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๑. บทสรุปผูบริหาร  

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเนน
ไปท่ีการแกไขปญหาของโรงเรียนในพ้ืนท่ี จึงไดนําเอาเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษามาเปนกลไกในการดําเนินงาน
โดยมีการดําเนินในกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้ 

 1. กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
 2. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
 3. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนใน

พ้ืนท่ี โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน  

 4. กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี
สามารถสงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน 
กิจกรรมการผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 

 สําหรับในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19            
ทําใหการดําเนินงานไมวาจะเปนท้ังภาครัฐและเอกชนมีอุปสรรคบางเล็กนอย รวมท้ังการดําเนินโครงการดังกลาวก็
ไดรับผลกระทบจากสถานการณนี้เชนกันทําใหการดําเนินโครงการลาชาไปบางเล็กนอยแตก็ไดมีการแกไขปญหาโดย
การนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงการดําเนินงานหลักจะเปนการพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ซ่ึงดําเนินการในพ้ืนท่ีท้ังหมด 7 จังหวัด ไดแก สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ยะลา 
ปตตานี นราธิวาส   

 
๑.๑ ขอมูลเชิงปริมาณ นําเสนอเชิงสังเคราะหในรูปแบบ Infographic 
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๑.๒ ขอมูลเชิงคุณภาพ นําเสนอในรูปแบบ Lesson learned 
      (ท้ังนี้ เพ่ือใหเห็นพัฒนาการ “กอน” และ “หลัง” จากการท่ีสถาบันอุดมศึกษาเขาไปเติมเต็มใหโรงเรียน   
วาทําใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอยางไร มีปจจัยเอ้ือท่ีทําใหประสบผลสําเร็จหรือไมสําเร็จ
เพราะอะไร) 

กอน หลัง ปจจยัแหงความสําเร็จ 
นักเรียนยังขาดการเรียนรู และ
ทักษะในการอานออกเขียนได  

– นักเรียนมีความสนใจการเรียน
มากข้ึน 

– นักเรียนไดรวมทํากิจกรรมท่ี
สงเสริมการพัฒนาทักษะ 

– นักเรียนไดรับการพัฒนาดาน
การอานออกเขียนได 

– มีกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียน 
– มีสื่อท่ีนาสนใจ 

ครูยังขาดเทคนิคในการจัดการ
เรียนการสอน และยังไมมีการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม 
ๆ 

– ครูมีทักษะในการจัดการเรียน
การสอนมากข้ึน  

– ครูไดรวมแลกเปลี่ยน และได
อบรมการจัดการเรียนการสอน 

– ครูเกิดไอเดียใหม ๆ สําหรับการ
ผลิตนวัตกรรมหรือสื่ อการ
เรียนรู 

– ครูมีความตองการในการพัฒนา
ตนเอง 

– มีผูเชี่ยวชาญท่ีใหคําปรึกษา 
– มีการประยุกตใชสื่อการเรียนรู

สําหรับนักเรียนในหองเรียน 
 

โรง เรี ยนยั งไม มี ก ารได รั บการ
พัฒนาจากผูเชี่ยวชาญ และยังไมมี
การจัด กิจกรรม ท่ี ส งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

– โรงเรียน มีการพัฒนาและมี
แหลงเรียนรู 

– โรงเรียนมีบุคคลากรท่ีไดรับการ
ฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญ ทําให
โรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพ
การศึกษามากข้ึน 

– งบประมาณในการสนับสนุน 
– โรงเรียนมีความตองการใหจัด

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริม
การศึกษา 

 
๒. ขอมูลในภาพรวม  
 ๒.๑ จํานวนโครงการ 22 โครงการ  
 ๒.๒ จํานวนสถาบันท่ีเขารวม 17 สถาบัน  
    ๒.๓ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ 7 จังหวัด  
 ๒.๔ จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  จํานวน 6,586,000 บาท 
    หมายเหตุ: รายละเอียดของแตละโครงการเพ่ิมในภาคผนวก 

๓.  กลุมเปาหมาย  

     ๓.๑ โรงเรียนท่ีรวมโครงการ จํานวน 308 โรงเรียน 

  ๓.๒ ครูท่ีรวมโครงการ จํานวน 2,031 คน 

  ๓.๓ นักเรียนท่ีรวมโครงการ จํานวน 25,500 คน 
  หมายเหตุ: รายละเอียดของแตละโครงการเพ่ิมในภาคผนวก 
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๔. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย) 

    ๔.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
๔.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด 1 โครงการตอ ๑ 

ประเด็น) 
 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู จํานวน 15 โครงการ 
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จํานวน 3 โครงการ 
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง จํานวน 1 โครงการ 

๔.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด 1 โครงการตอ ๑ ประเด็น) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จํานวน 12 โครงการ 
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี จํานวน 3 โครงการ 
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ จํานวน 4 โครงการ  

    ๔.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด 1 โครงการตอ ๑ ประเด็น) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต) จํานวน 17 โครงการ 
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging) จํานวน .......-....... โครงการ 
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) จํานวน .....2...... โครงการ 

๕.  ข้ันตอนวิธีดําเนินการ (ภาพรวม) 

 5.1 ประชุมเพ่ือหารือแนวทางการดําเนินงานรวมกัน 

 5.2 จัดทํารายละเอียดโครงการและกิจกรรม 

 5.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 5.4 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

๖.  ผลผลิตโครงการฯ (โปรดแนบผลผลิตโครงการฯ ในภาคผนวก) 

๖.1 นวัตกรรม 

– นวัตกรรมจากเศษวัสดุเหลือ 

– นวัตกรรมดานการเขียนโปรแกรม 

๖.2 คูมือ ส่ือการเรียนการสอน 

– คูมือ PLC  

– บทอานเพ่ือสงเสริมการอานออกเขียนได 

– สื่อการเรียนการสอน (STEM)  

– สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน 
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๖.3 อ่ืน ๆ 

– แหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสูทักษะอาชีพ 

– ศูนยการเรียนรู “YRU Guidance & Counseling Model 

๗.  โครงการส่ือตนแบบ (ถามี) โปรดระบุ 

ลําดับ เครือขายสถาบัน เรื่อง 

๑. กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

   

   

๒. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 

   

   

๓. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 

   

   

๔. กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา) 

   

   

๘.  ผลการดําเนินโครงการฯ และวิธีการติดตามประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกในเครือขายอุดมศึกษา
ภูมิภาค (ในภาพรวมของเครือขายฯ) 

     - เครือขายอุดมศึกษาภูมิภาคควรมีการยกตัวอยางโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความนาสนใจหรือมีแนวปฏิบัต ิ                   
ท่ีสามารถสะทอนผลสัมฤทธิ์ชัดเจนในการสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนสามารถรวมกันพัฒนาการ
เรียนการสอนจนประสบผลสําเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงจัดเปนกรณีตนแบบท่ีดี                     
(Best Practice) ตามโครงการฯ ได ท่ีมุงไปสูการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่องและสนับสนุน                   
แนวทางการเพ่ิมผลคะแนน PISA ใหกับสถานศึกษา 

 การดําเนินงานโครงการมีการมุงเนนในดานการอาน การคิดคํานวณ และดานวิทยาศาสตร โดยใชกิจกรรม
เปนฐานในการเรียนรู และมีการใชสื่อการเรียนรูในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมากข้ึน ซ่ึงจากการดําเนิน
กิจกรรมนักเรียนมีการพัฒนาทักษะตาง ๆ อีกท้ัง ยังทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานท่ีไดเขารวมกิจกรรมท่ี
สถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําข้ึน โดยมีการฝกปฏิบัติเพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู และสามารถทําไดจริง จึงทําให
นักเรียนเกิดการพัฒนาอยางชัดเจน  

 โดยสถาบันอุดมศึกษาจะทําหนาท่ีในการถายทอดองคความรูใหนักเรียนและผูเขารวมกิจกรรมเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และทําใหมีการประยุกตใชองคความรูตาง ๆ สูการปฏิบัติจริง 

 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๕) 

 

ตัวอยางโครงการ  
 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและกิจกรรมเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมและมัธยมศึกษาตอนตน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง 
 ไดจัดกิจกรรม Blog Programming รวมกับบอรดสมองกลฝงตัวและหุนยนต การเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล   
จากแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ท่ีได
กําหนดใหรายวิชา วิทยาการคํานวณ (Computing Science) เปนวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จนถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 
โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ไดแก ใหมีความสามารถใชทักษะการคิดเชิงคํานวณ ซ่ึงสอดคลองกับ
การเพ่ิมผลคะแนน PISA 

 - การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในภาพรวม 

โรงเรียน คร ู นักเรียน 

โรงเรียนมีพ้ืนท่ีแหลงเรียนรูมาก
ข้ึน และมีบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการ
สอน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางสถาบัน อุดมศึกษาใน
พ้ืนท่ี  

– ครูไดเขารวมกิจกรรมท่ี
สงเสริมการจัดการเรียนการ
สอน และมีทักษะในการ
ผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ิมมาก
ข้ึน 

– ครูสามารถประยุกตใช
ความรูจากการอบรมใน
หองเรียนไดจริง 

– นักเรียนไดเรียนรู และปฏิบัติในกิจกรรม
ผานกลไกการเรียนการสอนแบบตาง ๆ 
เชน STEM PLC  

– นักเรียนเกิดการเรียนรูตามบริบทของ
พ้ืนท่ี 

 
 ๙.  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

      ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของครูและนักเรียนภายใตกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการจําแนกตามกิจกรรม 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
ระบุการเปล่ียนแปลงท่ีสะทอน 

