
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

๑ 
 

โครงการพัฒนาทักษะด/านภาษาไทย : กิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ=าน 

สำหรับกลุ=มโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ 

ภายใต/มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ร=วมกับ  

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณOมหาวิทยาลัย 

--------------------------------------------------- 

๑. ความเปRนมา 

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๒ เมื ่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผNานมา ทางมูลนิธิฯ ไดPถวายรายงานผลการ

ดำเนินงานปR ๒๕๖๑ และแผนดำเนินงานปR ๒๕๖๒ ของโครงการพัฒนาทักษะดPานภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

และโครงการพัฒนาการอNานเพื่อความเขPาใจระดับมัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งคณะกรรมการ

มูลนิธิฯ เห็นชอบใหPดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะดPานภาษาไทยใหPแกNกลุNมโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน ๕ จังหวัดภาคเหนือ 

และโครงการพัฒนาการอNานเพื่อความเขPาใจระดับมัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน ๔ จังหวัดภาคใตP 

พรPอมทั้งขอใหPขยายผลกิจกรรมพัฒนาทักษะดPานภาษาไทย  ใหPแกNกลุNมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ดPวยนั้น 

 เมื่อปR พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ที่ผNานมา มูลนิธิ ฯ รNวมกับสถาบันภาษาไทยสิรินธรฯ ไดPดำเนิน “โครงการพัฒนาทักษะ

ดPานภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม” เพื่อพัฒนาความสามารถของครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน

จังหวัดภาคเหนือใหPสามารถสรPางบทเรียนเสริมการอNานสำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งขณะนี้มีบทเรียนเสริม

การอNานจำนวน ๑๗๔ เรื่อง ในสาขาวิชา มนุษยศาสตรb, วิทยาศาสตรbทั่วไป, สังคมศาสตรb, วิทยาศาสตรbสุขภาพ และการเกษตร 

 โดยในปR พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ มูลนิธิฯ รNวมกับสถาบันภาษาไทยสิรินธรฯ ไดPวางแผนรNวมกันเพื่อดำเนินโครงการพัฒนา

ทักษะดPานภาษาไทย : กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอNานสำหรับกลุNมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ 

จำนวนทั้ง ๙ แหNง เพื่อใหPครูไดPนำบทเรียนเสริมการอNาน จำนวน ๑๗๔ เรื่องที่ไดPจัดทำขึ้นแลPวนั้น มาทำกิจกรรมพัฒนา

ความสามารถในการอNานใหPแกNนักเรียนมัธยมของตนเอง โดยพัฒนาทักษะในการอNานในดPาน การอNานจับรายละเอียด การอNาน

จับประเด็นหลัก และการอNานตีความ ตNอไป 

๒. วัตถุประสงคO 

๑) เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ใหPนำชุดบทเรียนเสริมการอNานแกN

นักเรียนมัธยมจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณbมหาวิทยาลัยมาทำกิจกรรมพัฒนาการอNานเพื่อความ

เขPาใจใหPกับนักเรียนมัธยมของตนเอง 

๒) เพN ือพัฒนาความสามารถในการอNานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในทักษะการอNาน คือ การอNานจับ

รายละเอียด การอNานจับประเด็นหลักหรือสาระสำคัญของเรNือง และการอNานตีความ โดยสามารถใหPการพัฒนา

ความสามารถดังกลNาวเปiน รายบุคคลอยNางเปiนระบบ สามารถวัดประเมินไดP



 

