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➢วตัถปุระสงค ์
❖ เพือ่จัดกจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบ Active Learning ที่

จะใหค้รูภำษำไทยท ำงำนเป็นทีมกับสำมเณรจำก
โรงเรียนของตนเอง ใหส้ำมเณรมีส่วนร่วมในกำร
คัดเลอืกบทอำ่นและตัง้ค ำถำม กระตุน้ใหส้ำมเณรรัก
ในกำรอ่ำนและคิดวิเครำะห์ มีควำมรู ใ้นกำรใช ้

ภำษำไทยดว้ยตนเอง โดยตัง้เป้ำหมำยใหม้โีรงเรยีน
สนใจเขำ้รว่มโครงกำร จ ำนวน 5-7 โรงเรยีน

❖ เ พื่ อ ใ ห ้เ กิด ค ว ำ ม ต่ อ เ นื่ อ ง ข อ ง ก ำ ร พัฒน ำ
ควำมสำมำรถของครูภำษำไทยในโรงเรียนพระ
ปรยัิตธิรรมแผนกสำมัญภำคเหนอื

1. เป้าหมายการด าเนนิงานในปี 2562

❖ ด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะดำ้นภำษำไทยใหแ้ก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัต ิธรรม จ ำนวน            
2 กจิกรรม คอื 
(1) กจิกรรมกำรสรำ้งบทเรยีนเสรมิกำรอำ่นใหแ้กนั่กเรยีนมัธยมในกลุม่โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม 

ภำคเหนอื
(2) กจิกรรมกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอำ่นใหแ้กนั่กเรยีนมัธยมในกลุม่โรงเรยีนพระปรยิัต-ิ

ธรรมภำคเหนอื และกลุม่โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม จังหวัดศรสีะเกษ

2. ผลการด าเนนิงานปี 2562 (1/3)

➢ผลการด าเนนิงาน 
❖มคีรูและสำมเณรนักเรียนทีเ่ป็นศษิย์ของโรงเรียน
ตนเองเขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวนทัง้สิน้ 3 โรงเรียน 
ดังนี้

ชือ่โรงเรยีน
จ านวน
สามเณร
นกัเรยีน

เป้าหมาย
ผลที่
ไดร้บั

1. โรงเรยีนรอ้งแหยง่
วทิยำคม (จ.แพร)่

5 รปู 60 เรือ่ง 60 เรือ่ง

2. โรงเรยีนพทุธ
โกศยัวทิยำ (จ.แพร)่ 

5 รปู 60 เรือ่ง 60 เรือ่ง

3. โรงเรยีนเชตวนั
วทิยำ (จ.แพร)่

5 รปู 60 เรือ่ง 60 เรือ่ง

2.1 กจิกรรม “การสรา้งบทเรยีนเสรมิการอา่น”
ใหแ้กน่กัเรยีนมธัยมในกลุม่โรงเรยีนพระปรยิตั ิ
ธรรมภาคเหนอื
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2. ผลการด าเนนิงานปี 2562 (2/3)

➢วตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย
❖เพือ่ใหค้รูภำษำไทยในโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรมภำคเหนอื (พะเยำ แพร่ ล ำปำง น่ำน เชยีงรำย) และศรสีะเกษ
จ ำนวน 9 โรงเรยีน  ไดน้ ำเครือ่งมอืพัฒนำกำรอำ่นเพือ่ควำมเขำ้ใจ มำพัฒนำนักเรยีนของตนเองอยำ่งจรงิจัง 

❖ฝึกฝนใหค้รนู ำเครือ่งมอืมำใชผ้ลักดันใหนั้กเรยีนพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอำ่น โดยครูวำงแผนในกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของนักเรียนรำยบุคคล สำมำรถคัดเลือกบทอ่ำนที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของนักเรยีนรำยบคุคลได ้มกีำรตดิตำมกำรอำ่นของนักเรยีนอย่ำงเป็นระบบ ผลักดันใหนั้กเรยีน
ไดพั้ฒนำไปในทศิทำงทีถ่กูตอ้ง 

2.2 กจิกรรม “การพฒันาความสามารถในการอา่นใหแ้กน่กัเรยีนมธัยม” ในกลุม่โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม

2.2.1  กจิกรรม “การพฒันาความสามารถในการอา่นใหแ้กน่กัเรยีนมธัยม” ในกลุม่พระปรยิตัธิรรมภาคเหนอื