ผลการเรียนรู 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 

๑. กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

ครูยังไมมีเทคนิค
การสอนท่ีทําให
นักเรียนเกิดการ
เรียนรู 

นักเรียนยังขาด
คูมือท่ีเหมาะสม
กับบริบทของ
พ้ืนท่ี 

ครูไดรับการ
พัฒนาใหมีการ
จัดการเรียนการ
สอน โดยใชสื่อ
และบทเรียนใน
การสอน 

นักเรียนได
ฝกฝนทักษะใน
การอาน  

ครูมีเทคนิคการ
สอนท่ีทําใหการ
จัดการเรียนการ
สอนมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

นักเรียนมีผล
การสอบท่ีดีข้ึน 

๒. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
ระบุการเปล่ียนแปลงท่ีสะทอน 

ผลการเรียนรู 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 

ครูยังขาดการ
สงเสริมในการ
พัฒนาสื่อการ
เรียนรู 

นักเรียนยัง
เรียนรูใน
กิจกรรม
แบบเดิม 

ครูมีนวัตกรรมท่ี
สงเสริมในการ
เรียนเพ่ิมมากข้ึน  

นักเรียนไดเรียน
จากนวัตกรรม 
ทําใหมีความคิด
สรางสรรคมาก
ข้ึน 

ครสูามารถผลิต
นวัตกรรมได 
และมีกิจกรรมท่ี
สงเสริมผูเรียน 

นักเรียนไดรับ
การฝกอบรมท่ี
ทําใหเกิด
ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

๓. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุกภาคสวนใน

พ้ืนท่ี 

ครูไมไดรวมมือ
กับหนวยงาน
ภายนอกใน
การบูรณาการ
พัฒนาแหลง
เรียนรู 

นักเรียนเรียนรู
จากหองเรียน
เพียงอยางเดียว 

ครูไดเขารวม
การหารือ และ
เปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนาแหลง
เรียนรูในชุมชน 

นักเรียนได
เรียนรูจากนอก
หองเรียน โดย
อาศัยแหลง
เรียนรูในชุมชน 

ครูสามารถจัด
กิจกรรม
ภายนอก
หองเรียนได 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรูจากแหลง
เรียนรูจริง 

๔. กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา) 
      

 

๑๐.  ผลการประเมินความพึงพอใจของโรงเรียน (โปรดระบุความพึงพอใจ โดยใชเกณฑการประเมิน 5 ระดับ 
ไดแก (1) นอยท่ีสุด (2) นอย (3) ปานกลาง (4) มาก และ (5) มากท่ีสุด พรอมระบุวามีความพึงพอใจ 
ในดานมากท่ีสุด 

 

รายละเอียด คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

ดานกระบวนการ    

1.1 การประชาสัมพันธโครงการ ฯ 4.1 0.55 มากท่ีสุด 

1.2 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.5 0.55 มากท่ีสุด 

1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา  4.6 0.53 มากท่ีสุด 

1.4 การจัดลําดับข้ันตอนของกิจกรรม 4.6 0.54 มากท่ีสุด 

ดานอํานวยการ    

2.1 เอกสาร 4.5 0.55 มากท่ีสุด 

2.2 โสตทัศนูปกรณ 4.6 0.56 มากท่ีสุด 

2.3 เจาหนาท่ีสนับสนุน 4.8 0.57 มากท่ีสุด 
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รายละเอียด คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

2.4 อาหาร,เครื่องดื่มและสถานท่ี 4.9 0.58 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพ    

3.1 ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและ
ประสบการณใหม ๆ จากโครงการ 

4.5 0.55 มากท่ีสุด 

3.2 ทานสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากโครงการ/
กิจกรรมนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน 

4.5 0.55 มากท่ีสุด 

3.3 สิ่งท่ีทานไดรับจากโครงการ/กิจกรรมครั้ง
นี้ตรงตามความคาดหวังของทานหรือไม 

4.7 0.55 มากท่ีสุด 

3.4 โครงการ/กิจกรรมนี้เอ้ืออํานวยตอการ
เรียนรูและพัฒนาความสามารถของทาน 

4.7 0.58 มากท่ีสุด 

3.5 ประโยชนท่ีทานไดรบัจากโครงการ/
กิจกรรม 

4.7 0.58 มากท่ีสุด 

 

1๑. ประโยชนท่ีโรงเรียนและชุมชนไดรับจากการดําเนินโครงการฯ 

– โรงเรียนทราบความตองการของสถานศึกษาเก่ียวกับแหลงเรียนรูดานอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน 

– โรงเรียนไดมีโอกาสบูรณาการงานกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี และหนวยงานตาง ๆ 

– โรงเรียนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

–  โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาครู ทําใหครูมีการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน 

– โรงเรียนไดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน  

– โรงเรียนไดรับการแกไขปญหาตามท่ีกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการ 

 

1๒. ประโยชนท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดรับจากการดําเนินโครงการฯ 

– สถาบันอุดมศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียน  

– สถาบันอุดมศึกษาไดขอมูลเพ่ือนําไปวิจัย และนํางานวิจัยตาง ๆ ไปใชใหเกิดประโยชน 

– สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหนักศึกษาเขารวมเพ่ือปฏิบัติงานจริงได 

– ไดเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา และสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนท่ีได 

– เปนชองทางในการเตรียมความพรอมใหนักเรียนในการเขาสูระดับอุดมศึกษา 
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1๓. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ  
ปญหาดานการดําเนินโครงการฯ 
- 
ปญหาท่ีคนพบจากการดําเนินการ 

   จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางสวน  
   
   ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีในการจดักิจกรรม เชน การหารือ การอบรม 
 2. ควรหารือรูปแบบของกิจกรรมท่ีโรงเรียนตองการแกไขปญหา เพ่ือใหกิจกรรมท่ีดําเนินการตองกับการ
ตองการจริง  

3. ควรมีการวัดผลของนักเรียนท้ังกอนและหลังเขารวมกิจกรรม 
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ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๑๐) 

 

 
1.  ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนพ่ีเลี้ยง : การ

สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู (PLC) เพ่ือพัฒนาครูสูการพัฒนาผูเรียน จังหวัดสตูล 

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) นางวรรณี  กองพิธี   
 หนวยงานตนสังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
 สถานท่ีติดตอ    160 หมู 4 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 โทรศัพท 074-260-266 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  062-9822414 
e-mail : wannee_nang@hotmail.co.th 

 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ นางหทัยรัตน  ศรีชัยชนะ 
 หนวยงานตนสังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 สถานท่ีติดตอ  160 หมู 4 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง   
 โทรศัพท        074-260-266 
 โทรสาร         074-260-267 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  086-6113628 
e-mail: hathairat.sr@skru.ac.th 
ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานงานโครงการ 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 
      - เพ่ือทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง  โดยทํางานรวมกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน  หนวยงานในพ้ืนท่ีและเอกชน

ท่ีเก่ียวของดานการศึกษา ในการนําองคความรู ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี ไปชวยแกปญหาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเปาหมายใหเกิดความเขมแข็งและพัฒนาทองถ่ินไดตรงตามบริบทของชุมชนโดย
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การพัฒนาคุณภาพครูผูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC)   

 - เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีสวนรวมในการพัฒนาครูสูผูเรียน เพ่ือแกปญหาการอานไมออกเขียน

ไมไดของนักเรียนโดยกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)   

     - เพ่ือใหโรงเรียนกลุมเปาหมายไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสรางสรรคสื่อนวัตกรรมการ

สงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ  

    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./
ตชด./อ่ืนๆ 

คร ู นักเรียน 

1 โรงเรียนอนุบาลทาแพ สตูล สพป.สตูล สาระภาษาไทย     3 คน 
สาระภาษาอังกฤษ 3 คน 

31 
26 

2 โรงเรียนบานสาครเหนือ สตูล สพป.สตูล สาระภาษาไทย     3 คน 
สาระภาษาอังกฤษ 3 คน 

11 
22 

3 โรงเรียนบานกุบังปะโหลด สตูล สพป.สตูล สาระภาษาไทย     3 คน 
สาระภาษาอังกฤษ 3 คน 

17 
14 

4 โรงเรียนบานสาคร สตูล สพป.สตูล สาระภาษาไทย     3 คน 
สาระภาษาอังกฤษ 3 คน 

18 
31 

5 โรงเรียนบานทุงดินลุม สตูล สพป.สตูล สาระภาษาไทย     3 คน 
สาระภาษาอังกฤษ 3 คน 

21 
21 

6 โรงเรียนบานน้ําหรา สตูล สพป.สตูล สาระภาษาไทย     3 คน 
สาระภาษาอังกฤษ 3 คน 

22 
19 

7 โรงเรียนบานทุงตําเสา สตูล สพป.สตูล สาระภาษาไทย     3 คน 
สาระภาษาอังกฤษ 3 คน 

28 
26 

8 โรงเรียนบานทุงเสม็ด 
“มิตรภาพท่ี 114” 

สตูล สพป.สตูล สาระภาษาไทย     3 คน 
สาระภาษาอังกฤษ 3 คน 

12 
14 

9 โรงเรียนบานทุงนุย  
"มิตรภาพท่ี  49" 

สตูล สพป.สตูล สาระภาษาไทย     3 คน 
สาระภาษาอังกฤษ 3 คน 

23 
29 

10 โรงเรียนบานบอหิน  สตูล สพป.สตูล สาระภาษาไทย     3 คน 
สาระภาษาอังกฤษ 3 คน 

21 
28 

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
           สตูล 
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    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

1. ไดกระบวนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ PLC 
2. ไดผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีตองการเนน 
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ดาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. ครูมีความสามารถจัดการเรียนรูโดยวิธีการ Active 
Learning 
5. ไดการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคลอง
บริบทชุมชน 
6. ไดการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
สถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง 
7. ไดคูมือประกอบการอบรม   
8. ไดเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนกระบวน PLC ใน
สถานศึกษาไดสื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาไทย และสื่อ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

1. ไดยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดาน
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนสูงข้ึน 
3.  ไดความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน 
ทองถ่ิน  
4.  เกิดความรวมมือภายในชุมชนดวยกระบวนการ 
PLC 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 
 - โรงเรียน 10 โรงเรียน 
- จํานวนครูและผูบริหาร 70 คน 
 - นักเรียน 500 คน  
-  เอกสารจํานวน 4 เลม  
เชิงคุณภาพ 
-  ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู ไดอยางมีคุณภาพ 
-  ผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีตองการเนน 4 ดาน  
-  ผูเรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
-  ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาสามารถรวมดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
-  สื่อนวัตกรรม /และสื่อ(ออนไลน) ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  

 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
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 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  
 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
กิจกรรมท่ี 1 การประชุมสรางความเขาใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามความตองการจําเปนของโรงเรียน
โดยใชกระบวนการ PLC 

ดําเนินการแลว  
ไดแนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามความตองการจําเปนของโรงเรียน 

มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติงานรวมกับ
กลุมเปาหมาย 

กิจกรรม ท่ี  3 การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ใน
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความตองการ
จําเปน 

เครือขายอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ไดรวมดําเนินงานสนองนโยบายการพัฒนาของรัฐ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ทองถ่ินท่ีสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพของชุมชน 
เสริมสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศเพ่ือใหคําปรึกษา กํากับติดตาม
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 4.1 การนิเทศครั้งท่ี 1 
กิจกรรมท่ี 4.2 การนิเทศครั้งท่ี 2 

ไดติดตามการดําเนินการตามโรงเรียนตาง ๆ 

กิจกรรมท่ี 5 การใช digital platform เพ่ือสะทอนผล
การพัฒนาคุณภาพโดยใชกระบวนการ PLC 

มีการประยุกตใชระบบออนไลนในการดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 6 การสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนในโครงการ 10 โรงเรียน 

โรงเรียนจัดทํารายงานนวัตกรรมกระบวนการ PLC 
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๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียนไดรับคําแนะนํา ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 300,000 บาท 
    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาวิทยากร 40,000 13.33 
๒. คาเบี้ยเลี้ยง 40,000 13.33 
๓. คาวัสด ุ 150,000 50.00 
๔. คาเดินทาง 40,000 13.33 
๕. คาอาหาร 30,000 10.00 

รวม 300,000 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
       

ปญหาและอุปสรรค 
 1. ยังขาดการรวมมือในการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 2. โรงเรียนยังขาดท่ีปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

 
แนวทางการแกไข 
1. การดําเนินงานของเครือขายสถาบันอุดมศึกษาควรเปนรูปแบบเครือขายความรวมมือแบบหลาย
สถาบันในแตละจังหวัด 
2. ควรมีการแนะนําแนวทางในการดําเนินงานแกสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 
 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
เชิงปริมาณ 
   -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน รอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
   - ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   
   - ความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน 
ทองถ่ินมีความรวมมือเปนอยางดี 

– นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะจากการเขารวม
กิจกรรม  

– โรงเรียนไดรับการยกระดับการพัฒนาการศึกษา 
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๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําสื่อการเรียนรู 
  
 

 
 

การนิเทศและติดตามประเมินผล ระยะท่ี 1  
 

 
 

การนิเทศและติดตามประเมินผล ระยะท่ี 2 
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1.  ช่ือโครงการ การสรางชุมชนแหงการเรียนรูครูประถมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได การ
อานเชิงวิเคราะห และจริยธรรม ดานวินัยดานจิตอาสา เสียสละ และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน โดยใชบทอานหนังสือของ
พอ สําหรับเด็กประถมศึกษา (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ) ในจังหวัดสงขลาและ
พัทลุง 

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 

ชื่อหัวหนาโครงการ   (ภาษาไทย) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 
ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
เบอรโทรศัพท   086-6192105 
หนวยงานตนสังกัด  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี    086-6192105 
e-mail :    amonwan_w@hotmail.com 

 
๔. ผูประสานโครงการ 

ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ นายเอกวิทย แสงแกว 
หนวยงานตนสังกัด                    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
โทรศัพทเคลื่อนท่ี             062 - 2451273    
e-mail:             Akawit0865@gmail.com 

ความรับผิดชอบในโครงการ         ประสานงานโครงการ 
 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

– เพ่ือพัฒนาครูใหมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได และอานเชิง

วิเคราะหภาษาไทยและสามารถปลูกฝงคูณธรรมดานจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน สําหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษา 
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– เพ่ือใหครูนํานวัตกรรมการเรียนรูไปใชพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได และอานเชิงวิเคราะห

ภาษาไทย และสามารถปลูกฝงคูณธรรมดานจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน นักเรียนระดับประถมศึกษา 

โดยใชกระบวนการสรางเครือขายชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) ในกระบวนการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงใน

สถานศึกษา 

– เพ่ือปลูกฝงคูณธรรมดานจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษา โดย

ใชหนังสอืคําสอนของพอเปนสื่อในการสรางเยาวชนท่ีดี มีวินัยสูสังคม 

– เพ่ือใหครูมีเจตคติท่ีดีในการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได และอานเชิงวิเคราะหภาษาไทยและ

ปลูกฝงคูณธรรมดานจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

– เพ่ือถายทอดแนวคิดความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

ใหแกครูและเยาวชนไทยไดนํามาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./
อ่ืนๆ 

คร ู นักเรียน 

1 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สงขลา อปท 55 818 
2 เทศบาล 2 (ออนอุทิศ) สงขลา อปท 55 879 
3 เทศบาล 3 (ศาลาหัวยาง) สงขลา อปท 49 678 
4 เทศบาล 4 (วัดแหลมทราย) สงขลา อปท 71 1,193 
5 วัดแหลมพอ สงขลา สพป.สข.1 10 81 
6 จุลสมัย สงขลา เอกชน 39 471 
7 วัดทายยอ สงขลา สพป.สข.1 7 39 
8 วัดทาขาม สงขลา สพป.สข.1 5 52 
9 แจงวิทยา สงขลา เอกชน 185 3,171 

10 บานน้ํากระจาย สงขลา สพป.สข.1 23 371 
11 โพเด็ด (พุมพูนวิทยา) พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 7 126 
12 บานสวน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 13 194 
13. อนุบาลเมืองพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 8 105 
14 วัดแจง (ปญญาฐิปตประชาสรรค) พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 9 155 
15 วัดควนแร พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 11 202 
16 วัดรมเมือง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 15 171 
17 บานโหละเร็ด พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 14 138 
18 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 14 129 
19 เทศบาลวัดภูผาภิมุข พัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง 65 986 
20 วีรนาทศึกษามูลนิธ ิ พัทลุง เอกชน 42 1100 
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 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สงขลา 
พัทลุง 

    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

หนังสือของพอเพ่ือสรางแบบเรียนท่ีใชในการสรางคูมือ
ครู หนังสือสําหรับนกัเรียน 

เด็กประถมศึกษาอานออกเขียนได การอานเชิง
วิเคราะห 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

- ไดคูมือครู 
- ไดหนังสือสําหรับนักเรียน 
- ไดสื่อการเรียนรูท้ังของครูและนักเรียนรายบุคคลเทาจํานวนนักเรียน 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
การออกแบบคูมือสําหรับโคช มีการจัดทําคูมือสําหรับโคช 
การสรางความเขาใจรวมกันกับครูและการพัฒนาคร ู ไดหารือรวมกันโรงเรียน 
การวางแผนการลงพ้ืนท่ีของทีมโคช กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
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แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
ครูปฏิบัติการในสถานศึกษาชวงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู
และทีมโคชจากสถาบันอุดมศึกษาใหคําแนะนํา 

ไดนําสิ่งท่ีอบรมไปปฏิบัติงานจริง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปงาน จัดทํารายงานและสรุปผล 
 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- ไดคูมือสําหรับโคชใชเปนแนวทางการชวยเหลือ สรางแรงบันดาลใจใหแกครู และรวมสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูวิชาชีพครู 

- เกิดความชัดเจนรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานศึกษา 
- โคชจากสถาบันอุดมศึกษารวมพัฒนาวิชาชีพครูและสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ 

 
๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 550,000 บาท 
    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาเบี้ยเลี้ยง 960 0.17 
๒. คาเดินทาง 100,000 18.18 
๓. คาอาหาร 126,500 23.00 
๔. คาวัสด ุ 320,040 58.19 
๕. คาตอบแทน 2,500 0.45 

รวม 550,000 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

ปญหา 
 โรงเรียน ยังมีการดําเนินงานแบบเดิม อีกท้ัง ยังขาดบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาท่ีถูกตอง     
แนวทางการแกไข 
มีอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาทําหนาท่ีเติมเต็มความรู เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ และเปนการดึงศักยภาพ

ครู ผูบริหารใหพัฒนาคุณภาพดวยตนเอง ท่ีมีความตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 
ผลลัพธ ผลกระทบ 

- โรงเรียนมีคูมือสําหรับโคช อยางนอย 1 คูมือ 
- นักเรียนไดอานบทอาน อยางนอย 1 บท 
- เด็กประถมศึกษาอานออกเขียนได การอานเชิง
วิเคราะห 

นักเรียนเกิดทักษะอานออกเขียนไดอยางยั่งยืน 
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ผลลัพธ ผลกระทบ 
- นักเรียนมีคุณธรรมดานวินัยการมีจิตอาสา เสียสละ 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
 

๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 
 

 
 

ตัวอยางบทเรียนบทอานของพอ 
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1.  ช่ือโครงการ การพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมการ  
เรียนรูแบบบูรณาการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) ผศ.ฤทัย  ประทุมทอง        
 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
 หนวยงานตนสังกัด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย   

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 09 - 7345 - -8802   
e-mail:   ruthai.p@rmutsv.ac.th   

 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ นางสาวฉารีฝะ หัดยี 
 หนวยงานตนสังกัด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย   

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  09 - 1047 - 1787   
e-mail: chareefah.h@rmutsv.ac.th 
ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานงานโครงการ 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