๒ 
 

๓. กลุ=มเปUาหมาย: โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ 

ที่ รายชื่อโรงเรียน 
สถานที่ตั้ง รหัส 

ไปรษณียO เลขที ่ วัด ตำบล อำเภอ 

๑ ศรีเกษตรวิทยา ๑๕๔๙ เจียงอีศรีมงคลวราราม เมืองใตP เมือง ๓๓๐๐๐ 

๒ วัดบPานโนนคูณวิทยา ๑๕๙ โนนคูณ โนนคPอ โนนคูณ ๓๓๒๕๐ 

๓ กันทรลักษbธรรมวิทยb ๑๖๘ กระบี่ หนองหญPาลาด กันทรลักษb ๓๓๑๑๐ 

๔ วัดสระกำแพงใหญN ๑๓๘ สระกำแพงใหญN สระกำแพงใหญN อุทุมพรพิสัย ๓๓๑๒๐ 

๕ เกียรติแกPววิทยา ๑ เกียรติแกPวสามัคค ี ศรีแกPว ศรีรัตนะ ๓๓๒๔๐ 

๖ ดวนใหญNวิทยา ๒๑๖ ดวนใหญN ดวนใหญN วังหิน ๓๓๒๗๐ 

๗ โพธิ์ศรีวิทยา ๑ บPานโดด โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ๓๓๑๒๐ 

๘ วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ ๑๐๙ ประชานิมิต กำแพง อุทุมพรพิสัย ๓๓๑๒๐ 

๙ ปรางคbกูNวิทยา ๑๖๗ ปรางคbกูN กูN ปรางคbกูN ๓๓๑๗๐ 

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑) มูลนิธิฯ ประสานงานกับสถาบันภาษาไทยสิรินธรฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

๒) มูลนิธิฯ สำรวจความตPองการของกลุNมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเขPารNวมโครงการพัฒนาทักษะ

ดPานภาษาไทย : กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอNานสำหรับกลุNมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ 

๓) มูลนิธิฯ จัดสNงแบบทดสอบกNอนเรียน (pre-test) ประกอบดPวย (๑) คำชี้แจง (๒) แบบทดสอบ (๓) เฉลยแบบทดสอบ

และ (๔) ตารางกรอกคะแนน ที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันภาษาไทยสิรินธรฯ ใหPกับกลุNมโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน

จังหวัดศรีสะเกษ ที่ตกลงเขPารNวมโครงการจำนวน ๙ แหNง  (ภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒) 

๔) ครูของแตNละโรงเรียนตPองเปiนผูPคัดเลือกเด็กนักเรียนที่เปiนกลุNมตัวอยNางเขPารNวมโครงการจำนวนโรงเรียนละไมNนPอย

กวNา ๒๐ คน  โดยนักเรียนกลุNมตัวอยNางทีไ่ดPรบัการคดัเลอืก ต/องเข/าร=วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลา

ดำเนินโครงการ 

๕) กลุNมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ที่เขPารNวมโครงการ สNงผลคะแนนแบบทดสอบกNอนเรียน (pre-test) 

ที่กรอกใสNตารางกรอกคะแนนเรียบรPอยแลPว ใหPกับโครงการฯ ผNานทางชNองทางสื่อสารทางไลนb หรืออีเมล (๒๕ 

กันยายน ๒๕๖๒) 

๖) มูลนิธิฯ รวบรวมผลคะแนน สNงผลคะแนน ใหPสถาบันภาษาไทยสิรินธรฯ เพื่อวางแผนการอบรมตNอไป (๒๗ กันยายน 

๒๕๖๒) 

๗) มูลนิธิฯ รNวมกับสถาบันภาษาไทยสิรินธรฯ จัดอบรมการใชPชุดบทเรียนเสริมการอNานเพื่อความเขPาใจ โดยมีระยะเวลา 

๒ วัน โดยใหPครูนำผลการทำแบบทดสอบกNอนเรียนของผูPเรียน (pre-test) มาใชPประกอบการอบรม เพื่อฝvกการ

วางแผนพัฒนาผูPเรียน (ในวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๖๒)  หัวขPอการอบรมประกอบดPวย : 

 ๗.๑  การจัดกลุNมนักเรียนตามผลคะแนนแบบทดสอบกNอนเรียน (pre-test) 

 ๗.๒ วิธีการเขียนขPอเสนอโครงการ (proposal)  

