
 
 
 

แบบน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices  
Lap School Symposium 2018 

“39 ปี มัธยมวัดบงึทองหลางสร้างคนดี วิถีพุทธสู่มาตรฐานสากล” 
 

ชื่อผลงานการปฏิบัติที่เปน็เลิศ : การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ  
โดยใช้กิจกรรมสดุดีกวีไทย  “สุนทรภู่” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ความส าคัญของผลงาน 
 คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี       
ให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่า
และความส าคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรม
อ่ืนๆ ซึ่งทุกวันนี้นับวันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก และตลอดจนความเจริญต่างๆ  ทาง
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น 
 และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทยรวมทั้งยังถือเป็นวัน
ภาษาไทยด้วย เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนเห็นถึ งความส าคัญของ
ภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย  อันเป็นการช่วยส่งเสริมวิชาภาษาไทยให้
ด าเนินไปอย่างได้ผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงก าหนดให้มีกิจกรรมสดุดีกวี
ไทย “สุนทรภู่” ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียน รวมทั้งเพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการสอน
ภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น  

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่นักเรียนตามศักยภาพ 
4. เพ่ือเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 

 
 
 
 



กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practices 
 ตอนที่ 1 การเตรียมการ 

1) เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” 
2) ประชุมชี้แจง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มสาระฯ 
3) จัดท าค าสั่งตั้งแต่งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” 

  
 ตอนที่ 2 กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practices 
 การจัดกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ได้มีการด าเนินการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมท่องอาขยานอ่านท านองเสนาะ 
2) กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษา 
3) กิจกรรมรจนากวีวรรณ 
4) กิจกรรมรุจิเรขจิตรกรรม 
5) กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อนิเทศ 
6) กิจกรรมไพเราะเสนาะบรรเลง 
7) กิจกรรมการแสดงละครเวที เรื่อง “พระอภัยมณี” 

  
 ตอนที่ 3 ผลการปฏิบัติ  

1) ผลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2560 
 การจัดกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ได้ด าเนินการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

1.1) กิจกรรมท่องอาขยาน อ่านท านองเสนาะ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลรองชนะเลิศ  เด็กหญิงจิณณพัต ปราณี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงรามาวดี  โคตรส านวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงเนตรนภา ไชยเนตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลรองชนะเลิศ  นายกนกพล  สุขส าราญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปาติมา  สระทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

1.2) กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลรองชนะเลิศ  เด็กหญิงกนกวรรณ แสนทวีสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงจันทร์จิรา ถาค า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัฏฐาเกด จ าปาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลรองชนะเลิศ  นายพงศ์ศิริ  พันธ์ครุฑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวศศิธร  แดงโชติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิภาว ี  ขนอม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

1.3) กิจกรรมรจนากวีวรรณ   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลรองชนะเลิศ  เด็กหญิงชณัญญา เลี้ยงศร ี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพาฝัน  ภู่เงินงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลเข้าร่วม   นายอภิลักษณ์  นุชาดี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
รางวัลเข้าร่วม   นายกนกพล  สุขส าราญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

1.4) กิจกรรมรุจิเรขจิตรกรรม   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลรองชนะเลิศ  เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายธนิกกุล  สายจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สายสีดา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลรองชนะเลิศ  นายวราวุธ  รัตนจันทรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจารวีย์  จิตตมาพิพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเกศรา  กาญจน์พินิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

1.5) กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อนิเทศ   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลรองชนะเลิศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลรองชนะเลิศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 

1.6) กิจกรรมไพเราะเสนาะบรรเลง  
นางสาวกัญญาวีร์ โพธิ์ค า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
เด็กหญิงลักษมาภรณ์ ลิมปิตานนท์ชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
เด็กหญิงวรรณภา ทองค า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
เด็กหญิงแพรว กาญจนวาจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
เด็กหญิงรินลดา ชั้นบุญใส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
เด็กหญิงกัญญาภัค เนียมประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
เด็กหญิงนพนภา บุญเย็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
นายณัฏฐชัย บุญเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 



