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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 
แผนงาน    วิชาการ 
นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 :  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน        
                              ศตวรรษที่ 21  
จุดเน้น สพม.พะเยา      ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานใน  

ระดับสากล เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิดผลิต
งานอย่าง สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1.  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค้านวณ 
2.  มีความสามารถการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน                   

       ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4.  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนภัสสร อินสมบัติ  
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน  2565    สิ้นสุด  31 มีนาคม  2566 
 
หลักการและเหตุผล 
    ภาษาไทยเป็นภาษาประจ้าชาติเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย มีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่ง  
ต่อการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ใช้สื่อสารติดต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน ภาษาไทยจึงเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญ  
ในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ถ้าผู้เรียนมีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนและสื่อความหมายได้จะท้าให้ประสบความส้าเร็จ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้ก้าหนดให้ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช้านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือน้าไปใช้ในชีวิตจริง   

ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทักษะพ้ืนฐานที่ส้าคัญและจ้าเป็น
ส้าหรับผู้เรียนทุกคนต้องมีเพ่ือให้สามารถด้าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  คือ การอ่านออกเขียนได้ การอ่าน
อย่างคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายในภาษาไทย ซึ่งจะน้ามาซึ่งความรู้และ ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณเพ่ือน้าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนและ น้าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้น้าโครงการนี้มารองรับเพ่ือด้าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ในปีการศึกษา 2565 เพ่ือพัฒนากลุ่มนักเรียนที่ยังมีปัญหาในการอ่านและการเขียน ส้าหรับนักเรียนกลุ่มใหม่ที่จะ
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เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมในปีการศึกษา  2565 และพัฒนากลุ่มนักเรียนเก่าให้สามารถอ่าน 
และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้จนสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาการเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ และน้าไปใช้ในการศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียน

คล่องและสื่อสารได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่ตรวจพบ ท้าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

                     1)  นักเรียนทุกระดับชั้นมีทักษะการอ่านและการเขียน สูงขึ้นร้อยละ 3 
                     2)  นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่ตรวจพบ ลดลงร้อยละ 3 
     3.2 เชิงคุณภาพ  

1)  นักเรียนทุกระดับชั้นมีทักษะการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น 
2)  นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่ตรวจพบ มีจ้านวนที่ลดลงจากปีที่แล้ว 

 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
1. ประชุมชี้แจง/วางแผนเพื่อ
พัฒนาการอ่านและการเขียน 

ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย 

เมษายน 
2565 

- ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

2. น้าเสนอผลการคัดกรอง/
จัดท้าโครงการประจ้าปี 

ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย 

เมษายน 
2565 

 น.ส.นภสัสร อิ 
นสมบัต ิ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (DO) 
3. คัดกรองนักเรียนทุกระดับชั้น
โดยใช้เครื่องมือของส้านัก
วิชาการ  
และมาตรฐานการศึกษา 
ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

พฤษภาคม- 
มิถุนายน 
2565 

- ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย  

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

4. ก้าหนดวิธีการแก้ปัญหาการ
อ่านออกเขียนได้ตามสภาพที่พบ 

ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย 

มิถุนายน 
2565 

- ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย  

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
5. ครูผู้สอนจัดท้าสื่อ แบบฝึก
ทักษะการอ่านการเขียน ตาม
กลุ่มท่ีพบ 

ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย 

มิถุนายน 
2565 

5,000 ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย  

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

6. ติดตามเพ่ือตรวจสอบผลการ
อ่านการเขียน  

นักเรยีนทุก
ระดับชั้น 

ปลายภาค
การศึกษา 

- ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

7. สอนเสริมเนื้อหา/สอนซ่อม
เสริม  

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

- ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย  

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
8. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย 

มีนาคม  
2566 

- นายรงณ์ชัย    
สืบแสน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
9. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
รายงานผลการจัดท้าโครงการ 
ปรับปรุงการด้าเนินโครงการ 

ครูในกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย 

มีนาคม  
2566 

- น.ส.นภสัสร  
อินสมบัติ  

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

   
5. งบประมาณ จ้านวนเงิน  5,000 บาท (หา้พันบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ   (    )  สพฐ  จัดสรร   จ้านวน  ...........-..........บาท 
    (    )  สพม.พะเยา  จัดสรร  จ้านวน  ...........-..........บาท  
    ()  โรงเรียน  จัดสรร   จ้านวน  .......3,000......บาท  

(   )  หน่วยงานอื่นๆ (...................) จ้านวน  ...........-..........บาท 
 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 2 กล่อง 660 1,320  
2 วัสดุจัดท้าสื่อ - 3,680 3,680  
      

รวมทั้งสิ้น  (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000  
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1)  นักเรียนทุกระดับชั้นมีทักษะการอ่านและการเขียน 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2)  นักเรียนที่มปีัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่
ตรวจพบ มีจ้านวนที่ลดลงจากปีท่ีแล้ว 
เชิงคุณภาพ  
1)  นักเรียนทุกระดับชั้นมีทักษะการอ่านและการเขียน 
สูงขึ้นร้อยละ 3 
2)  นักเรียนที่มปีัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่
ตรวจพบ ลดลงร้อยละ 3 

 
ทดสอบ 

 
สังเกต/ทดสอบ 

 
แบบทดสอบการอ่านและ

การเขียน 
แบบสังเกต/แบบทดสอบ
การอ่านและการเขียน 

 
 
 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1. นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
7.2. นักเรยีนได้รับการแก้ไขปัญหาและท้าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
 
 
 

     ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวนภสัสร  อนิสมบัติ) 
                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
    
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นายรงณ์ชัย   สืบแสน) 
                    หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                                        
 

ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                       รองผู้อ้านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
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    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางวินนา   เทพค้า) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานอ้านวยการ 
 
              
 

            ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 

   รองผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 

 
 
          ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายเฉลียว   วรรณทอง) 
                ผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