 ๗.๓ วิธีการใชPเครื่องการพัฒนาความสามารถในการอNานสำหรับผูPเรียน 

 ความคาดหวัง : โรงเรียนจัดกลุNมนักเรียนที่เขPารNวมโครงการฯ  ไดP (รNาง) ขPอเสนอโครงการฉบับแรก  รูPและเขPาใจ

วิธีการใชPเครื่องมือ 



 

๓ 
 

๘) ครูผูPเขPารับการอบรม สNงขPอเสนอโครงการฯ ฉบับจริง พรPอมตัง้สมมตุฐิานในการพฒันานกัเรยีน เสนอตNอผูPบรหิาร

โรงเรียนเพื่อพิจารณาและใหPการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 

• ขPอเสนอโครงการ จะตPองมีขPอมูลตNอไปนี้ (๑) ความเปiนมา (๒) วัตถุประสงคbของโครงการ (๓) ขั้นตอนกNอน

การใหPนักเรียนลงมือทำ (๔) แผนกิจกรรม (๕) ผลที่คาดวNาจะไดPรับ (๖) รายชื่อนักเรียนกลุNมตัวอยNาง เปiนตPน 

• ครูแบNงกลุNมนักเรียนที่ตPองการพัฒนา โดยพิจารณาจากผลคะแนนที่ไดPรับจากการทำแบบทดสอบกNอนเรียน 

(pre-test) แบNงเปiน ๓ กลุNม คือ (๑) กลุNมนักเรียนที่มีคะแนนต่ำ (๒) กลุNมนักเรียนที่มีคะแนนปานกลาง และ 

(๓) กลุNมนักเรียนที่มีคะแนนสูง 

• เริ่มพัฒนานักเรียน โดยทำตามแผนการนำบทอNานไปใชPพัฒนานักเรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะการอNาน

คือ (๑) การอNานจับรายละเอียด (๒) การอNานจับประเด็นหลักหรือสาระสำคัญของเรื่อง และ (๓) การอNาน

ตีความ 

๙) มูลนิธิฯ นำขPอมูลโครงการประกอบดPวย (๑) เอกสารโครงการ (๒) แบบทดสอบกNอนเรียน (pre-test) (๓)  

เครื่องมือที่ใชPในการพัฒนาผูPเรียน (๔) ขPอตกลงเบื้องตPน (๕) การสNงมอบงาน (๖) เกณฑbการใหPรางวัล ขึ้นในคลัง

จดหมายเหตุดิจิทัลของมูลนิธิฯ (http://www.princess-it-foundation.org) เพื่อใหPครูสามารถ download ไดP  

๑๐) มูลนิธิฯ ประสานประธานกลุNมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อจัดทำแบบฝvกอNานที่ไดPรับจาก

สถาบันภาษาไทยสิรินธรฯ จำนวน ๑๗๑ เรื่อง โดยทางมูลนิธิ ฯ เปiนผูPสนับสนุนคNาใชPจNายในการจัดทำ และสNงมอบ

แบบฝvกอNาน ใหPกับโรงเรียนทั้ง 9 แหNง  

๑๑) กลุNมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ สNงรายงานความกPาวหนPา ผลการจัดกิจกรรมหลังจากทดลองใชP

เครื่องมือไปแลPว ๖ สัปดาหb ใหPกับมุลนิธิ ฯ  (ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)  

๑๒) มูลนิธิฯ รวบรวมรายงานความกPาวหนPา เสนอใหPทางสถาบันภาษาไทยสิรินธรฯ พิจารณา (ระหวNางวันที่ ๗-๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๒) 

๑๓) มูลนิธิ ฯ และสถาบันภาษาไทยสิรินธรฯ ลงพื้นที่เพื ่อติดตาม ใหPคำแนะนำ และใหPความชNวยเหลือในการใชP

