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กิจกรรม “การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรยีนมัธยม” 
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
๑. ความเป็นมา 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินโครงการ “การพัฒนาการอ่าน
เพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” โดยมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาความสามารถของครูภาษาไทยใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในการสร้างบทเรียนเสริมการอ่านส าหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน ๕ จังหวัด
ภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา แพร ่ล าปาง น่าน เชียงราย) 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกันจัดท าโครงการ “ทุนเพื่อครู
ภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการจัดท าบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา” โดยมีเป้าประสงค์
ที่จะพัฒนาความสามารถของครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ด าเนินงานในโครงการวิจัย/วิชาการด้วยตนเอง  
ซึ่งมีรูปแบบการท างานเป็นทีมของครูภาษาไทยจากต่างโรงเรียนกัน มีหัวหน้าทีมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีลูกทีมที่
รับผิดชอบงานในส่วนของตนงานส่วนรวม พร้อมทั้งมีครูพี่เลี้ยงซึ่งเป็นครูท้องถิ่นช่วยเหลือเพื่อนครูอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
และเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ครูภาษาไทยจากกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง ๗ กลุ่ม ได้จัดท า “ชุดบทเรียนเสริมการ
อ่านแก่นักเรียนมัธยม” จ านวนประมาณ ๔๐๐ เรื่องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกบทอ่านบางส่วนน าไปใช้ใน 
“กิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจระดับมัธยมศึกษาส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” ใน ๔ จังหวัด
ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) 

ดังนั้น สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกันจะจัดท าโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยส าหรับโรงเรยีน 
พระปริยัติธรรม : การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่สามเณร
ระดับมัธยมศึกษา ให้มีความสามารถในการอ่านจับรายละเอียด การอ่านจับประเด็น และการอ่านตีความ 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมน า “ชุดบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนมัธยม” มาท า
กิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับนักเรียนมัธยมของตนเอง 

๒) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในทักษะการอ่านคือ การอ่านจับ
รายละเอียด การอ่านจับประเด็นหลักหรือสาระส าคัญของเรื่อง และการอ่านตีความ โดยให้การพัฒนา
ความสามารถดังกล่าวเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ สามารถวัดประเมินได้ 

 
 

       

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
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๓. อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา 
๑) บัตรบทอ่าน บัตรค าถาม และบัตรเฉลย ที่จัดท าขึ้นจ านวน ๑๗๔ เรื่อง (จากโครงการพัฒนาการอ่านฯ ๑๐๘ 

เร่ือง, จากโครงการทุนเพื่อครูภาษาไทย ๖๖ เร่ือง) ประกอบด้วย ๕ สาขาวิชาคือ 
สาขาวิชา โครงการพัฒนาการอ่านฯ โครงการทุนเพื่อครูภาษาไทยฯ รวมเป็น (เรื่อง) 

มนุษยศาสตร ์ ๒๖ ๑๗ ๔๓ 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒๕ ๑๕ ๔๐ 
สังคมศาสตร ์ ๒๓ ๑๓ ๓๖ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓๔ ๑๑ ๔๕ 
เกษตรศาสตร ์ - ๑๐ ๑๐ 

รวม ๑๐๘ ๖๖ ๑๗๔ 

หมายเหตุ บทอ่านจะแบ่งเปน็ ๓ กลุ่มคือ บทอ่านระดบัง่าย, บทอ่านระดบักลาง, บทอ่านระดบัยาก 

๒) ตารางค านวณคะแนนพัฒนาการ : เพื่อเปรียบเทียบผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และ 
แบบทดสอบหลังเรียน (post-test) ของนักเรียน 

๓) ตารางบันทึกพัฒนาการในการอ่านของนักเรียนรายบุคคล : เป็นตารางบันทึกการอ่านของนักเรียนเพื่อจะได้
ทราบว่า นักเรียนอ่านบทอ่านไปกี่เรื่อง มีทักษะการอ่านด้านใดบ้างที่ควรพัฒนาเพิ่ม 

๔) สมุดบันทึกฝึกฝนการอ่าน : เป็นสมุดที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องบันทึกว่า ใช้เวลาในการอ่านบทเรียนแต่ละเรื่อง
เท่าใด มีจ านวนข้อที่ตอบถูกหรือผิดเท่าใด 