ผลการด าเนนิงาน

➢ เดือนพฤษภำคม 2562 คณะท ำงำนฯ (โดย มูลนิธิฯ ร่วมกับ
สถำบันภำษำไทยสรินิธร) จัดอบรมใหแ้ก่ครูภำษำไทย เพื่อฝึก
กำรใชชุ้ดบทเรียนเสรมิกำรอ่ำน และฝึกวำงแผนในกำรพัฒนำ
นักเรียน มีผูเ้ข ้าอบรม 39 คน จาก 27 โรงเรยีน จำก 5
จังหวัด (เชยีงรำย, แพร,่ พะเยำ, น่ำน, ล ำปำง) 

➢ หลังกำรอบรมมคีณะครูจัดสง่ขอ้เสนอโครงกำรฯ และตอบรับเขำ้
รว่มกจิกรรม จ านวน 7 คน จาก 6 โรงเรยีน 

➢ เดอืนตุลำคม 2562 มคีณะครูทีเ่ขำ้ร่วมกจิกรรมพัฒนำทักษะกำร
อ่ำน จัดส่งขอ้มูลพัฒนำนักเรียนรำยบุคคล ครัง้ที่ 1 จ านวน 7 
คน จาก 6 โรงเรยีน เดอืนธันวำคม 2562 มคีณะครูทีเ่ขำ้ร่วม
กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรอ่ำน จัดส่งขอ้มูลพัฒนำนักเรียน
รำยบคุคล คร ัง้ที ่2 จ านวน 4 คน จาก 3 โรงเรยีน

➢ มจี านวนสามเณรนกัเรยีนเขา้รว่มโครงการท ัง้ส ิน้ 87 รปู 
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การจดักจิกรรมคร ัง้ที ่2

การจดักจิกรรมคร ัง้ที ่3

2.2.2 โครงการพฒันาทกัษะดา้นภาษาไทย : (ใชบ้ทเรยีนเสรมิการอา่น) เพือ่พฒันาความสามารถในการอา่น
ส าหรบักลุม่โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัจงัหวดัศรสีะเกษ

2. ผลการด าเนนิงาน (3/3) 

ผลการด าเนนิงาน 
มีกำรจัดกิจกรรมรวม 3 ครั ้ง คือ ในเดือนตุลำคม 

2562, เดอืนธันวำคม 2562 และเดอืนกมุภำพันธ ์2563
การจดักจิกรรมคร ัง้ 2 คร ัง้แรก เป็นกำรอบรม

ทักษะกำรใชเ้ครื่องมอื และตดิตำมผลกำรใชเ้ครื่องมือ 
ผลปรำกฏวำ่ ครยัูงมคีวำมเขำ้ใจคลำดเคลือ่น 

การจดักจิกรรมคร ัง้ที ่3 มกีำรเปลีย่นรูปแบบเป็น
กำรจ ำลองหอ้งเรยีนมำไวใ้นระหว่ำงกำรฝึก หำกครูเกิด
ปัญหำในกำรใชเ้ครื่องมือ คณะผูเ้ชี่ยวชำญจำกทำง
สถำบันภำษำไทยสิรินธร จะเป็นผูใ้หค้ ำปรึกษำและ
ค ำแนะน ำในกำรแกไ้ขปัญหำในชัน้เรยีนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  
มีกำรประยุกต์ใชเ้ครื่องมือสำรสนเทศอย่ำงสรำ้งสรรค ์
โดยใหนั้กเรยีนสำมเณรฝึกอำ่นเนือ้หำบทอำ่นทีจั่ดท ำขึน้
ผ่ำนทำงเครือ่งมอือเิล็กทรอนกิส ์ผลปรำกฏวำ่ ครูน่ำจะมี
ควำมเขำ้ใจทีด่ขี ึน้ในกำรใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณ์

การจดักจิกรรมคร ัง้ที ่1
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3.ขอ้สงัเกตจากการด าเนนิงาน 

❖ จำกกำรจัดกจิกรรมครัง้ที ่3 (กจิกรรมเขำ้คำ่ย) กำรศกึษำจำกเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน และกำรพูดคยุกับครูผูส้อน 
พบว่ำ คุณครูไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนทีก่ ำหนดไวก้่อนมำค่ำยเนื่องจำกมภีำระงำนอืน่ ๆ  จงึไม่ไดม้กีำรฝึกฝนเด็กอย่ำง
สม ำ่เสมอและตอ่เนือ่ง 

❖ คณุครูขำดควำมเขำ้ใจในกำรใชเ้ครือ่งมอืกำรฝึกอำ่น เนื่องจำกมขีัน้ตอนทีซ่บัซอ้นและสรำ้งภำระใหค้รูมำก ดังนัน้จงึกรอก
ผลคะแนนผดิ ไมส่อดคลอ้งกบัควำมเป็นจรงิ สง่ผลใหก้ำรประเมนิผลพัฒนำกำรของเด็กไมถ่กูตอ้ง กำรฝึกไมม่ปีระสทิธภิำพ  