เครื่องมือ และชNวยปรับปรุงขPอบกพรNองตNาง ๆ โดยพิจารณาจากรายงานความกPาวหนPา ( ระหวNางวันที่ ๑๔-๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๒)   โดยในครั้งนี้จะพิจารณามอบรางวัลสมนาคุณ(ครั้งที่ ๑)  ใหPกับโรงเรียนทีดำเนินกิจกรรมไดPตาม

แผนที่ตั้งไวP  

๑๔) ครูนำคำแนะนำ ขPอเสนอแนะไปปรับใชPในการจัดกิจกรรมตNอไป (ระหวNางเดือน มค) และสNงรายงานผลการ

ดำเนินกิจกรรม (ครั้งที่ ๒) ใหPกับมูลนิธิฯ เพื่อรวบรวมสNงใหP ทางสถาบันภาษาไทยสิรินธรฯ พิจารณาความกPาวหนPา  

๑๕) มูลนิธิ ฯ และสถาบันภาษาไทยสิรินธรฯ ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความกPาวหนPา และใหPคำแนะนำอีกครั้งกNอนทำ 

พรPอม สNงมอบแบบทดสอบหลังเรียน post-test ตารางกรอกผลคะแนน และแบบฟอรbมการเขียนรายงานสรุปผล

การดำเนินโครงการ ใหPกับครู (สัปดาหbแรกของเดือนกุมภาพันธb)   

๑๖) ครู ใหPนักเรียนทำแบบทดลองหลังเรียน post-test  หลังจากนั้น ครูจัดทำรายงานฉบับสมบูรณbพรPอมแนบ

เอกสารที่เกี่ยวขPอง สNงใหPมูลนิธิ ฯ เพื่อรวบรวมใหPทางสถาบันภาษาไทยสิรินธรฯ พิจารณาตNอไป (ภายในวันที่ ๒๐ 

กุมภาพันธb ๒๕๖๒) 

๑๗) พิจารณาผลการดำเนินการจัดอบรมของแตNละโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนที่ไดPรับรางวัล (ระหวNางวันที่ ๒๑-๒๘ 

กุมภาพันธb ๒๕๖๒) 

๑๘) ประกาศผลผูPไดPรับรางวัล (๑ มีนาคม ๑๕๖๒) 

๑๙) มอบรางวัล ในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ของกลุNมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ 

 



 

๔ 
 

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน: เดือนกันยายน ๒๕๖๒ –  มีนาคม ๒๕๖๓ 

๖. ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน  

ระยะเวลา กิจกรรม ผลที่คาดว=าจะได/รับ 

ส.ค. – ก.ย. ๒๕๖๒ สNงแบบสอบถามการเขPารNวมโครงการไป

ยังโรงเรียนตNาง ๆ และสรุปผลการตอบ

แบบสอบถาม 

๑. ทราบจำนวนผูPเขPารNวมโครงการ 

๒. ทราบขPอมูลบริบทของ รร.เบื้องตPน 

ภายใน ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒ สNง Pre-test ใหPครูที่เขPารNวมโครงการ

เพื่อทดลองกับนักเรียนกลุNมตัวอยNาง 

(ครูตPองกำหนดขนาดกลุNมตัวอยNางใหP

ชัดเจน และใชPกลุNมตัวอยNางนี้ไปจน

สิ้นสุดโครงการ) 

๑. โรงเรียนไดPรับขPอมูล  

- คำชี้แจง 

- แบบทดสอบกNอนเรียน (pre-test) 

-แบบเฉลย 

- ตารางกรอกคะแนน 

ภายใน ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ ครูสNงคะแนน Pre-test ของกลุNม

ตัวอยNางใหPโครงการฯ (เพื่อทดสอบการ

ใชPการสNงงานผNานทางระบบ

อิเล็กทรอนิกสb) 

