
 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ปีงบประมาณ 2563 
 

1. รหัส/ ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 

2. ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
 

3. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  1 -3 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน     
             การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 
1.  ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 

 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา   
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
          มาตรฐานที ่1   ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1- 1.2  
          มาตรฐานที่ 2   ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
          มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1 – 3.5  
 

6. หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2555  และแนวทางการใช้

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้น าไปเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งครูผู้สอนต้องการมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน  การจัดท าเอกสารทางวิชาการ  
การวัดผลประเมินผลการเรียน  และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ให้
ใช้วิธีการสอน  โดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้  และประยุกต์ใช้ความรู้ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีกิจกรรมที่เหมาะสมโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงต้องพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนทั้งด้านสื่อ  เทคนิคการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม  ที่จะส่งผลพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยให้แก่
ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต  และยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่อไป 

 



7. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิชาในกลุ่มสาระภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อกันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  

 
8. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาไทยมีผลการเรียนช่วงชั้นที่  3  และ  4  ทุกคนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินข้ันต่ าไม่น้อยกว่ากว่าขั้นต่ าที่ก าหนด 
2. กลุ่มผู้เรียนวิชาภาษาไทย  มีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การฟังดูและพูด  หลักการใช้ภาษk 
3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญครบ

ทุกรายวิชา 
4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยมีความพร้อมด้านอุปกรณ์  เครื่องมือตลอดจนสื่อส่งเสริมทักษะ

ภาษาไทยที่มีคุณภาพ  พอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า  ของ
ผู้เรียนสถานศึกษามีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยได้รับการอบรม  สัมมนาความรู้กระบวนการการเรียนการสอน
ภาษาไทยใหม่ ๆ จากหน่วยงาน  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

        เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยอย่างเป็นระบบ  มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก

รายวิชา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุตามความคาดหวังและเป้าหมายของหลักสูตร 

2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะ
ทางภาษาไทย 

3. ผู้เรียนและครูผู้สอนมีอุปกรณ์  เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยที่มี 
ประสิทธิภาพ  ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอน  การศึกษาค้นคว้าของนักเรียนอย่าง 

พอเพียง 

4. กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และตอนปลาย  ที่มีทักษะพิเศษทางภาษาไทย 

ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

5. นักเรียนที่เรียนสาระการเรียนภาษาไทยระดับชั้น ม.ต้น  และ ม.ปลาย  ทุกคนมีความรู้และ 

ทักษะทางภาษาไทยเต็มศักยภาพตามความสามารถและวุฒิภาวะ  มีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง 

ทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
 

9. สถานที่ด าเนินการ  
              โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
 



10. ระยะเวลา           
          ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

5,000 นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ คณะครู 

ส่งเสริมกระบวนการคิดของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

5,000 นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ คณะครู 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
บูรณาการเรียนรู้ตามแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

 นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ คณะครู 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 7,000 นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ คณะครู 
ส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็น
เลิศ 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
(อัจฉริยะทางภาษาไทย) 
-สื่อสร้างสรรค์ทางภาษา 
-กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

 
 

8,000 

นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ คณะครู 

 
12. งบประมาณ25,000 บาท (งบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2562 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 



ต.ค. 
2561 

พ.ย. 
2561 

ธ.ค. 
2561 

ม.ค. 
2562 

ก.พ. 
2562 

มี.ค. 
2562 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2562 

ก.ค.
2562 

ส.ค. 
2562 

ก.ย. 
2562 

 5,000   5,000    5,000 10,000   
    

รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน 
 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.  นางสาวสมกร เขี่อนแก้ว 

2.  นางสายทิพย์  วรรณาการ 
3. นางสาวทัศนีย์    ลินพล 
3.  นางสาวกนกวรรณ ขันค า 
4.  นางสาวปาณิสรา       ใจเรือน 
5. นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ 
 

15.  เนื้อหาสาระ  (กรณีท่ีมีการอบรม) 
      - 
 

16. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
-   นักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาไทยทั้งระดับ
ม.ต้นและม.ปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ า 
-  กลุ่มผู้เรียนวิชาภาษาไทย  มีทักษะในการ
อ่าน  การเขียน  การฟังดูและพูด  หลักการใช้
ภาษา 
-  ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคน  มี
แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  อุปกรณ์  ในการ
จัดกิจกรรมการสอนที่เน้นนักเรียน เป็นส าคัญ
ครบทุกรายวิชา 

 

- ทดสอบ 

- สังเกต 

- ประเมินการท างาน
เป็นกลุ่ม 

-  ทดสอบ 

- ประเมินทักษะ 
 

- ประเมินการใช้แผน 

 
-แบบทดสอบ 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินงานกลุ่ม 

 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

 
-แบบประเมินการใช้ 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์   



- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
- นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน    
  การฟังดูและพูด  และหลักการใช้ภาษา 
- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ครบทุกคน 

-การประเมินผลประจ าภาค
เรียน 
-การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ 
-ทดสอบ 

-แบบทดสอบผลการเรียน 
 
-แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 
-แบบทดสอบ 

 
 

 
 
    (นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน)                                 (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
          ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
                                                 (นายปรีชา   นันตชิัย) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในงาน/ โครงการ 

 
ที ่ รายการ 

(เฉพาะวัสดุ) 
จ านวน/ 
หน่วย 

ราคา/ หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

1 วัสดุและของรางวัลในการจัดกิจกรรม
การแข่งขันวันสุนทรภู่ 

  2,500 งบอุดหนุน
ประจ าปี
งบประมาณ 

2 วัสดุและของรางวัลในการจัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

  2,500 งบอุดหนุน
ประจ าปี
งบประมาณ 



3 การน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบ
ค าถามสารานุกรมส าหรับเยาวชนไทย 

  3,000 งบอุดหนุน
ประจ าปี
งบประมาณ 

4 วัสดุในการจัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

  7,000 งบอุดหนุน
ประจ าปี
งบประมาณ 

5 จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

  10,000 งบอุดหนุน
ประจ าปี
งบประมาณ 

รวม 25,000  
 
 


