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๔.๑.๓ โครงการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

๑. ความเป็นมา  
 ตามท่ีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ 
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม เพ่ือพัฒนาความสามารถของครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ให้สามารถนำบทเรียนเสริม
การอ่าน มาพัฒนาทักษะการอ่านให้กับผู้เรียน คือ การอ่านจับรายละเอียด การอ่านจับประเด็นสำคัญ และการอ่านตีความ 
นับแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นมา  
 จากการศึกษาเอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ และการพูดคุยกับ
ครูผู้สอนในระยะท่ี ๑ ระหว่างปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พบว่า ครูไม่ได้ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้เนื่องจากมีภาระงานอ่ืน ส่งผล
ให้การฝึกฝนเด็กไม่มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ครูขาดความเข้าใจในการใช้เคร่ืองมือการฝึกอ่าน เนื่องจากมี ข้ันตอนท่ี
ซับซ้อนและสร้างภาระให้ครูมาก ครูกรอกผลคะแนนผิด ส่งผลให้การประเมินผลพัฒนาการของเด็กไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ผลการฝึกฝนไม่ตรงตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร และผู้ดูแลโครงการกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญ จังหวัดศรีสะเกษ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปรางค์กู่
วิทยา วัดปรางค์กู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวทาง
ร่วมกันและเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการวัดผล O-NET จึงวางแผนท่ีจะดำเนินโครงการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษ เร่ือง “การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล” (ระยะท่ี ๒) ต่อไป โดย
มีเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้สามารถนำระบบพัฒนาความสามารถใน
การอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา คือ การอ่านจับรายละเอียด  
การอ่านจับประเด็นหลักหรือสาระสำคัญของเร่ือง และการอ่านตีความ เป็นการพัฒนาแบบรายบุคคลอย่างเป็นระบบ สามารถ
วัดประเมินได้  
๒. การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ 
 ด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙  ส่งผลให้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ และสถาบันภาษาไทยสิรินธร ฯ ไม่
สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมตามแผนท่ีกำหนดไว้ว่าจะเร่ิมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ อย่างไรก็ตามในระหว่างนั้น 
ทางสถาบันภาษาไทยสิรินธร ฯ ได้ขอความร่วมมือจากภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจ ิทัล เพื ่อ ใช้เป็นเครื ่องมือในการฝึกพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน และเพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้จัดการ
ประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะผู้บริหาร และครูผู้เข้าร่วมโครงการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดศรีสะเกษผ่านโปรแกรม 
Cisco Webex Meeting  เพ่ือแนะนำวิธีการใช้และทดสอบการใช้งานของระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบ
ดิจิทัลก่อนจะนำไปใช้จริงในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ อีกด้วย 
๒.๑ ผลการจัดกิจกรรม 

• วันท่ี ๙-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ทดสอบการใช้งานระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านบทอ่านภาษาไทยใน
รูปแบบดิจิทัลและการทำแบบฝึกหัดท้ายบทอ่านในรูปแบบ google form เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนการใ ช้
งานจริง พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ โดยนำร่องการใช้งาน ณ โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ตำบลดวนใหญ่ อำเภอ
วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
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• วันท่ี ๑๔–๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการใช้ระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยใน
รูปแบบดิจิทัล ระยะท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ ข้ึน ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบล
เมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  เพ่ือทบทวนครูผู้สอนในเร่ืองข้ันตอนและวิธีการในการพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียน 
และการใช้งานระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล โดยมผู้ีเข้ารับการอบรมท้ังส้ิน จำนวน ๔๙ 
คน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน ๑๙ คน สามเณรนักเรียน จำนวน ๒๗ รูป และคณะนิเทศติดตามและประเมินผลเข้าร่วม
สังเกตการณ์ จำนวน ๓ ท่าน คือ นายสัจจา เจริญศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนา
ชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดศรีสะเกษ และนางสุภา ไชยปัญญา ครูภาษาไทย วิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ  

• วันท่ี ๓–๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ท้ัง ๙ แห่ง เพ่ือรับทราบ
ผลการจัดกิจกรรม สภาพปัญหาและอุปสรรค การใช้เคร่ืองมือ พร้อมให้คำแนะนำครูเพ่ือการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน โดยคณะนิเทศติดตามและประเมินผล คือ นายสัจจา เจริญศรีเมือง สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ  
นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดศรีสะเกษ และนางสุภา ไชยปัญญา  โรงเรียนเบญจประชา
สรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ  

• วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประชุมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียน
พระปริยัติธรรมด้วยระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล ในจังหวัดศรีสะเกษ ระยะท่ี ๒ ใน
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting  เพ่ือรับฟังรายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมด้วยระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทย
ในรูปแบบดิจิทัลจากคณะนิเทศติดตามและประเมนิผล ซ่ึงเสนอต่อมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ และ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ทราบ จากนั้นศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ และผู้ช่วย
นางสาวสิริวิมล ศุกรศร ให้ความเห็นต่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นรายโรงเรียน เพ่ือให้คำแนะนำในการแก้ไข
รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป ประมาณโรงเรียนละ ๑๕ นาที มีครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ จำนวน ๑๔ คน และคณะนเิทศ
ติดตามและประเมนิผลท้ัง ๓ ท่าน 

• วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ 
และผู้ช่วย นางสาวสิริวิมล ศุกรศร ลงพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยระบบพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวรา-
ราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  ในการประชุมคร้ังนี้ได้เชิญคณะผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมท้ัง ๙ แห่ง ศึกษานิเทศก์ ๒ ท่าน และนักวิชาการจากสำนักพระพุทธศาสนา ๑ ท่าน รวมท้ังผู้ดำเนินการ
รับผิดชอบโครงการของมูลนิธิ ได้แก่ นางพัทธนันท์ เนาว์ในสิน, นางสาวมนทกานต์ิ ใหม่แท้, นายชาญชัย วงศ์สารสิน 
และผู้ดำเนินการของสถาบันภาษาไทยสิรินธร ๒ คน คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ และนางสาว
สิริวิมล ศุกรศร เพ่ือประเมินการดำเนินงานท่ีผ่านมาว่ามีข้อบกพร่องท่ีใด และเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานใน
ระยะท่ี ๓ ต่อไป การประชุมติดตามในคร้ังนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๑ ท่าน ได้แก่ ผู้อำนวยการจากโรงเรียน
พระปริยัติธรรม จำนวน ๗ รูป ครูในโครงการ จำนวน ๒๑ ท่าน และคณะนิเทศติดตามและประเมินผล จำนวน ๓ 
ท่าน 
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๒.๒ สรุปผลการดำเนินงาน 
 ๒.๒.๑. การดำเนินงานในช่วงก่อนเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ และสถาบันภาษาไทยสิรินธร ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการฝึกพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียนในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือให้นักเรียนสามารถฝึกพัฒนาความสามารถทางการอ่านได้ด้วยตนเอง ซ่ึงจะช่วยลดปัญหา
ภาระงานของครูผู้สอนได้ ได้มีการนำเคร่ืองมือดังกล่าวไปทดสอบการใช้งานระบบในโรงเรียนนำร่องท่ีโรงเรียนดวนใหญ่
วิทยา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการใช้งานจริงในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ผลการทดสอบระบบใน
เบ้ืองต้นพบว่า สามารถใช้ในการติดตามผลการฝึกพัฒนาความสามารถในการอ่านของนกัเรียนได้เป็นท่ีน่าพอใจ พร้อมท่ี
จะนำไปใช้งานต่อไปได้ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้จัดอบรมเพ่ือแนะนำข้ันตอนและวิธีการในการฝึกพัฒนาความสามารถใน
การอ่านภาษาไทยของนักเรียน รวมถึงแนะนำวิธีการใช้งานระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบ
ดิจิทัลให้แก่ครูและตัวแทนสามเณรนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการด้วย 

 ๒.๒.๒. การดำเนินงานในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
   ครูผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการฝึกพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยให้แก่สามเณรนักเรียนในโรงเรียน

ของตน โดยใช้ระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล เป็นระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน จากนัน้
เขียนรายงานสรุปผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้มลูนิธิฯ ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 

๑) ความพร้อมของเคร่ืองมอืในระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล 
จากการลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดำเนินงาน เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน และการพูดคุยกับครู