๑. เด็กนักเรียนกลุNมตัวอยNางที่เขPารNวม

โครงการทำแบบทดสอบกNอนเรียน 

๒. ครูตรวจบัตรคำตอบนักเรียน กรอก

คะแนนในตารางที่สNงใหP 

๓. ครูสNงผลคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกสb 

ใหPกับมูลนิธิฯ ภายในวันที่กำหนด 

๔-๕ ต.ค. ๒๕๖๒ ลงพื้นที่พบครูในโครงการเพื่อ 

๑. จัดกลุNมนักเรียนตามผล Pre-test  

๒. สอนวิธีการเขียนขPอเสนอโครงการ 

(และไดPรNางแรกของขPอเสนอ

โครงการ) 

๓. สอนวิธีการใชPเครื่องมือ 

๑. ครูสามารถเขียนขPอเสนอโครงการ และ

นำเสนอตNอคณะทำงานโครงการไดP 

๒. ครูสามารถใชPเครื่องมือเพื่อพัฒนาการอNาน

ของผูPเรียนไดP 

๓. สามารถแบNงกลุNมผูPเรียน และวาง

แผนพัฒนาผูPเรียนไดP 

ภายในต.ค. ๒๕๖๒ ครูสNงขPอเสนอโครงการฉบับจริงใหP

โครงการฯ 

๑. โครงการฯ ไดPรับขPอเสนอโครงการจากทุ

กรร. และรวบรวมสNงใหPสถาบันสิรินธร ฯ

พิจารณา  

๒. โครงการฯ จัดเตรียมบัตรคำอNาน ใหPกับทุก 

โรงเรียน 

พ.ย. ๒๕๖๒ ครูทดลองใชPเครื่องมือกับกลุNมตัวอยNาง

ตามตารางเวลาที่แจPงในขPอเสนอ

โครงการ 

๑. ครูและนักเรียนดำเนินกิจกรรมตาม

แผนการดำเนินงานในขPอเสนอโครงการ 

๒.ครูจัดทำรายงานผลการใชPเครื่องมือ

พัฒนาการอNาน (ไมNเกิน 2 หนPากระดาษ A4) 

สNงใหPโครงการฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกสb 

๖-๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ พิจารณารายงานผลการใชPเครื่องมือจาก

การทำงานที่ผNานมา 

๑. มูลนิธิรวบรวมรายงานผลการใชPเครื่องมือ 

สNงใหPทางสถาบันสิรินทร ฯ เพื่อพิจารณา 



 

๕ 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผลที่คาดว=าจะได/รับ 

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ ลงพื้นที่ชNวยเหลือในการแกPไข

ขPอบกพรNองในขั้นตอนตNาง ๆ ตาม

รายงาน และใหPครูปรับแกPไขใหPแลPวเสร็จ 

ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม.คณะทำงาน

โครงการลงพื้นที่ เพื่อรับทราบผลการใชP

เครื่องมือ สภาพป�ญหาและอุปสรรค พรPอมใหP

คำแนะนำคุณครูทุกทNาน 

๑๕ ธ.ค.๒๕๖๒ - ม.ค. ๒๕๖๒ ครูปรับแกPไขผลใหPถูกตPอง ครูปรับปรุง แกPไขตามสภาพป�ญหาที่พบ และ

นำไปใชPเปiนแนวทางในการดำเนินการตNอไป 

๑ ก.พ.๒๕๖๓ ครูนำรายงานการดำเนินงานทั้งหมดมา 

ในการอบรมจะอธิบาย Post-test และ

ความสำคัญของ Post-test และจากนี้มี

การสอนการทำรายงานฉบับสมบูรณb 

และเอกสารแนบที่ตPองม ี

๑. ครูเขPาใจขั้นตอนการจัดทำ Post-test  

๒. ครูสามารถจัดทำรายงานฉบับสมบูรณbไดP 

มีรูปแบบเดียวกัน   

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ ครูสNงทุกอยNางใหPโครงการฯ ทาง E-mail ทางโครงการฯ ไดPรับรายงานฉบับสมบูรณb 

พรPอมเอกสารแนบครบถPวน 

๒๑-๒๘  ก.พ. ๒๕๖๓ ตัดสินโครงการที่ควรไดPรับรางวัล พิจารณาผลการดำเนินงานของผูPเรียน 

