วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
( Best Practice )
โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน
ชื่อ นาง จิระพร ยาวิราช
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต ๑ จังหวัดพะเยา
เนื่องจากในสภาพปจจุบันไดพบปญหาที่เกิดจากการสื่อสารไมเขาใจกันซึ่งปญหาที่สําคัญประการ
หนึ่งที่ควรรวมมือกันแกไข คือปญหาการออกเสียงภาษาไทยไมถูกตองตามมาตรฐานภาษา โดยจะพบมาก
ตามสื่อตางๆ ในสังคมยุคขอมูลขาวสารและจากการใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ดั ง จะขออั ญ เชิ ญ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯที่ พ ระราชทานเมื่ อ วั น ที่ ๙
มกราคม ๒๕๐๒ ซึ่งพระองคไดมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับปญหาการใชภาษาไทยและการออกเสียงภาษาไทย
ใหถูกตอง ดังนี้
“ในปจจุบันนี้ปรากฏวามีการใชถอยคําออกจะฟุมเฟอยและไมตรงกับความหมายอันแทจริงอยู
เนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไมถูกตองตามอักขรวิธี ถาปลอยใหเปนไปดังนี้ ภาษาไทยของเราก็มีแตจะทรุดโทรม
ชาติไทยของเรามีภาษาของเราใชเอง เปนสิ่งอันประเสริฐอยูแลว เปนมรดกอันมีคาตกทอดมาถึงเราทุกคนจึง
มีหนาที่ตองรักษาไว”
ทางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ไดตระหนักถึงปญหาการใชภาษาไทย
ดัง กล า วและที่ สํา คัญเพื่อสนองพระราชดํ า รัสพระบาทสมเด็จพระเจา อยู หัวฯ ทางกลุม สาระการเรี ยนรู
ภาษาไทย จึงไดจัดทําโครงการ “หมอภาษาพัฒนาเยาวชน” ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยและ
แกปญหาการใชภาษาไทยโดยยึดหลักสําคัญวา จะตองทําใหเกิดการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งครูผูสอนตอง
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีบทบาทในการสรางความรูไดดวยตนเองเพื่อนําไปสูเปาหมายของ
การศึกษา และการที่จะทราบไดวากระบวนการจัดการเรียนรูนั้นบรรลุตามเปาหมายหรือไมนั้น คือการปฏิบัติ
ที่ดีเลิศ (Best Practices)

โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวงตอ
พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสงเสริมและรักษาภาษาไทย
๑. เพื่อเสริมสรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของการแกปญหาและพัฒนาทักษะการใช
ภาษาไทยใหถูกตอง
๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาไทยใหถูกตอง ชัดเจน งดงาม สนองพระราชดํารัส
เปาหมาย
๑. เปาหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รอยละ ๘๐ ออกเสียงภาษาไทยไดถูกตอง ชัดเจน

ขั้นการดําเนินงาน
ขั้นวางแผน ( P )
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประชุมวางแผน ปรับ
การเรียน เปลี่ยนการสอน เพื่อจัดกระบวน
การเรียนการสอนตามโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

ขั้นดําเนินการ ( D )
ขั้นศึกษาทบทวน รูการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ( A )
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
หมอภาษาพัฒนาเยาวชน
- รายงานการปฏิบัติงานรานหมอภาษา
- รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ
หมอภาษาพัฒนาเยาวชน

ขั้นติดตาม ( C )
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหมอภาษาพัฒนา
เยาวชน ท ๓๐๒๐๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ทั้งระดับ
- ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนของครูและการใหบริการรานหมอภาษา
- ประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

-จัดแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการหมอ
ภาษาพัฒนาเยาวชน
- ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูที่มุง
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนโดยกําหนดใหเปน
สาระเพิ่มเติมในรายวิชา หมอภาษาพัฒนา
เยาวชน ท ๓๐๒๐๙
- จัดทําแผนการจัดกิจกรรมของราน
หมอภาษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
การแกปญหาการใชภาษาไทยของนักเรียนให
ถูกตอง ดวยการฝกทักษะ ทั้งดานการฟง
การอาน การเขียน และโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
การพูดและการออกเสียง
- จัดกิจกรรมรานหมอภาษาดวยการผลิต
หมอภาษา(หมอเล็กคือนักเรียน)
ดําเนินการเปดใหบริการรานหมอภาษาใน
โอกาสตางๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน

สรุปผลการดําเนินงาน
- โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนและการจัดหองรานหมอภาษา ไดรับความรวมมือจาก
นักเรียนที่เปนคณะกรรมการรานหมอภาษา ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และไดรับการสนับสนุนจาก
ทางโรงเรียนเปนอยางดี
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียน ครู ประชาชน ตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ที่มีตอพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสงเสริมและรักษาภาษาไทย
- นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการแกปญหา
การใชภาษาไทย พรอมทั้งใหความรวมมือในการแกปญหาภาษาไทย
- นักเรียนออกเสียงภาษาไทยไดถูกตอง

ความภาคภูมิใจที่ไดรับ
จากการที่ ได จั ดการเรีย นการสอนรายวิช าหมอภาษาพั ฒ นาเยาวชน ท ๓๐๒๐๙ ให แ กนัก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ทั้งระดับและใหบริการรานหมอภาษาแกนักเรียนทุกคน ทําใหเกิดผลซึ่งเปน
ความภาคภูมิใจแกนักเรียนดังนี้
๑. การประกวดการพูดสุนทรพจน ณ มหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน จังหวัดเชียงใหม
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
- นายอนุสรณ สุวรรณาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๑๐ ไดรับรางวัลชนะเลิศ
- นางสาว ทิพยสุดา จินดาปลูก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๗ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒
๒. การประกวดการพูดสุนทรพจน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๐
- เด็กหญิงมณฑารว มหาวงศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓/๑๐ ไดรับรางวัลเหรียญทอง
๓. การประกวดการอานคิดวิเคราะห งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๐
- เด็กหญิงปรารถนา มาติ๊บ นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓/๑๐ ไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดง
๔. การประกวดคัดลายมือ งานวันตอตานยาเสพติด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐
- นางสาวจุฑามาศ กันทะเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕/๗ ไดรับรางวัลเหรียญทอง
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