❖ อกีประกำรทีเ่ห็นว่ำเป็นขอ้คน้พบทีส่ ำคัญคอื พบว่ำมสีำมเณรนักเรยีนทีย่ังอำ่นหนังสอืไมอ่อกอยู่เป็นจ ำนวนมำกแมจ้ะเรยีน
อยูใ่นระดบัมธัยมแลว้ โดยสงัเกตไดจ้ำกผลคะแนนจำกแบบทดสอบกอ่นเรยีน และหลงัเรยีน มคีำ่เทำ่กบั “ศนูย”์

หลังจำกนี้ ไดม้กีำรประชมุระหว่ำงผูบ้รหิำร/ผูด้แูลโครงกำร กลุม่โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรมแผนกสำมัญ จังหวัดศรสีะเกษ ครัง้ที ่
๒/๒๕๖๓ วันจันทรท์ี ่๒ มนีำคม ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชมุโรงเรยีนปรำงคก์ูว่ทิยำ วัดปรำงคก์ู ่ต ำบลกู ่อ ำเภอปรำงคก์ู ่จ.ศรสีะเกษ
ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำ จ.ศรสีะเกษ และ มลูนธิเิทคโนโลนยสีำรสนเทศตำมพระรำชด ำรฯิ

4.แผนการด าเนนิงานปี 2563

➢ทกุโรงเรยีนจัดตัง้ “ชมุนุมภำษำไทย” และจัดใหม้กีจิกรรมรักกำรอำ่น โดยใชห้อ้งสมดุของโรงเรยีนทีป่กตไิมค่อ่ยไดใ้ช ้

ประโยชนเ์ป็นสถำนทีจั่ดกจิกรรม สปัดำหล์ะ 1 ครัง้ เทอมละ 20 ชัว่โมง 
➢ ร่วมกับสถำบันภำษำไทยสรินิธร คณะครู และผูบ้รหิำรกลุ่มโรงเรียนพระปรยัิตธิรรมแผนกสำมัญ เพื่อก ำหนดปฏทินิ
กจิกรรมตลอดปีกำรศกึษำ 2563 เพือ่ไมต่อ้งไปทับซอ้นกบักจิกรรมอืน่ ๆ อำท ิกจิกรรมอบรมภำษำบำล ีกจิกรรมวันมำฆะ
บชูำ และกจิกรรมทำงศำสนำอืน่ ๆ เพือ่ใหค้รสูำมำรถจัดท ำแผนกำรสอนใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมไดอ้ยำ่งเหมำะสม

➢ จัดท ำบัตรบทอำ่นและเครือ่งมอืส ำหรับครูผูส้อนผำ่นทำงระบบอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่ใหส้ำมเณรนักเรยีนเขำ้ไปดำวนโ์หลด
บทอำ่น และอำ่นบทอำ่นและท ำแบบทดสอบผำ่นทำง smartphone tablet หรอื PC ตำมทีนั่กเรยีนสะดวก โดยครผููส้อน
จะเป็นผูใ้หค้ ำแนะน ำและเป็นผูก้ ำหนดใหผู้เ้รยีนเพือ่พัฒนำตนเองเป็นรำยบคุคล

➢ด ำเนนิกำรจัดคำ่ยพัฒนำทักษะกำรอำ่นภำษำไทยใหก้ับครูและสำมเณรนักเรยีน จ ำนวน 3 ครัง้ ในประมำณสัปดำหแ์รก
ของเดอืนมถินุำยน และสงิหำคม และมกรำคม (2564) ใหก้บักลุม่นักเรยีนสำมเณรทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยำ่งเดมิ จ ำนวน 63 รปู 

➢กำรนเิทศตดิตำมจะเป็นหนำ้ทีข่องส ำนักงำนพุทธศำสนำจังหวัดศรีสะเกษ (ทศพ.) ร่วมกับศกึษำนเิทศกอ์ ำเภอ ฝ่ำย
ภำษำไทย โดยทำงส ำนักงำนพุทธศำสนำจังหวัดศรีสะเกษ (ทศพ.) จะเป็นผูว้ำงแผนกำรลงพื้นที่นิเทศตดิตำมให ้
สอดคลอ้งกบัแผนงำนเดมิของตนเอง มลูนธิเิทคโนโลยสีำรสนเทศตำมพระรำชด ำรฯิ เขำ้รว่มนเิทศตดิตำมดว้ย

➢ เชญิชวนนักเรียนสำมเณรอืน่ ๆ ที่ไม่ไดอ้ยู่ในโครงกำรเขำ้ร่วมโครงกำรแลว้เขำ้ร่วมชุมนุมภำษำไทยดว้ยเพื่อพัฒนำ
ผูเ้รยีนไปพรอ้มกนั