– เพ่ื อ สนั บ สนุ น ให ส ถ าบั น อุดม ศึ กษ าทํ าห น า ท่ี เป น  “ พ่ี เลี้ ย ง”  โด ย ทํ างาน ร วม กับ ครู 
โรงเรียนและชุ มชน โดยรอบ  ในการนํ าองค ความรู  ความ เชี่ ยวชาญ  เทคโน โลยีและนวัตกรรม 
ไปชวยแกปญหาและพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในทองถ่ินใหเกิดความเขมแข็ง  

– เพ่ือพัฒนาความรูของครูสรางทักษะในการปฏิบัติการและการสรางกระบวนการในการจัดการเรียนรู  

– เ พ่ื อ ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ ใน ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ ก า ร เรี ย น รู แ บ บ บู ร ณ า ก า ร 
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ โรงเรียนในทองถ่ิน  
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๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด  
จํานวน  

ครู  นักเรียน  

1.     โรงเรียนชยัมงคลวทิย    สงขลา สช.  3  20  

2.     โรงเรียนวัดเกาะถา   สงขลา สพป. สงขลา เขต 1 / สพฐ.  3  20  

3.   โรงเรียนทาจีนอุดมวิทยา  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 / สพฐ.  3  20  

4.     โรงเรียนวัดทาขาม    สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 / สพฐ.  3  20  

5.   โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ  สงขลา สพป. สงขลา เขต 1 / สพฐ.  3  20  

6.   โรงเรียนวัดบอทรัพย   สงขลา สพป. สงขลา เขต 1 / สพฐ.  3  20  

7.   โรงเรียนวัดทาหิน   สงขลา สพป. สงขลา เขต 1 / สพฐ.  3  20  

8.   โรงเรียนวัดหวยลาด   สงขลา สพป. สงขลา เขต 1 / สพฐ.  3  20  

9.   โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง   สงขลา สพป. สงขลา เขต 1 / สพฐ.  3  20  

10.  โรงเรียนวัดประเจียก   สงขลา สพป. สงขลา เขต 1 / สพฐ.  3  20  

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ   สงขลา 
 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เกิดหลักสูตรสําหรับนักเรยีน ท่ีใชในการอบรม นักเรียนไดรับการฝกทักษะ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

– ครูผูเขารับการอบรม จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 30 คน / หลักสูตร  

– ครูผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

– ผูเขารับการอบรมสามารถอธิบายกระบวนการหรือวธิีการใน การออกแบบกระบวนการเรียนรูได  
 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
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 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
ประชุมผูรับผิดชอบโครงการ และวางแผนการ
ดําเนินโครงการ  

มีการหารือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน 

ดําเนินโครงการตามแผน วัตถุประสงค และเปาหมายท่ี
กําหนด  

ไดจัดทําหลักสูตรสําหรับนักเรียน 

การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ครูผูเขาอบรมนําองคความรู เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม ไปชวยแกปญหาและพัฒนา 
คุณภาพการจัดการเรียนรู และการจัด 
การศึกษาของโรงเรียน และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
เชิงรูปธรรมแกนักเรียนในกลุมเปาหมายได 

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครูผูสอนมีสมรรถนะในดานวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน เพ่ือเสริมคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 
 
๙. งบประมาณในการดาํเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 205,500 บาท 
    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาใชสอย 25,000 12.20 
๒. คาวัสด ุ 55,000 26.83 
๓. คาตอบแทน 50,000 24.39 
๔. คาเดินทาง 50,000 24.39 
๕. คาอาหาร 25,000 12.20 

รวม 205,000 100 
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๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
       มีปญหาดานการบริหารงบประมาณ  
       แนวทางการแกไข 
       มีการเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรม และหารือแนวทางการเบิกจาย 
 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
นักเรียน และครู รอยละ 80 ไดรับการพัฒนาและ
สามารถเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีมากข้ึน 

นักเรียนและครู สามารถประยุกตใขสิ่งท่ีอบรมไดจริง
ในหองเรียน และในชีวิตประจําวัน 

 
๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
 

การจัดกิจกรรมอบรมนักเรียน เพ่ือใหความรูดานเทคโนโลยี 
 
 

 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๒๕) 

 

1.  ช่ือโครงการ วิถีขาวพ้ืนเมืองภาคใต : นวัตกรรมการศึกษาสูแหลงเรียนรูความม่ันคงทางอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียนพ้ืนท่ีอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
    ชื่อ – สกุล นายอารีย เตะหละ 
    ตําแหนง   หัวหนาสาขาศึกษาท่ัวไป 
    สังกัด       วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
    ท่ีอยูท่ีติดตอได 414 หมู 14 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
    หมายเลขโทรศัพท 074-584241-4 
    โทรศัพทเคลื่อนท่ี 087-285-8082 
    E-mail: kruali@gmail.com 
 

 
๔. ผูประสานโครงการ 
    ชื่อ – สกุล นายอัมรินทร   สันตินิยมภักดี  
    ตําแหนง    อาจารย   
    สังกัด        วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
    ท่ีอยูท่ีติดตอได 414 หมู 14 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
    หมายเลขโทรศัพท 074-584241-4 
    โทรศัพทเคลื่อนท่ี  089-4666-145 
    E-mail: amarin_nok@hotmail.co.th 

ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานงานโครงการ 
 

 
 
 
 

mailto:amarin_nok@hotmail.co.th
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๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

– เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของวิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

– เพ่ือพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
ระหวางวิทยาลัยรัตภูมิ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ กลุมบุคคล ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน โดย
เนนกิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน เพ่ือการสรางสังคมการเรียนรูอยางยั่งยืน 

 
    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./
ตชด./อ่ืนๆ 

คร ู นักเรียน 

1 โรงเรียนชมุชนบานโคกคาย สงขลา สพฐ. 5 50 
2 โรงเรียนวัดไทรใหญ สงขลา สพฐ. 5 40 
3 โรงเรียนบานปลายละหาน สงขลา สพฐ. 3 20 
4 โรงเรียนบานเขารักเกียรติ สงขลา สพฐ. 2 15 
5 โรงเรียนวัดรัตนวราราม สงขลา สพฐ. 3 40 
6 โรงเรียนบานควนขัน สงขลา สพฐ. 2 15 
 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ สงขลา 
 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
นวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนาผูสอน ผูเรียน ดาน
สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและลงมือปฏิบัติตามหลักการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 

ผลิตภัณฑจากพ้ืนท่ีทํานาและการเกษตร เพ่ือบริโภค
และจําหนาย 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

 เชิงปริมาณ ครู 20 คน นักเรียน 180 คน 
 เชิงคุณภาพ นวัตกรรมการศึกษาใหผูสอนมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะชีวิตสังคม เพ่ือการอยูใน

สังคมอยางมีความเอ้ืออาทรและมีความสุข จากกิจกรรมและนวัตกรรม คือ  
1) หนังสือยุวชนชาวนา 
2) สื่อการสอนรองรับการสอนการเรียนออนไลน 
3)   แผนการสอนสะเต็มศึกษาเพ่ือการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 

คุณภาพชีวิตและโภชนาการการสําหรับนักเรียนจาก ขาวและอาหารปลอดภัย “ครัว
โรงเรียน” 
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๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
ประชุมวางแผนการจัดตารางกิจกรรม ไดหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ดําเนินการจัดกิจกรรม เกิดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ  
สรางนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนาผูสอน ผูเรียน ดาน
สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและลงมือปฏิบัติตามหลักการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 

เกิดนวัตกรรมท่ีผูเขารวมโครงการไดดําเนินงาน
สรางข้ึน เพ่ือแกไขปญหาดานการศึกษา 

สรุปรายงานผล จัดทํารายงานผล 
ติดตามผลและประเมินผลโครงการ ครูและนักเรียน มีโอกาสในการติดตามและรายงาน

โครงการ 
 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 มีพ้ืนท่ีการเรียนรูรวมกันในชุมชน ปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญา เปนผูถายทอดรวมกันกับครูและอาจารย และ
สรางแหลงเรียนรูท่ีอยูนอกโรงเรียน โดยเนนศักยภาพดานวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และดานคุณธรรม
จริยธรรม 
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๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 180,000 บาท 

    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 
ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาอาหาร 108,000 60.00 
๒. คาตอบแทน 10,800 6.00 
๓. คาวัสด ุ 45,200 25.11 
๔. คาเดินทาง 16,000 8.89 

รวม 180,000 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
     - 
 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 
 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
1. มีพ้ืนท่ีการเรียนรูรวมกันในชุมชน ปราชญชาวบาน 
ครูภูมิปญญา เปนผูถายทอดรวมกันกับครูและอาจารย 
และสรางแหลงเรียนรู ท่ีอยูนอกโรงเรียน โดยเนน
ศักยภาพดานวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
ดานคุณธรรมจรยิธรรม 
2. ครูและนักเรียนสามารถสรางกิจกรรมการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนท่ีทํานาและการเกษตร นําไปสู 
“ครัวโรงเรียน” การสรางความม่ันคงทางอาหาร 
3. มีแผนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) ในการ
ใชกับนักเรียนโดยสามารถใชไดกับนักเรียนปกติและ
นักเรียนพิเศษในการสรางสิ่งประดิษฐและทํางาน
รวมกันไดด ี

1. นักเรียน ครู รวมถึงผู เขารวม สามารถใชพ้ืนท่ี
แหลงเรียนรูในชุมชนใหเกิดประโยชนได 
2. เกิดความม่ันคงทางอาหาร 
3. โรงเรียนมีแผนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ทําให
นักเรียนมีการเรียนรูตามกลไกสะเต็มศึกษา  
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๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
กิจกรรมลงพ้ืนท่ีการเรียนรูเชิงปฏิบัติการการทํานาปลอดภัย 
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1.  ช่ือโครงการ การสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
  