ผู้เข้าร ่วมโครงการ พบว่า โรงเร ียนหลายแห่งยังขาดความพร้อมในด้านเครื ่องมือที ่จะให้นักเร ียนใช้ ไ ด้แก่ ขาด
โทรศัพท์มือถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ นักเรียนหลายคนไม่มีโทรศัพท์มือถือท่ีจะใช้ในการ
เข้าถึงระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล บางคนมโีทรศัพท์มือถือใช้งานแต่ไมร่องรับการใช้
งานระบบได้อย่างเต็มท่ี เช่น เคร่ืองเก่าล้าสมยั หน้าจอมสีภาพไม่สมบูรณ์ หน้าจอมขีนาดเล็กซ่ึงส่งผลกับการอ่านเนื้อหา
และการทำแบบฝึกหัดหลังการอ่าน  

นอกจากนี้ในเร่ืองของระบบอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ พบว่า มีปัญหาในเร่ืองความไมเ่สถียรของระบบอินเทอร์เน็ต 
เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังการอ่านบทอ่านและส่งคะแนนแล้ว ข้อมูลผลการฝึกไม่ข้ึนแสดงท่ีหนา้จอ ส่งผลให้นักเรียน
เกิดความเบ่ือหน่าย ไม่อยากทำการฝึกฝนต่อ แม้นักเรียนส่วนใหญ่จะช่ืนชอบการทำแบบฝึกหัดผ่านระบบออนไลน์ก็ตาม 
นอกจากนี้การใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือเข้าถึงระบบการพัฒนาความสามารถในการอ่าน ทำให้นักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
เร่ืองของการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองในส่วนของนักเรียน ทางโรงเรียนจงึแก้ปัญหาด้วยการปล่อยสัญญาณ
ไวไฟ (Wi-fi) ให้นักเรียนได้ใช้งานเพ่ือให้สามารถเข้าถึงระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านได้ และบางโรงเรียนยังให้
นักเรียนเข้าไปใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องไอซีที (ICT) ของโรงเรียนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่า โรงเรียนก็ยังมคีวาม
ไม่พร้อม เนื่องจากคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานได้มีจำนวนไมเ่พียงพอต่อจำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ อีกท้ังในการเข้าใช้งาน
แต่ละคร้ังก็ไม่สามารถทำได้ตลอด ต้องมีการแจง้ล่วงหน้า นักเรียนไมส่ามารถเข้าถึงการฝึกฝนได้ทันทีในเวลาท่ีต้องการ ทำ
ให้การฝึกฝนไม่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ในเร่ืองนี้ทางมูลนิธิฯ ได้ปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือรับทราบปัญหา 
และได้หาทางออกว่า ทางโรงเรียนควรมกีารรับโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ทำให้เกิดการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์อย่างเป็น
ระบบ และทำให้สามเณรผู้ร่วมโครงการได้ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเข้าโครงการ 
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๒) ครูท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จากการติดตามการดำเนินงานในการฝึกพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน พบว่า ครู

ยังมีปัญหาในหลายเร่ือง เช่น การเปล่ียนแปลงครูผู้รับผิดชอบโครงการ ซ่ึงส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง 
ครูยังขาดความเข้าใจในบทบาทของตน และขาดความเข้าใจกระบวนการ ข้ันตอนวิธีการฝึกพัฒนาความสามารถในการ
อ่านของนักเรียน ครูขาดการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการใช้เคร่ืองมอือย่างถูกต้อง เร่ืองท่ีสำคัญในเร่ืองรูปแบบดิจทัิล
ก็คือ ครูขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีซ่ึงจำเป็นต่อการใช้งานระบบพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาไทยในรูปแบบ
ดิจิทัล อีกท้ังยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนของตน กล่าวคือ หลักสูตรนีอ้อกแบบมาเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล ท่ีต้องอาศัยความเอาใจใส่จากครูผู้สอนให้ช่วยดูแลนักเรียน มิใช่ให้นักเรียนเรียน
ด้วยตนเองท้ังหมด ดังนั้น ครูต้องช่วยดูแลนักเรียนให้ได้รับการฝึกพัฒนาความสามารถในทักษะการอ่านและระดับความ
ยาก-ง่ายท่ีตรงกับความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน ครูควรต้องย้ำให้ชัดเจนว่านักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับใด 
และช่วยแนะนำและผลักดันให้นกัเรียนได้รับการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึนไป  