นางสาวอัจฉรา เสน่หา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
นายพงประภัทร หวัดแหวว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
นางสาวฑิฆัมพร วิทยาเวช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
นางสาวจันทกาญจน์ ผัดอิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 

1.7) กิจกรรมการแสดงละครเวที เรื่อง “พระอภัยมณี” 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
 

2) สรุปผลการจัดกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” ประจ าปีการศึกษา 2560 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จัดกิจกรรมวันสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” ประจ าปีการศึกษา 2560 
 ดังนั้น เพ่ือประมวลผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จึงได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 แยกเป็นระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมและ
ตอบแบบประเมินจ านวน 375 คน ผลการประเมินมีดังนี ้

2.1) จ านวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1 ความถี่ร้อยละของระดับช้ันและเพศของนักเรียน 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ตอบ ร้อยละ 
ม.ต้น ชาย 627 137 21.85 
ม.ต้น หญิง 569 117 20.56 
ม.ปลาย ชาย 288 77 26.73 
ม.ปลาย หญิง 399 44 11.02 

รวม 1883 375 80.16 
  

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี
นักเรียนจ านวน 254 คน จากจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด 1196 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.23 รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 121 คน จากจ านวนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 687 คน คิดเป็นร้อยละ 17.61 ตามล าดับ 
 

 
 

 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

     ม.ต้น ชาย  ร้อยละ 21.85 
     ม.ต้น หญิง  ร้อยละ 20.56 
     ม.ปลาย ชาย  ร้อยละ 10.06 
     ม. ปลาย หญิง  ร้อยละ 11.02 
 
 

 
 

2.2) แบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” 
 การประเมินในครั้งนี้ได้ใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale โดยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนและ
การวัดตัวแปรแต่ละตัวดังนี้ 

 ตอบมากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน 
 ตอบมาก ให้ 4 คะแนน 
 ตอบปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
 ตอบน้อย ให้ 2 คะแนน 
 ตอบน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 

 ค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง    มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.20 – 3.41 หมายถึง   มาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง   ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง   น้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง   น้อยที่สุด 

 

แสดงการเปรีบเทยีบจ านวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 

ม.ต้น ชาย 

ม.ต้น หญิง 

ม.ปลาย ชาย 

ม.ปลาย หญิง 



ตารางท่ี 2 ความถี่และร้อยละของความเห็นของนักเรียน 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 มีการ
ประชาสมัพันธ์ให้
ทราบอย่างทั่วถึง 

124 33.06 171 45.60 69 18.40 9 2.40 2 0.53 

2 สถานท่ีและเวลา
ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

148 39.46 146 38.93 70 18.66 10 2.66 1 0.26 

3 อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกและ
ความพร้อมของ
เครื่องเสยีง 

130 34.66 127 33.86 108 28.80 8 2.13 2 0.53 

4 คุณครูและ
นักเรียนมสี่วน
ร่วมในงานสดดุี
กวีไทย  
“สุนทรภู่” 

137 36.53 153 40.80 70 18.66 11 2.93 4 1.06 

5 กิจกรรมมีล าดับ
ขั้นตอน 
ที่เหมาะสม 

141 37.60 154 41.06 77 20.53 3 0.80 - - 

6 กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะ
ด้านต่างๆ  
มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของนักเรียน 

158 42.13 145 38.66 68 18.13 4 1.06 - - 

7 ได้ประโยชน์และ
ร าลึกถึง
ความส าคญัของ
ท่านสุนทรภู ่

164 43.73 143 38.13 61 16.26 5 1.33 2 0.53 

 
 จากตารางแบบสอบถามสรุปว่า นักเรียนมีความคิดเห็นพอใจในระดับมากที่สุด เรียงล าดับ 3 
ล าดับ ได้ดังนี้ 
 1.  ข้อ 7 ได้ประโยชน์และร าลึกถึงความส าคัญของท่านสุนทรภู่ จ านวน 164 คน จากจ านวน
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 43.73 
 2.  ข้อ 6 กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน จ านวน 158 คน จากจ านวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 42.13 
 