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ   (ภาษาไทย) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุทารัตน  คชรัตน      
 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 หนวยงานตนสังกัด คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 โทรศัพท     074-200300 ตอ 129   
  
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ อาจารยพิชญา  สุวรรณโน   
 หนวยงานตนสังกัด คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 โทรศัพท     074-200300 ตอ 129 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  083-6544226  
e-mail: pitchaya_s@hu.ac.th 
ความรับผิดชอบในโครงการ  รองประธานคณะทํางานและผูประสานงานโครงการ 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาครูดานการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามบริบทของโรงเรียน  

2. เพ่ือสรางและทดลองใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนตามบริบทของโรงเรียน  

3. เพ่ือติดตามและประเมินนวัตกรรมนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามบริบทของโรงเรียน  

4. เพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินหลากหลาย
รูปแบบอยางเปนระบบระหวางสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในทองถ่ินตามบริบทของโรงเรียน  
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๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./
ตชด./อ่ืน ๆ 

คร ู นักเรียน 

1 โรงเรียนคูเตาวิทยา  สงขลา สพม. สงขลา เขต 16 3 70 
2 โรงเรียนบางกล่ํารัชมังคลาภิเษก  สงขลา สพม. สงขลา เขต 16 3 80 
3 โรงเรียนวัดโพธาราม  สงขลา สพป. สงขลา เขต 1 3 70 
4 โรงเรียนบานหนาวัดโพธิ์  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 150 
5 โรงเรียนวัดนารังนก  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 70 
6 โรงเรียนวัดบางศาลา  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 60 
7 โรงเรียนบานบางเหรียง  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 60 
8 โรงเรียนบานโคกเมา  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 235 
9 โรงเรียนบานทุงเลียบ  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 50 

10 โรงเรียนวัดหูแร   สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 158 
11 โรงเรียนบานเกาะหมี สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 100 

รวม 33 1,103  
 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ สงขลา 
 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

ผลผลิต ผลลัพธ 
สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญา
ทองถ่ิน และไดรายงานการวิจัย 

เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรูและรายงานวิจัย เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในทองถ่ิน จังหวัดสงขลา 

สถานศึกษาไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน และมีความพึง
พอใจตอโครงการ 

- นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ท่ีเขารวมโครงการ  
การจัดการเรียนการสอนดวยนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียนในหนวยการเรียนรูสาระวิชาตาง ๆ มีคะแนนหลัง
เรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียน และมีความพึงพอใจตอการ
เขารวมโครงการ 
- ครูไดรายงานวิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม และทักษะ
การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู รวมท้ังเทคนิค
การสอนแบบบูรณาการภูมิปญญาาทองถ่ิน 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

-นวัตกรรม จํานวน 5 ชุด 
-รายงานการวิจัย 1 เรื่อง 
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๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
อบรมการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนตามบริบทของโรงเรียน
ใหกับบุคลากรคร ู

ดําเนินการเรียบรอย 

ค รู ท ด ล อ ง ใช น วั ต ก ร รม ก ารจั ด ก าร เรี ย น รู แ บ บ                
บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินในชั้นเรียนกับนักเรียน 

ดําเนินการเรียบรอย 

คณะทํางานโครงการฯ จัดคณาจารยพ่ีเลี้ยงไปนิเทศและ
ติดตามผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญา
ทองถ่ินในชั้นเรียน 

ดําเนินการเรียบรอย 

จัดเวทีถอดบทเรียน เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามบริบทของโรงเรียน        

ดําเนินการเรียบรอย 

ประเมินผลการดําเนินโครงการ ดําเนินการเรียบรอย 

สรุปโครงการ ดําเนินการเรียบรอย 
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๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- ครูมีความเขาใจรูปแบบการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และสามารถสรางนวัตกรรม

การจัดการเรียนรูแบบ บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินกับกลุมสาระของตนเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนได  
- ครูท่ีเขารวมโครงการ เขาใจระบบการทํางาน และการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิ

ปญญาทองถ่ินไปใชในชั้นเรียน 
- นักเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองหลายรูปแบบจากการเรียนรูดวยนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินตามกลุมสาระวิชาตาง  ๆ ผานครูผูสอน และสามารถรวมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามกลุมสาระท่ีชวยเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูของตนเองไดท้ังในชั้นเรียนหรือนอก
หองเรียน 
 
๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 300,000 บาท 
    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาวัสด ุ 100,000 33.33 
๒. คาตอบแทน 30,000 10.00 
๓. คาอาหาร 70,000 23.33 
๔. คาเดินทาง 100,000 33.33 

รวม 300,000 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
      ปญหา 

– ครูยังไมมีท่ีปรึกษาสําหรับการจัดการเรียน 
– ยังไมมีการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืน ๆ  

       แนวทางการแกไขปญหา 
 ไดจัดกิจกรรมท่ีอบรมครู และชวยเปนท่ีปรึกษาคอยใหคําแนะนํากับกลุมเปาหมาย 
 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ไดเขารวมโครงการ  
การจัดการเรียนการสอนดวยนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียนในหนวยการเรียนรูสาระวิชาตาง ๆ  

มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียน และมีความ
พึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 
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๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
 

กิจกรรมอบรมครูในการออกแบบนวัตกรรม 
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1.  ช่ือโครงการ เรียนภาษาอังกฤษอยางมีความสุข 

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ Venerable Dr.Wei Wu  
 ตําแหนง ประธานกรรมการวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
 หนวยงานตนสังกัด  วิทยาลัยพุทธศาสนานาชาติ 
 สถานท่ีติดตอ        88 หมูท่ี 2 ต.ทุงหมอ ควนสะตอ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240 
 โทรศัพท        0 7453 6202 
 

 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อผูประสานงาน นางสาวฤดีเดือน โสมเกษตรินทร 
 ตําแหนง ผูประสานงาน 
 หนวยงานตนสังกัด วิทยาลัยพุทธศาสนานาชาติ 
 สถานท่ีติดตอ      88 หมูท่ี 2 ต.ทุงหมอ ควนสะตอ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240 
 โทรศัพท      0 7453 6202 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  081 - 9593895 
e-mail: rudeeood@gmail.com 
ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานงานโครงการ 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางสนุกสนาน และเปนการพัฒนาครูใหมีการ
เรียนการสอนอยางสนุกสนาน 

2. เกิดแหลงเรียนรูในชุมชน  
3. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษอยางมีความสุขและมีการพัฒนาทักษะ ฟง พูด 

อาน เขียน 
4. เปนสนับสนุนใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษอยางม่ันใจ 
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    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./

กทม./ตชด./

อ่ืนๆ 

ครู นักเรียน 

แผน ผล แผน ผล 

1 Boketvijitwittaya School 

โรงเรียนบอเกดวิทยา 
สงขลา สพฐ 

15 15 50 50 

2 Thung Mo Kindergarten School 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุงหมอ 
สงขลา อบต. 

7 7 65 65 

3 Tha Pho Kindergarten School 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทาโพธิ ์
สงขลา 

อบต. 5 5 55 55 

4 Tha Pho Aok Kindergarten School  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทาโพธิ์ออก 
สงขลา 

อบต. 2 2 25 25 

รวม 29 29 195 195 

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ สงขลา 
   
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ – นักเรียนไดหัดทําแบบฝกหัดภาษาอังกฤษ 

– ครูไดแบบทดสอบนักเรียน 
– ผูรับผิดชอบโครงการสามารถประมวลผลโครงการ

ได 
สื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ – นักเรียนไดเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อตาง ๆ ทําให

มีความนาสนใจมากข้ึน 
กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ – นักเรียนและครูเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษผาน

กิจกรรมตาง ๆ เชน การฝกสนทนาภาษาอังกฤษ 
 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

– สื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
– แบบทอดสอบภาษาอังกฤษ 
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๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
ติดตอกลุมเปาหมาย ไดรับทราบความตองการและกลุมเปาหมายท่ี

ประสงคเขารวมโครงการ 

พบปะและหารือการทําโครงการรวมกัน ชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 

ดําเนินกิจกรรมตามแผน จัดกิจกรรมและพัฒนาสื่อสําหรับกลุมเปาหมาย 

ติดตามและประเมินผลโครงการ มีการทดสอบดวยแบบทดสอบภาษาอังกฤษ 

รายงานผลการดําเนินงาน จัดทํารายงาน 

ติดตอกลุมเปาหมาย ไดรับทราบความตองการและกลุมเปาหมายท่ี

ประสงคเขารวมโครงการ 

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 สถาบันอุดมศึกษามีเครือขายความรวมมือ และพัฒนาทักษะการจัดทําสื่อการเรียนการสอนรวมกัน 
 8.2 เกิดการเรียนรูทางดาน Creative learning 
 8.3 ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
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 8.4 ครูไดรับการพัฒนาจากสถาบันอุดมศึกษา 
 
๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 120,000 บาท 
    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาตอบแทน 30,000 25 
๒. คาวัสด ุ 30,000 25 
๓. คาอาหาร 30,000 25 
๔. คาเดินทาง 30,000 25 

รวม 120,000 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
    - 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 
 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
- นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ   
ทําใหนักเรียนเกิดทักษะภาษาอังกฤษซ่ึงเปนการพัฒนา
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
- ครูมีการพัฒนาทักษะการสอนทําใหไดรับเทคนิคการ
สอนแบบใหม ๆ  

– นักเรียนสามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษไดใน
ชีวิตประจําวัน 
– ครู เกิดทักษะในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 
๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 

 
 

กิจกรรมอบรมครูสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ 
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1.  ช่ือโครงการ การพัฒนาผูเรียนโดยใช YRU Guidance & Counseling Model ในโรงเรียนเครือขายโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในจังหวัดชายแดนใต   

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) ผศ.จันจลี   ถนอมลิขิตวงศ        
 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
 หนวยงานตนสังกัด  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  089-8703296 
e-mail:   janjalee.t@yru.ac.th 
 

 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ ผศ.นูรีดา  จะปะกียา 

 หนวยงานตนสังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี  090-2096663 
e-mail: nureeda.j@yru.ac.th 
ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานงานโครงการ 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

– เพ่ือพัฒนารูปแบบและศูนยการเรียนรู “YRU Guidance & Counseling Model”   
– เพ่ือนํ ารูปแบบ “YRU Guidance & Counseling Model”  พัฒนานักเรียนในโรงเรียน

เครือขายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในจังหวัดชายแดนใต   
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    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 
 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

สังกัด จํานวน 
สพฐ./อปท./
กทม./ตชด./

อ่ืนๆ 

ครู นักเรียน 

1 โรงเรียนบานโกตาบารู ยะลา สพฐ. 3 30 
2 โรงเรียนบานอัยเยอรเวง ยะลา สพฐ. 3 30 
3 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 2  ยะลา สพฐ. 3 30 
4 โรงเรียนรามันหศิริวิทย   ยะลา สพฐ. 3 30 
5 โรงเรียนจันทรประภัสสรอนุสรณ  ยะลา สพฐ. 3 30 
6 โรงเรียนกาบังพิทยาคม ยะลา สพฐ. 3 30 
7 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล  ยะลา สพฐ. 3 30 
8 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา  ยะลา สพฐ. 3 30 
9 โรงเรียนบานดานสันติราษฎร ยะลา สพฐ. 3 30 

10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บานบอน้ํารอน) ยะลา สพฐ. 3 30 
11 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานมลายูบางกอก) ยะลา อปท. 3 30 
12 โรงเรียนเทศบาล 5 (บานตลาดเกา) ยะลา อปท. 3 30 
13 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานกาแปะกอตอ) ยะลา อปท. 3 30 
14 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานกาแปะฮูลู)  ยะลา อปท. 3 30 
15 โรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห ยะลา อปท. 3 30 
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร จังหวัดยะลา 
ยะลา สพฐ. 3 30 

17 โรงเรียนบานตะโละหะลอ ยะลา สพฐ. 3 30 
18 โรงเรียนบานบาละ ยะลา สพฐ. 3 30 
19 โรงเรียนบานคลองน้ําใส ยะลา สพฐ. 3 30 
20 โรงเรียนบานตาเนาะปูเตะ ยะลา สพฐ. 3 30 
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 41 ยะลา สํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ 
3 30 

22 โรงเรียนเบตง“วีระราษฏรประสาน” ยะลา สพฐ. 3 30 
23 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย ยะลา สพฐ. 3 30 
24 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย ยะลา สพฐ. 3 30 
25 โรงเรียนบานราโมง ยะลา สพฐ. 3 30 
26 โรงเรียนบานโต ยะลา สพฐ. 3 30 
27 โรงเรียนบานเยาะ ยะลา สพฐ. 3 30 
28 โรงเรียนแมลานวิทยา ปตตาน ี สพฐ. 3 30 
29 โรงเรียนราชมุนีรงัสฤษฏ ปตตาน ี สพฐ. 3 30 
30 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปตตาน ี สพฐ. 3 30 

http://school.obec.go.th/talohhalo/
http://www.wirarat.ac.th/
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๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ   ยะลา ปตตานี 
 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
รูปแบบ“YRU Guidance & Counseling Model” มีรูปแบบระบบการแนะแนวการศึกษาและชีวิตของ

นักเรียนเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนทําให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 

ศูนยการเรียนรู “YRU Guidance & Counseling 

Model” 

ศูนยการเรียนรู “YRU Guidance & Counseling 

Model”ทําใหมีแหลงเรียนรูในการพัฒนาการศึกษา

และชีวิตของนักเรียนในพ้ืนท่ีไดอยางยั่งยืน 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

- เชิงปริมาณ  

โรงเรียนเครือขาย 30 โรงเรียนและโรงเรียนใกลเคียงในพ้ืนท่ี มีศูนยการเรียนรู “YRU Guidance & 

Counseling Model” จํานวน 1 ศูนย และมีรูปแบบ “YRU Guidance & Counseling Model” 

- เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนเครือขาย 30 โรงเรียนและโรงเรียนใกลเคียงในพ้ืนท่ี มีแหลงเรียนรูในการพัฒนาการศึกษา

และชีวิตของนักเรียนในพ้ืนท่ี 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
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๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
ประสานหนวยงาน/โรงเรียน/หนวยงานท่ีเก่ียว 
ของเพ่ือประชุมนโยบายตามโครงการกับกลุมเปาหมาย 

ดําเนินงานแลว 

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 1.พัฒนารปูแบบและศูนยการเรียนรู “YRU 
Guidance & Counseling Model”   
2. รูปแบบ “YRU Guidance & Counseling 
Model”  พัฒนานักเรียนในโรงเรียนเครือขาย
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
สถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในจังหวัดชายแดนใต   

สรุปผลโครงการ รายงานผล 
 
 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

– มีศูนยการแนะแนวและใหคําปรึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชีวิตในพ้ืนท่ีชายแดนใต 

– นักเรียนไดรับการแนะแนวและการใหคําปรึกษาตามความตองการท่ีสอดคลองกับตนเอง 

๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 800,000 บาท 

    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 
ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาตอบแทน 100,000 12.50 
๒. คาอาหาร 150,000 18.75 
๓. คาวัสด ุ 150,000 18.75 
๔. คาใชสอย 200,000 25.00 
๕. คาเดินทาง 200,000 25.00 

รวม 800,000 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 ระยะเวลามีความกระชั้นชิดมาก ทําใหตองเรงการดําเนินงาน จึงไดมีการประสานงานมายังแมขายเพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาการดําเนินการ 
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๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
ระบบการแนะแนวการศึกษาและชีวิตของนักเรียน
เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 

- เกิดพ้ืนท่ีสําหรับนักเรียนและนักศึกษาสําหรับ
ปรึกษาและใหคําแนะนํา 
- นักเรียน และนักศึกษาไดรับคําปรึกษา และสามารถ
นําคําปรึกษาไปประยุกตใชในชวีิตประจําวันได 

 
๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
 

ประชุมนโยบายตามโครงการกับกลุมเปาหมาย 
 

 
 

ศูนยการแนะแนวและใหคําปรึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชีวิตในพ้ืนท่ีชายแดนใต 
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1.  ช่ือโครงการ การจัดการเรียนรู กาวยางสรางพัฒนาการและพัฒนาทักษะเด็กชายแดนใต    

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) ผูชวยศาสตราจารย สรินฎา ปุติ       
 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
 หนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   088-7903411 
e-mail:   sarinda181@gmail.com 
 

๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อผูรวมโครงการ  นางสาวมณฑา ไชยแสง 
 หนวยงานตนสังกัด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   089 - 7328148 
ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานงานโครงการ 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

– เพ่ือพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานพัฒนาการเด็ก   

– เพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได มีทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21   

– เพ่ือสรางตนแบบเครือขายการเรียนรูทางวิชาชีพของสถานศึกษาในระดับปฐมวัยและชวงชั้นท่ี 1   

 
    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด คร ู นักเรียน 

1 โรงเรียนบานรูสะมิแล ปตตาน ี สพฐ 26 310 

2 โรงเรียนชมุชนบานยูโย ปตตาน ี สพฐ 24 438 

3 โรงเรียนบานจือโระ ปตตานี สพฐ 12 113 
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ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด คร ู นักเรียน 

4 โรงเรียนบานกูวิง (สพป.ปน.1) ปตตาน ี สพฐ 5 66 

5 โรงเรียนบานปะกาลิมาปโุระ ปตตาน ี สพฐ 5 41 

6 โรงเรียนบานบูเกะกุง ปตตาน ี สพฐ 5 78 

7 โรงเรียนบานตันหยงลุโละ ปตตาน ี สพฐ 5 194 

8 โรงเรียนรัชดาภิเษก ปตตาน ี สพฐ 5 81 

9 โรงเรียนประชาอุทิศบานโคกมวง ปตตาน ี สพฐ 5 74 

10 โรงเรียนบานปาไร ปตตาน ี สพฐ 5 65 

11 โรงเรียนสมเด็จหลวงพอทวดวัด

ชางไห 

ปตตานี สพฐ 5 50 

12 โรงเรียนบานโตะตีเต  ปตตาน ี สพฐ 5 45 

13 โรงเรียนบานยามูเฉลิม ปตตาน ี สพฐ 5 75 

14 โรงเรียนบานสิเดะ ปตตาน ี สพฐ 5 133 

15 โรงเรียนชมุชนบานแปน ปตตาน ี สพฐ 5 20 

16 โรงเรียนบานกูวิง (สพป.ปน.2) ปตตาน ี สพฐ 5 41 

17 โรงเรียนบานมะพราวตนเดียว ปตตาน ี สพฐ 5 65 

18 โรงเรียนบานโคกเหรียง ปตตาน ี สพฐ 5 52 

19 โรงเรียนบานนาคอใต ปตตาน ี สพฐ 5 36 

20 โรงเรียนชมุชนบานบือแนปแน ปตตาน ี สพฐ 5 92 

21 โรงเรียน ตชด.สังวาลยวิท 4             ยะลา ตชด 5 67 

22 โรงเรียน ตชด.โรงงานยาสูบ 2  ยะลา ตชด 5 150 

23 โรงเรียน ตชด.นิคมพิทักษ

ราษฏร  

ยะลา ตชด 5 71 

24 โรงเรียน ตชด.ปาโจแมเราะ  ยะลา ตชด 5 180 

25 โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษา    

ยะลา ตชด 5 98 

26 ศูนยการเรียน ตชด.บานภักดี ยะลา ตชด 5 99 

27 โรงเรียน ตชด.บานไอรบือแต  นราธิวาส ตชด 5 200 

28 โรงเรียน ตชด.บานตืองอชางกล

ปทุมวัน 

นราธิวาส ตชด 5 224 

29 โรงเรียน ตชด.บานละโอ นราธิวาส ตชด 5 124 
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ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด คร ู นักเรียน 