๑ มี.ค. ๒๕๖๓  ประกาศผลผูPไดPรับรางวัล ไดPรายชื่อผูPไดPรับรางวัล 

...... มี.ค. ๒๕๖๓ มอบรางวัล ทNานประธานกลุNมโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

มอบรางวัลใหPกับผูPที่มีผลการดำเนินงานที่ด ี

๗. อุปกรณOที่ใช/ในการพัฒนา 

๑) บัตรบทอNาน บัตรคำถาม และบัตรเฉลย ที่จัดทำขึ้นจำนวน ๑๗๑ เรื่อง (จากโครงการพัฒนาการอNานฯ ๑๐๘ เรื่อง, จาก

โครงการทุนเพื่อครูภาษาไทย ๖๓ เรื่อง) ประกอบดPวย ๕ สาขาวิชาคือ 

สาขาวิชา โครงการพัฒนาการอ=านฯ โครงการทุนเพื่อครูภาษาไทยฯ รวมเปRน (เรื่อง) 

มนุษยศาสตรb ๒๖ ๑๔ ๔๓ 

วิทยาศาสตรbทั่วไป ๒๕ ๑๕ ๔๐ 

สังคมศาสตรb ๒๓ ๑๓ ๓๖ 

วิทยาศาสตรbสุขภาพ ๓๔ ๑๑ ๔๕ 

เกษตรศาสตรb - ๑๐ ๑๐ 

รวม ๑๐๘ ๖๓ ๑๗๑ 

หมายเหตุ บทอ,านจะแบ,งเป3น ๓ กลุ,มคือ บทอ,านระดับง,าย, บทอ,านระดับกลาง, บทอ,านระดับยาก 

๒) ตารางคำนวณคะแนนพัฒนาการ : เพื่อเปรียบเทียบผลการทำแบบทดสอบกNอนเรียน (pre-test) และ แบบทดสอบหลัง

เรียน (post-test) ของนักเรียน 

๓) ตารางบันทึกพัฒนาการในการอNานของนักเรียนรายบุคคล : เปiนตารางบันทึกการอNานของนักเรียนเพื่อจะไดPทราบวNา 

นักเรียนอNานบทอNานไปกี่เรื่อง มีทักษะการอNานดPานใดบPางทีค่วรพัฒนาเพิ่ม 

๔) สมุดบันทึกฝvกฝนการอNาน : เปiนสมุดที่นักเรียนแตNละคนจะตPองบันทึกวNา ใชPเวลาในการอNานบทเรียนแตNละเรื่องเทNาใด มี

จำนวนขPอที่ตอบถูกหรือผิดเทNาใด 

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



 

๖ 
 

๘. บทบาทหน/าที่ของหน=วยงานที่เกี่ยวข/อง 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

สถาบันภาษาไทยสิรินธร 

จุฬาลงกรณOมหาวิทยาลัย 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ในจังหวัดศรีสะเกษ 

๑. วางแผนการดำเน ิ นงาน กำหนด

เป �าหมาย และร Nวมต ิดตามผลการ

ดำเน ินงานเพื ่อให Pได Pผลล ัพธ bตามที่

กำหนด 

๒. ดำเนินการจัดประชุม สัมมนา หรือ

จัดการอบรม ใหPกับโรงเรียน 

๓. ติดตามผล ใหPคำปรึกษา และรวบรวม

สรุปผลการดำเนินงาน 

๔. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน

กิจกรรม  

 

๑. ใหPความรNวมมือทางวิชาการ ถNายทอด

ความรูPที่กNอใหPเกิดประโยชนbตNอการ

ดำเนินงานในกลุNมโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดทำชุดบทเรียนที่เหมาะสมกับกลุNม