 3.  ข้อ 2 สถานที่และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม จ านวน 148 คน จาก
จ านวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 39.46 
 นักเรียนมีความคิดเห็นพอใจในระดับมาก เรียงล าดับ 3 ล าดับ ได้ดังนี้ 
 1.  ข้อ 1 มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง จ านวน 171 คน จากจ านวนนักเรียนที่ตอบ
แบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 
 2.  ข้อ 5 กิจกรรมมีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม จ านวน 154 คน จากจ านวนนักเรียนที่ตอบ
แบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 41.06 
 3.  ข้อ 4 คุณครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในงานสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” จากจ านวนนักเรียนที่
ตอบแบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 
 นักเรียนมีความคิดเห็นพอใจในระดับปานกลาง เรียงล าดับ 3 ล าดับ ได้ดังนี้ 
 1.  ข้อ 3 อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและความพร้อมของเครื่องเสียง จ านวน 108 คน จาก
จ านวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 
 2.  ข้อ 2 สถานที่และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม จ านวน 70 คน จากจ านวน
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 18.66 
 3.  ข้อ 4 คุณครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในงานสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” จ านวน 70 คน จาก
จ านวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 18.66 
 นักเรียนมีความคิดเห็นพอใจในระดับน้อย เรียงล าดับ 3 ล าดับ ได้ดังนี้ 
 1.  ข้อ 4 คุณครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในงานสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” จ านวน 11 คน จาก
จ านวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 2.93 
 2.  ข้อ 2 สถานที่และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม จ านวน 10 คน จากจ านวน
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 2.66 
 3.  ข้อ 1 มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง จ านวน 9 คน จากจ านวนนักเรียนที่ตอบ
แบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 
 นักเรียนมีความคิดเห็นพอใจในระดับน้อยที่สุด เรียงล าดับ 3 ล าดับ ได้ดังนี้ 
 1.  ข้อ 4 คุณครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในงานสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” จ านวน 4 คน จาก
จ านวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06 
 2.  ข้อ 1 มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง จ านวน 2 คน จากจ านวนนักเรียนที่ตอบ
แบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 
 3.  ข้อ 3 อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและความพร้อมของเครื่องเสียง จ านวน 2 คน จาก
จ านวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 
 

2.3) ข้อเสนอแนะ 
 จากแบบสอบถามมีนักเรียนเขียนข้อเสนอแนะ 3 ล าดับ ที่มากท่ีสุด   
 1.  เครื่องเสียง เสียงไม่ชัดเจนท าให้นักเรียนที่อยู่ด้านหลังไม่ค่อยได้ยิน 
 2.  อยากให้มีการตอบค าถามเพ่ือชิงรางวัล 
 3.  ได้รับความรู้ และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 



บทเรียนที่ได้รับ 
1) นักเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้ความ

สนใจ และตระหนักถึงความส าคัญของกวีไทย “สุนทรภู่” 
2) นักเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีทักษะ

ในการใช้ภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
3) นักเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มี

ความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2ประสบผลส าเร็จในการจัด กิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” เนื่องมาจากปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนส่งผล
ต่อการด าเนินงานในแต่ละด้านดังนี้ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ มีความสามารถ และมีภาวะผู้น า 
2) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มี

ความกระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพ่ือไปสู่สิ่งที่ดี 
3) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” กับทาง

โรงเรียนเป็นอย่างดี 
4) นักเรียนตั้งใจ และเอาใจใส่ในการเข้าร่วมกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” 
5) มีระบบการท างาน คือ  

- มีการวางระบบที่ดี (P)  
- มีการด าเนินงานตามระบบทุกขั้นตอน (D)  
- มีการตรวจสอบระบบ (C) 
- มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ เพื่อน าไปวางระบบที่ดี (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 



ผู้อ านวยการเปิดงานสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” 
 

 

 

 

 



ชุดการแสดงเปิดงานสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” 

 
 

 

 



กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กล่าวรายงาน 

กิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” 
 

 

 



พิธีกรด าเนินรายการ 

กิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” 
 

 

 



มอบรางวัลกิจกรรม 

สดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” 
 

 

 

 



การแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี 

ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 
 

 

 