30 โรงเรียน ตชด.บานลีนานนท นราธิวาส ตชด 5 83 

31 โรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห

ฯ 4  

นราธิวาส ตชด 5 85 

32 โรงเรียน ตชด.การทาอากาศยาน

ฯ  

นราธิวาส ตชด 5 126 

33 โรงเรียนบานตะบิงตีงี * ปตตาน ี อปท. 28 191 

34 โรงเรียนบานเขาตูม * ปตตาน ี อปท. 30 300 

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ   

– ปตตานี 
– ยะลา 
– นราธิวาส 

 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
มีคูมือหลักสูตรเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการอานออกเขียนได
และพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21  

นักเรียนไดฝกทักษาการอานออกเขียนได และทําให 
นักเรียนมีสมรรถนะในเด็กปฐมวัย  
 

ชุมชนการเรียนรู เกิดแหลงเรียนรูในชุมชน ทําใหนักเรยีนมีพ้ืนท่ีท่ีใช
สําหรับการเรียนรู 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

– หนังสือสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 9 เรื่อง 1000 ชุด  
– สมรรถนะเด็กปฐมวัยอยูในระดับมาตรฐานรอยละ 80  
– มีคูมือหลักสูตรเพ่ิมเติม 1 เรื่อง  

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
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 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
การจัดประชุมโรงเรียนเครือข�าย  ดําเนินการเรียบรอย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําคู�มือหลักสูตรเพ่ิมเติม ดําเนินการเรียบรอย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย PLC ผานความรวมมือในการ
เปดชั้นเรียน (Open class) 

ดําเนินการเรียบรอย 

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

– ไดประเด็นการพัฒนาท่ีเปนความตองการของพ้ืนท่ี Communication base  
– มีหลักสูตรเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาการอานท่ีสอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ี 
– เด็กมีสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู มีพัฒนาการตามมาตรฐาน เพ่ือกาวสูการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน 
– มี PLC ดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการพัฒนาผูเรียนทักษะศตวรรษท่ี 21  

 
๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 700,000 บาท 
    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาวัสด ุ 500,000 71.43 
๒. คาเดินทาง 50,000 7.14 
๓. คาอาหาร 100,000 14.29 
๔. คาตอบแทน 50,000 7.14 

รวม 700,000 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
    - 
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๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 
 

๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 
 

 
 

 
 

การประยุกตใชสื่อการอานออกเขียนไดในหองเรียน 
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1.  ช่ือโครงการ กระบวนทัศนใหมตอการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (Bahasa Melayu) เชิงพ้ืนท่ีนวัตกรรม
เพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนในศตวรรคท่ี 21 

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) ดร. มูฮามัสสกรี มันยูนุ    
 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตรจารย 
 หนวยงานตนสังกัด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 สถานท่ีติดตอ     135/8 หมูท่ี 3 บานโสรง ตาํบลเขาตูม  
    อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี รหัสไปรษณีย 94160  

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   093-668-8787 
e-mail:   education16yiu@gmail.com 

 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ ดร.อิสมาอีล ราโอบ 
 หนวยงานตนสังกัด   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 สถานท่ีติดตอ      135/8 หมูท่ี 3 บานโสรง ตาํบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัด 

     ปตตานี รหัสไปรษณีย 94160 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี   081-540-5795 
e-mail:    waseemer.raob@gmail.com 
ความรับผิดชอบในโครงการ   รองประธานโครงการ 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูภาษามลายู 
2. เพ่ือทดลองใชสื่อการจัดการเรียนรูภาษามลายูสําหรับโรงเรียนในจังหวัดปตตานี 
3. เพ่ือติดตามและประเมินสื่อการจัดการเรียนรูภาษามลายูสําหรับโรงเรียนในจังหวัดปตตานี 
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   ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./อ่ืน ๆ คร ู นักเรียน 
1 โรงเรียนบานบราโอ ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
2 โรงเรียนบานนาคอเหนือ ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
3 โรงเรียนบานคลองชาง ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
4 โรงเรียนบานบาตะกูโบ ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
5 โรงเรียนชมุชนบานสะนอ ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
6 โรงเรียนชมุชนบานบือแนปแน ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
7 โรงเรียนบานกระเสาะ ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
8 โรงเรียนโรงเรียนบานกรือเซะ ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
9 โรงเรียนบานมะหุด ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 

10 โรงเรียนบานละหารยามู ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
11 โรงเรียนบานกระโด ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
12 โรงเรียนบานดูวา ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
13 โรงเรียนนาประดู ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
14 โรงเรียนควนลังงา ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
15 โรงเรียนสะกํา ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 2 4 70 
16 โรงเรียนบานตือเบาะ ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 3 4 70 
17 โรงเรียนบานโตะชูด ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 3 4 70 
18 โรงเรียนบานบือจะ ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 3 4 70 
19 โรงเรียนบานพิเทน ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 3 4 70 
20 โรงเรียนบานปาแดปาลัส ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 3 4 70 
21 โรงเรียบานตะโละแมะนา ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 3 4 70 
22 โรงเรียนบานพระราชสงคบาน

ทรายขาว 
ปตตานี สพป. ปตตานี เขต 3 4 70 

23 โรงเรียนบานแลแวะ ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 3 4 70 
24 โรงเรียนบานปากู ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 3 4 70 
25 โรงเรียนบานน้ําดํา ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 3 4 70 
26 โรงเรียนมะนังยง ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 3 4 70 
27 โรงเรียนบานเขาดิน ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 3 4 70 
28 โรงเรียนบานเขาตูม ปตตาน ี อบจ. ปตตาน ี 4 70 
29 โรงเรียนบานตะบิงติงงี ปตตาน ี อบจ. ปตตาน ี 4 70 
30 โรงเรียนอิบนอัูฟฟานบูรณวิทย ปตตาน ี สช.ปตตาน ี 4 70 

รวม 120 2,100 
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 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ปตตานี 
 

    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

–  คูมือการใชภาษามลายู 
–  สื่อหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส 
–  สื่อประดิษฐ 
–  สื่อดนตรี 
–  สื่อเกมส 

ผูเขารวมสามารถประยุกตใชสื่อการเรียนรูในการสอนได 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

-  คูมือการใชภาษามลายู ไดผลิตสื่อหนังสือแบบเรียนอิสลามศึกษา QAiMt Model ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
(หมวด M ภาษามลายู) อิงมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2551 จํานวน 12 บท 

- ไดผลิตสื่อหนังสือแบบเรียนอิสลามศึกษา QAiMt Modelท่ีเปนภาษามลายูในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส 

- ไดผลิตสื่อประดิษฐ ใหครูใชประกอบการสอนในหองเรียน 
- ไดผลิตสื่อดนตรี (อนาชีด) เพ่ือใหครูใชประกอบในการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถนําไปเปดฟง

เพ่ือฝกทักษะการฟงตามท่ีนักเรียนตองการ 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
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๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
ประธานโครงการเรียนทีมงานมาประชุมเตรียมความ
พรอมกอนการดําเนินงานภาคสนาม 

- ทีมงานไดทราบจุดมุงหมายของโครงการ 
- แบงงานและความรับผิดชอบของแตละคน 

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมภาษามลายูโดยใช
กระบวนการ Design Thinking 

ตัวแทนครูจากโรงเรียนครูจาก สพป.ปตตานี เขต 
2 เขต 3 อบจ.ปตตานี และ จาก สช.ปตตานี เห็น
ดวยกับทีมโครงการฯ ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เก่ียวกับ 
- คูมือฝกทักษะการอานและการเขียนภาษามลายู  
- สื่อประดิษฐ 
- อนาชีด สื่อเพลงประกอบการจัดการเรียนรู
สําหรับครู และฝกทักษะการฟง และการออกเสียง 
- เกมสภาษามลายู ใหนักเรียนและครูไดฝกทักษะ
การเรียนรูภาษามลายูดวยตนเอง 
รูปแบบ สีสนั และรูปแบบเกมสใหนักเรียนมีความ
เพลิดเพลินกับการเรียน ควบคูกับการเลนเกมส
ออนไลนทําใหนักเรียนลืมไปวาตัวเองกําลังเรียนอยู 

อบรมและทดลองใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูมลาย ู
หนังสือแบบเรียนอิสลามศึกษา QAiMt Model” 

สามารถประยุกตใชสื่อนวัตกรรมไดจริง 

การถอดบทเรียน การเกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรูและแหลง
เรียนรูสาระภาษามลายูท่ีสามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 และเทคโนโลยี เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

กิจกรรม ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผลิตสื่อคูการใชภาษามลาย ู ไดคูมือฝกทักษะการอานและการเขียนภาษามลาย ู
ผลิตสื่อหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส ไดหนังสือการตูน e-book เพ่ือฝกทักษะการอานและการฟง 
ผลิตสื่อประดิษฐ ใชประกอบการจัดการเรียนรูสําหรับคร ู
ผลิตสื่อดนตรี (อนาชีด) ใชเปนสื่อประกอบการจัดการเรยีนรูสําหรับครู และฝกทักษะการฟง และการออกเสยีง 
ผลิตสื่อเกมสภาษามลาย ู ฝกทักษะการเรียนรูภาษามลายดูวยตนเอง 

 
 
๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 789,400 บาท 
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๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 
 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน 
(บาท) 

 (รอยละของ
คาใชจายท้ังหมด)  