๕) แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน (pre-test, post-test) 

 
๔. ขั้นตอนการด าเนินการ 

๑) มูลนิธิฯ เชิญชวนครูภาษาไทยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ  และครูให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 

๒) มูลนิธิฯ ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จัดอบรมการใช้ชุดบทเรียนเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยครูน าผล
การท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) มาใช้ในการอบรม เพื่อฝึกวางแผนในการพัฒนานักเรียน 

๓) ครูภาษาไทยจัดท าข้อเสนอโครงการฯ พร้อมตั้งสมมติฐานในการพัฒนานักเรียน  

 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนที่ต้องการพัฒนา  โดยพิจารณาจากผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
แบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือ ๑) กลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนต่ า ๒) กลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนปานกลาง และ ๓) กลุ่ม
นักเรียนที่มีคะแนนสูง 

 ครูจัดท าแผนการน าบทอ่านไปใช้พัฒนานักเรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคือ ๑) การอ่านจับ
รายละเอียด ๒) การอ่านจับประเด็นหลักหรือสาระส าคัญของเร่ือง และ ๓) การอ่านตีความ 

๔) มูลนิธิฯ ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยฯ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ 
๕) มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นเงินเดือนละ 

๑,๐๐๐บาท/โรงเรียน เป็นระยะเวลา ๕ เดอืน โดยมีเงื่อนไขของกิจกรรมคือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 
๒๐ คน/โรงเรียน, นักเรียนแต่ละคนได้ฝึกอ่านบทอ่านอย่างน้อย ๑๐๐ เร่ืองในระยะเวลา ๕ เดือน 

๖) แต่ละโรงเรียน ส่งข้อมูลผลด าเนินงานแต่ละเดือน (ส่งข้อมูลแบบออนไลน์ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 
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๗) มูลนิธิฯ ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร พิจารณาผลด าเนินงานของแต่ละโรงเรียน มูลนิธิฯ จะสนับสนุน  
งบด าเนินกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจในเดือนถัดไป (เฉพาะโรงเรียนที่มีผลด าเนินงาน) 

๘) แต่ละโรงเรียนส่งสรุปผลด าเนินงาน ประกอบด้วย (๑) ตารางค านวณคะแนนพัฒนาการ (๒) ผลการท าทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน (post-test) (๓) ตารางบันทึกพัฒนาการในการอ่านของนักเรียนรายบุคคล  และ  
(๔) สมุดบันทึกฝึกฝนการอ่าน 

๙) มูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันภาษาไทยฯ จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
 
๕. ปฏิทินกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม 

ปฏิทินกิจกรรม รายละเอียดกจิกรรม รายละเอียด 
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ 
ส่งแบบตอบรับ 

ครูภาษาไทย ส่งแบบตอบรับเข้ารว่ม
กิจกรรมฯ 

 มูลนิธิฯ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๒๐ แห่ง  

 ครูส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการอ่าน 

 ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
๒๕ - ๒๖  
พ.ค. ๒๕๖๒ 
จัดอบรม 

มูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันภาษาไทยฯ  
จัดอบรมการเลือกชุดบทอ่าน และ
แผนพัฒนาพัฒนานักเรียน 

 จัดประชุม/อบรมการใช้ชุดบทเรียนเสรมิการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ ตามข้อ ๔, ตั้งสมมติฐาน
ในการพัฒนานักเรียน, การเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกับนักเรียน
รายบุคคล, แผนการน าบทอ่านไปใช้พัฒนานักเรียนรายบุคคล) 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ 
ส่งข้อเสนอ 

ครูภาษาไทย จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ  ครูจัดท าข้อเสนอโครงการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับ
นักเรียนมัธยมของตนเอง 

 ข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 
(pre-test), แผนการเลือกบทอ่าน และแผนการการน าบทอ่าน 
ไปใช้พัฒนาความสามารถการอ่านส าหรับนักเรียนรายบุคคล 

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ 
แจ้งผลและ 
สนับสนุนงบ 

มูลนิธิฯ ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยฯ 
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ 
และสนบัสนุนงบด าเนินกิจกรรม 