จากการพิจารณาผลการฝึกอ่านบทอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนหลายคนฝึกอ่านบทอ่าน
อยู่ในประเภททักษะการอ่าน หรือระดับความยาก-งา่ย ในระดับเดิมซ้ำ ๆ  มากเกินไป โดยไม่มกีารเปล่ียนทักษะและเล่ือน
ระดับตามท่ีควรจะเป็น นักเรียนชอบอ่านบทอ่านประเภทหรือระดับใดก็จะอ่านแต่บทอ่านในประเภทหรือระดับนั้นซ้ำ ๆ  
โดยท่ีครูก็ยินยอมท่ีจะให้นักเรียนอ่านแบบนั้น ท้ัง ๆ  ท่ีนักเรียนควรจะได้รับการฝึกอ่านบทอ่านในระดับท่ียากและมีความ
ซับซ้อนมากข้ึนเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อครูไม่เข้าใจวิธีการเล่ือนระดับความสามารถในการอ่านก็
จะปล่อยผ่าน ทำให้นักเรียนบางคนอ่านบทอ่านในระดับท่ีต่ำลง เพราะรู้สึกว่าอ่านง่าย อีกท้ังในการเล่ือนระดับก็ไม่มี
เกณฑ์ท่ีแน่ชัดตามท่ีตกลงกันไว้ บางคร้ังนักเรียนอ่านเพียงเร่ืองเดียวก็สามารถเล่ือนระดับข้ึนไปได้ หรืออ่านหลายบทแต่
นักเรียนทำคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะเล่ือนระดับ ครูก็ให้เล่ือนระดับข้ึนไปได้เช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังมีนักเรียนเข้าใจผิด 
อ่านบทอ่านบทเดิมซ้ำ ๆ  หลายคร้ังเพ่ือให้ได้คะแนนเต็มมากกว่าท่ีจะตรวจทานว่าเหตุใดคำตอบของตนจึงไมถู่กต้อง ซ่ึงไม่
ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส่ิงเหล่านี้อาจเกิดจากการท่ีครูไม่มเีวลา และไมเ่อาใจใส่ดูแลติดตามนักเรียนมากพอ 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น มูลนิธิฯ จำเป็นต้องจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถท้ังทางด้านการใ ช้ส่ือ
ดิจิทัล รวมถึงอาจต้องทบทวนกระบวนการ ข้ันตอนวิธีการฝึกพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนให้แก่ค รู  
โดยเฉพาะครูท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นคร้ังแรก เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและประสบผลสำเร็จ นอกจากนีใ้น
ส่วนของโรงเรียน ผู้อำนวยการควรให้การสนับสนุนในการจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ และอาจหาบุคลากรท่ีมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีมาช่วยครูท่ีเข้าร่วมโครงการในกรณีท่ีครูท่านนั้นไมม่ีความ
ถนัดในเร่ืองเทคโนโลยีด้วย 

๓) นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
การดำเนินโครงการในระยะท่ี ๒ นี้ มีนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจากหลายระดับช้ัน นักเรียนส่วนใหญ่

มีผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในระดับท่ีสูงข้ึน แต่จากการสอบถามครูท่ีเข้าร่วมโครงการ พบว่า 
ในการฝึกฝน นักเรียนบางรูปไม่ต้ังใจ และไม่เอาใจใส่ในการฝึกฝนการอ่าน บางรูปอ้างว่าไม่มีเวลา ติดกิจท่ีวัด หลาย
รูปฝึกอ่านแต่ไม่อ่านเนื้อหา ข้ามไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทอ่านทันทีเพ่ือให้การฝึกอ่านเสร็จส้ินไปโดยเร็ว ทำให้ผล
คะแนนออกมาไม่ดี และต้องฝึกอ่านบทอ่านในระดับนั้นซ้ำ ๆ หลายคร้ัง จากการสอบถามครูในโครงการถึงสาเหตุ
พบว่า อาจเกิดจากการท่ีนักเรียนไม่ได้สมัครใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง แต่ถูกบังคับ โดยในเ ร่ืองนี้ครูใ ห้
เหตุผลว่า หากคัดเฉพาะนักเรียนท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการก็จะไม่มีนักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ เลย จึง
จำเป็นต้องบังคับนักเรียนให้เข้าร่วมโครงการ เมื่อนักเรียนไม่ต้ังใจก็ทำให้ผลการฝึกท่ีออกมาไม่แสดงว่าวัตถุประสงค์
บรรลุเป้าหมายตามท่ีโครงการต้ังไว้หรือไม่ อนึ่ง มีความเห็นว่า หากต้องการให้ผลการพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ัง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

ไว้ ควรให้นักเรียนท่ีมีความสนใจ ใส่ใจ และสมัครใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง เพ่ือจะได้ทราบว่าหลักสูตรนี้
สามารถใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม ่ 