โรงเรียน เพื่อใชPในการดำเนินงาน 

๓. จัดทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์การอNานเพื่อ

ความเขPาใจ สำหรับใชPประเมินผลกับ

นักเรียน 

๔. ลงพื้นที ่ติดตามใหPความชNวยเหลือ

โรงเรียนที่เขPารNวมโครงการฯ เปiน

รายกรณีตามความเหมาะสม 

๑. สนับสนุนบุคลากรเขPารNวมกิจกรรม

อยNางตNอเนื่อง ไดPแกN 

- ครูสอนภาษาไทย ๒ - ๓ คนตNอ

โรงเรียน 

- นักเร ียนไดPได Pทำกิจกรรม การ

พัฒนาการอNานเพื ่อความเขPาใจ 

กับครูที ่เขPารับการอบรม (ครู ๑ 

คนทำกิจกรรมกับนักเรียนอยNาง

นPอย ๒๐ คน)  

๒. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอยNาง

ตNอเนื ่อง โดยผู Pอำนวยการโรงเรียน

และ/หรือ ผู Pบริหารสถานศึกษา จะ

สน ับสน ุน ส Nงเสร ิม อำนวยความ

สะดวก ชNวยแกPป�ญหาตNาง ๆ เพื่อเป�ด

โอกาสใหPบุคลากรมีโอกาสไดPทำงาน

ไดPสำเร็จตามจุดมุNงหมาย  

๓. ผลักดันใหPครูพัฒนาตนเองดPานการ

อNาน และสNงเสริมใหPนำความรูPที่ไดPรับ

ไปใชPกับนักเรียน 

๙. ผลลัพธOที่คาดว=าจะได/รับ 

๑) ครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (จังหวัดศรีสะเกษ) จำนวน ๙ แหNงนำ“ชุดบทเรียนเสริมการอNานแกNนักเรียน

มัธยม” มาทำกิจกรรมพัฒนาการอNานเพื่อความเขPาใจใหPกับนักเรียนมัธยมของตนเองไดP  

๒) มีนักเรียน จำนวน ประมาณ ๑๘๐ คน จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม (จังหวัดศรีสะเกษ) ทั้ง  ๙  แหNง ไดPรับการพัฒนา

ความสามารถทักษะในการอNาน คือ การอNานจับรายละเอียด การอNานจับประเด็นหลักหรือสาระสำคัญ ของเรื่อง และ

การอNานตีความ 

๑๐. รายชื่อคณะทำงาน 

๑) สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณbมหาวิทยาลัย 

• ศาสตราจารยbกิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชยb 

• นางสาวนัทชา ปรีชาวัฒนสกุล 

• นางสาวสิริวิมล  ศุกรศร 

 

 



 

๗ 
 

๒) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

• นางเยาวลักษณb คนคลNอง   ผูPอำนวยการฝ�าย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรbและเทคโนโลยีแหNงชาต ิ

• นางพัทธนันทb เนาวbในสิน   นักวิชาการอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรbและเทคโนโลยีแหNงชาต ิ

• นางสาวมนทกานติ์ ใหมNแทP เจPาหนPาที่มูลนิธิฯ 

๑๑. ติดต=อสอบถามข/อมูลเพิ่มเติม 

 นางพัทธนันทO เนาวOในสิน นักวิชาการอาวุโส 

 สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรbและเทคโนโลยีแหNงชาติ (สวทช.) 

 โทรศัพทb: ๐๒ - ๕๖๔๗๐๐๐ ตNอ ๘๑๘๔๐ 

 โทรศัพทbเคลื่อนที:่ ๐๙๒ - ๔๔๘๐๗๘๘ 

ไปรษณียbอิเล็กทรอนิกสb: pattanun.now@nstda.or.th 

 นางสาวมนทกานติ์ ใหม=แท/ เจ/าหน/าที่มูลนิธ ิ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 โทรศัพทb: ๐๒ - ๕๖๔๗๐๐๐ ตNอ ๘๑๘๓๘ 

 โทรศัพทbเคลื่อนที:่ ๐๙๙ – ๓๒๑๕๖๐๒ 

ไปรษณียbอิเล็กทรอนิกสb: montakan.maitae@nstda.or.th 

 

 