 มูลนิธิฯ แจ้งผลพิจารณาคดัเลือก และสนบัสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนด าเนินกิจกรรม (เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท/โรงเรียน) 
ระยะเวลา ๕ เดือน 

 เงื่อนไขของกิจกรรมคือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
๒๐ คน/โรงเรียน, นักเรียนแตล่ะคนไดฝ้ึกอ่านบทอ่าน ๕๐–๑๐๐ 
เรื่องตามความสามารถ ในระยะเวลา ๕ เดือน 

ด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา ๕ เดือน 
 
ภาคเรยีนที่ ๑ 
(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๒) 

แต่ละโรงเรียน ส่งข้อมูลผลการด าเนินงาน
แต่ละเดือน โดยส่งแบบออนไลน์ภายใน
วันท่ี ๕ ของแต่ละเดือน 

 แต่ละโรงเรียน ส่งข้อมูลผลการด าเนินงานแต่ละเดือน 
ประกอบด้วย (๑) ตารางบันทึกพัฒนาการในการอ่านของนักเรียน
รายบุคคล (๒) สมดุบันทึกฝึกฝนการอ่าน เพื่อรายงานให้ทราบว่า
นักเรียนรายบุคคลอ่านไปกีเ่รื่อง และมีพัฒนาการทักษะการอ่าน
ด้านใดเพิ่มขึ้นบ้าง (๓) วิเคราะห์แผนการน าบทอ่านไปใช้เดือน
ต่อไป 

ระยะเวลา ๓ เดือน 
ภาคเรยีนที่ ๒ 
(พ.ย. – ธ.ค. ๒๕๖๒) 
ระยะเวลา ๒ เดือน 

มูลนิธิฯ ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยฯ  
พิจารณาผลการด าเนินงานแตล่ะเดือน 
และสนบัสนุนงบด าเนินกิจกรรมใน 
เดือนถัดไป 

 มูลนิธิฯ และสถาบันภาษาไทยสรินิธรพิจารณาผลการด าเนินงาน
ของการน าบทอ่านไปใช้กับนักเรียน  

 มูลนิธิฯ จะสนับสนุนงบด าเนินกิจกรรมในเดือนถัดไป  
(เฉพาะโรงเรียนท่ีมผีลด าเนินงาน) 



โครงการพัฒนาทักษะดา้นภาษาไทยส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม        หน้า ๔ 
: การพัฒนาความสามารถในการอา่นใหแ้ก่นักเรียนมธัยม 

 
ปฏิทินกิจกรรม รายละเอียดกจิกรรม รายละเอียด 

๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ แต่ละโรงเรียนส่งสรุปผลการด าเนนิงาน  แต่ละโรงเรียนส่งสรุปผลการด าเนนิงาน ประกอบด้วย (๑) ตาราง
ค านวณคะแนนพัฒนาการ (๒) ผลการท าทดสอบแบบทดสอบ
หลังเรียน (post-test) (๓) ตารางบันทึกพัฒนาการในการอ่าน
ของนักเรียนรายบุคคล และ (๔) สมุดบันทึกฝึกฝนการอ่าน 

ม.ค. ๒๕๖๓ มูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันภาษาไทยฯ  
จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

 สรุปผลการด าเนินงาน สรุปผลการพัฒนาความสามารถในการ
อ่านส าหรับนักเรียนมัธยมในทักษะการอ่านคือ การอ่านจับ
รายละเอียด การอ่านจับประเด็นหลักหรือสาระส าคญัของเรื่อง 
และการอ่านตีความ 

 

๖. ผลลัพธ์ 
๑) ครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ านวน ๒๐ แห่ง น า “ชุดบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนมัธยม”  

มาท ากิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับนักเรียนมัธยมของตนเอง 
๒) มีนักเรียน จ านวนประมาณ ๔๐๐ คน จากโรงเรียน ๒๐ แห่ง ได้รับการพัฒนาความสามารถทักษะในการอ่าน 

คือ การอ่านจับรายละเอียด การอ่านจับประเด็นหลักหรือสาระส าคัญของเร่ือง และการอ่านตีความ 
 
 