๔) หลักสูตรท่ีใช้ในการฝึกพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทย 
จากการสอบถามครูผู้เข้าร่วมโครงการถึงความพร้อมและความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีใช้ในการฝึกฝนการ

อ่านให้กับนักเรียน พบว่าบทอ่านท่ีใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการโดยเฉพาะในประเภทการตีความ จำเป็นต้องมีการเพ่ิมจำนวนบทอ่านให้มากข้ึน ท้ังนี้ สถาบันภาษาไทยสิรินธร ฯ 
ได้รับทราบถึงปัญหาและจะได้ดำเนินการจัดหาบทอ่านให้มากข้ึนเพ่ือรองรับการใช้งานในอนาคตต่อไป ในเร่ืองนี้เกิดคำถาม
ว่า ในอนาคตผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบสร้างบทอ่านใหม่ ๆ  ข้ึน  

๕) การติดตามผลการดำเนนิงานของคณะนิเทศติดตามและประเมนิผล  
 ในการติดตามการดำเนินงานของครูท่ีเข้าร่วมโครงการนั้น นอกจากมูลนิธิฯ และสถาบันภาษาไทยสิรินธรจะ

เป็นผู้ติดตามแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากคณะนิเทศและติดตามในการช่วยดูแลติดตามโครงการในแต่ละโรงเรียนด้วย  
อนึ่งหน้าท่ีของคณะนิเทศติดตามและประเมินผลยังมีความไม่ชัดเจน อาจด้วยระยะเวลาในการดำเนินงานท่ีส้ัน ทำให้
สามารถลงพ้ืนท่ีติดตามการทำงานได้เพียง ๑ คร้ัง ในอนาคตหากจะมกีารขอความร่วมมอืจากคณะนิเทศและติดตามก็ควร
จะมีการกำหนดภาระหน้าท่ีรับผิดชอบของคณะนิเทศติดตามและประเมนิผลให้ชัดเจนกว่านี้  

 อย่างไรก็ตามการลงพ้ืนท่ีติดตามการทำงานของคณะนิเทศติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ โดยมีส่วน
ช่วยในการกระตุ้นการทำงานของครูท่ีเข้าร่วมโครงการ และยังช่วยแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นท่ีเกิดข้ึนในการดำเนินกิจกรรม
ของครูในโครงการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การสังเกตการณ์ของคณะนิเทศติดตามและประเมนิผลยังทำให้ทางมูลนิธิฯ 
ทราบปัญหาและเร่ืองท่ีต้องพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้ดีข้ึนต่อไป อีกท้ังการใช้คนในท้องถ่ินช่วยในการติดตามแทนการใช้คน
จากส่วนกลางยังเป็นการช่วยให้เกิดการพัฒนาคนในท้องถ่ินอย่างย่ังยืนอีกด้วย 

๖) การเขียนรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์  
 จากการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ของแต่ละโรงเรียน พบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 

การเขียนหัวข้อในการรายงานและการเขียนรายงานผลการดำเนินงานแมจ้ะยังไม่ดีมาก แต่ก็มีพัฒนาการมากกว่าคร้ังท่ีผ่าน
มา สมควรจะมกีารสอนและฝึกให้ครูสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการทำวิจัยต่อไป 

๓.   แผนการดำเนินงานระยะถัดไป 

 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ และสถาบันภาษาไทยสิรินธร มีแผนการท่ีจะดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษ เร่ือง “การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ด้วยระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล” (ระยะท่ี ๓) ต่อไป โดยมีเป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาครู ให้สามารถนำระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านบทอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัลและการทำแบบฝึกหัด
ท้ายบทอ่านแบบออนไลน์มาพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจให้กับนักเรียนมัธยมของตนเอง  โดยเป็นการ
พัฒนาแบบรายบุคคลอย่างเป็นระบบ สามารถวัดประเมินได้ และเพ่ือปรับปรุงระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านบทอ่าน
ภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ในปี ๒๕๖๔ นี้ คาดว่าจะมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการในระยะท่ี ๓ จำนวน ๘ แห่ง จาก ๙ แห่ง โดยโรงเรียนท่ีไม่สมัครใจดำเนินการต่อ เนื่องจากครูภาษาไทย
เกษียณอายุราชการ และปัจจุบันไม่มีครูรับผิดชอบกิจกรรมนี้   
๕.  ประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม  

เพ่ือรับทราบผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ และเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๔ 
 