1. คาตอบแทนวิทยากร  14,400 1.82 
2 กิจกรรมพบปะตัวแทนผูบรหิาร 1,000 0.13 
3 กิจกรรมสรางความเขาใจตอผูบริหารสถานศึกษา 30,000 3.80 
4 กิจกรรมอบรมการสรางนวัตกรรมจัดการเรียนรูภาษามลายู 481,000 60.93 
5 กิจกรรมจัดเวทีชี้แจงวัตถุประสงคโครงการตอผูบริหารและคร ู 31,740 4.02 
6 กิจกรรมอบรมการใชสื่อ 111,000 14.06 
7 กิจกรรมทดลองใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูภาษามลาย ู 27,260 3.45 
8 กิจกรรมอบรมอาจารยพ่ีเลี้ยงรวมกับศึกษานิเทศก 93,000 11.78 

รวม 789,400 100 
 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
  
     ปญหา 

− โรงเรียนก็ใชเปนสถานท่ีกักตัวของผูท่ีมีความเสี่ยงตอโรควิด 19 

− นักเรียนไมมีอุปกรณสําหรับท่ีจะเรียนในรูปแบบออนไลน 

− สัญญาณอินเตอรเน็ทไมเสถียรทําใหการเรียนไมประติดประตอกัน 
 
แนวทางการแกไข 
ทางทีมงานไดประชุมเพ่ือหาแนวทางในการทดลองใชนวัตกรรม โดยท่ีประชุมมีมติดังนี้ ใหเลือกโรงเรียนท่ีมี

ความพรอมมากท่ีสุดสําหรับในการทดลองใชนวัตกรรมภาษามลายู  
 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 
1. เชิงปริมาณ 

 ครู 120 คน มีทักษะการจัดการเรียนรูภาษามลายูสามรถนําไปใชหองเรียนไดจริงในลักษะ on 
hand และ online  

 ครู 120 คนไดพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดวยมือ สามารถนําไปประกอบการจัดการเรียนรูรูดวย 
QAiMt Model 

 ครู 120 คนมีทักษะการผลิตสื่อออนไลน  ดวยรูปแบบ LiveWorksheets, WordWall ท่ี
สามารถนําไปใชเปนใบงานและเกมสเพ่ือการทดสอบการเรียนรู 

 นักเรียน 2,100 คน สามารถอานออกเขียนไดวิชาภาษามลายูไดคลองข้ึน และสนุกกับการรียนรู
ในรูปแบบออนไลน 

  
 
 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๕๔) 

 

๒. เชิงคุณภาพ 
 ผูปกครองมีความพึงพอใจตอโครงการ เนื่องจากไดมีเกมสการเรียนรูไดบุตรหลานไดเลนใน

สถานการณโควิด และมีประโยชนสามารถเสริมพัฒนาการทางการเรียนรูไดอยางดี 
 เกิดชุมชนการเรียนรูในรูปแบบออนไลน ลูกหลานใชเวลาในการเรียนรูเลนเกมสอยางสรางสรรค 
 สถานศึกษา 30 โรงเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากตอบสนองตอความ

ตองการของสถานศึกษา และสื่อทุกชนิดสามารถเอามาใชไดจริงในสถานการณโควิด 19 และ
สงเสริมใหครูมีทักษะทางดิจิทัลดวย 

 
๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

    
 

ประชุมออกแบบและพัฒนานวัตกรรมภาษามลายูโดยใชกระบวนการDesign Thinking ตัวแทนผูบริหาร  
และครู สพป. สช. อบจ. ปตตานี 
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1.  ช่ือโครงการ โครงการสรางความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรแกครูในโรงเรียนสามจังหวัด
ชายแดนใต : กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะโดยใชหุนยนต 

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครวั โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒชิยั ศรีชวย 
     (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr.Wutthichai Srichay 
 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
 หนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 สถานท่ีติดตอ          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 โทรศัพท     +66 (0)73 709030 ตอ 3100 
 โทรสาร      +66 (0)73 709030 ตอ 3100 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  084 195 8880 
e-mail: wutthichai.s@pnu.ac.th 

 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ นางมณทิรา มุสิเกษม 

 หนวยงานตนสังกัด   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 สถานท่ีติดตอ     กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี    064 821 7699 

e-mail:  monthira.m14@gmail.com 

ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานงาน 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

-  เพ่ือสรางความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรแกครูในระดับประถมศึกษา 
-  เพ่ือเพ่ิมทักษะดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซ่ึงเปนทักษะท่ีจําเปนและเรงดวนสําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 
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    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./
ตชด./อ่ืนๆ 

ครู 
(คน) 

นักเรียน 
(คน) 

1 โรงเรียนบานปาทุง ปตตาน ี สพฐ 5 30 
2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต15 นราธิวาส สพฐ 5 30 
3 โรงเรียนบานบูดี ปตตาน ี สพฐ 5 30 
4 โรงเรียนบานคาโต ปตตาน ี สพฐ 5 30 
5 โรงเรียนบานบือแต ปตตาน ี สพฐ 5 30 
6 โรงเรียนศิริราษฎรสามัคคี ปตตาน ี สช 5 30 
7 โรงเรียนยะหริง่ ปตตาน ี สพฐ 5 30 
8 โรงเรียนบานราวอ ปตตาน ี สพฐ 5 30 
9 โรงเรียนบานสระมาลา ปตตาน ี สพฐ 5 30 

10 โรงเรียนบานควนดิน ปตตาน ี สพฐ 5 30 
11 โรงเรียนชมุชนบานตะลุโบะ ปตตาน ี สพฐ 5 30 
12 โรงเรียนบานแมดง นราธิวาส สพฐ 5 30 
13 โรงเรียนบานโตะชูด ปตตาน ี สพฐ 5 30 
14 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ปตตาน ี สพฐ 5 30 
15 โรงเรียนบานเตราะหัก ปตตาน ี สพฐ 5 30 
16 โรงเรียนบานปาแตรายอ ยะลา สพฐ 5 30 
17 โรงเรียนชมุชนบานปูย ุ ปตตาน ี สพฐ 5 30 
18 โรงเรียนบานกือยา ปตตาน ี สพฐ 5 30 
19 โรงเรียนวัดสารวัน ปตตาน ี สพฐ 5 30 
20 โรงเรียนชมุชนบานกะมิยอ ปตตาน ี สพฐ 5 30 
21 โรงเรียนบานจะมาแกะ นราธิวาส สพฐ 5 30 
22 โรงเรียนเมืองปตตาน ี ปตตาน ี สพฐ 5 30 
23 โรงเรียนบานเจาะบาแน ปตตาน ี สพฐ 5 30 
24 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา สช 5 30 
25 โรงเรียนบานตะโละสะมีแล ปตตาน ี สพฐ 5 30 
26 โรงเรียนนิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต 1 ยะลา สพฐ 5 30 
27 โรงเรียนบานโคกมือบา มิตรภาพท่ี 223 นราธิวาส สพฐ 5 30 
28 โรงเรียนบานกูวา(ปาดี) นราธิวาส สพฐ 5 30 
29 โรงเรียนบานตาบา นราธิวาส สพฐ 5 30 

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ 

– ปตตานี  
– ยะลา 
– นราธิวาส 
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    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

– ความรูพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม 
– ความรูพ้ืนฐานในการประกอบวงจรไฟฟา 
– ผลผลิตโครงงานหุนยนต 
– โรงเรียนมีการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

– สงตอ และพัฒนาความรูพ้ืนฐานในการเขียน
โปรแกรม ใหคนรุนตอไป และเสริมสราง
กระบวนการเรียนรู 

– สงตอ และพัฒนาความรูพ้ืนฐานในการ
ประกอบวงจรไฟฟา ในการเพ่ิมทักษะทาง
วิชาชีพสําหรับการศึกษา หรือทํางานใน
อนาคต 

– นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมดานการเขียน
โปรแกรม และการสรางหุนยนต 

– พัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมในการพัฒนาทักษะ
ดานหุนยนตสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาตร 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

– นักเรียน 900 คน ครู 150 คน สามารถเพ่ิมพูนทักษะดานวงจรไฟฟา และสอนผูอ่ืนได 
– หลักสูตรอยางนอย 1 หลักสูตร ท่ีครูในพ้ืนท่ีสามารถนําไปใชไดจริง ทําใหนักเรียนมีทักษะดาน

วิทยาศาสตร เชน การคํานวณ การเชื่อมโยง ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนทักษะสําคัญท่ีควนมีในอนาคต 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
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๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
ประชาสัมพันธ เขาเยี่ยมโรงเรียนเปาหมาย รับสมัครเขา
รวมโครงการ และอบรมครู 
อบรมครู 

โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู ใหความสนใจใน
การอบรมจํานวนมาก ทําการจัดอบรมแกครู 
นักเรียน ท่ีสนใจ ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โรงเรียนสามารถพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรได 

เม่ือครู นักเรียน ไดรับการอบรม ไดนําโครงการ
กลับไปพัฒนาตอยอด 

สรางความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรแก
ครูในสามจังหวัดชายแดนใต 

มีการจัดแขงขัน ประกวด 2 ครั้ง มีทีมเขารวม
มากกวา 30 ทีม 

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 พัฒนาศักยภาพครูในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใตในกระบวนการสอนวิทยาศาสตรท่ีเปนจุดออนสําคัญ
ของพ้ืนท่ี 
 8.2 สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน และจัดทําสื่อท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสมรรถนะในอนาคต 
 8.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนทําใหแนวคิดและผลงานท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน 
 8.4 โครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีมีมาตรฐาน และมีประโยชนในการพัฒนาทักษะตอไป 
 8.5 การพัฒนากระบวนการคิด ทักษะทางดานคณิตศาสตรซ่ึงมีประโยชนตอการเพ่ิมทักษะดานตาง ๆ ใน
อนาคต 
 8.6 นําความรูท่ีไดไปทําใหวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน เปนแนวทางท่ีพัฒนาอาชีพครูตอไป 
 
๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 650,000 บาท 
    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาตอบแทน 52,200 8.03 
๒. คาวัสด ุ 325,000 50.00 
๓. คาอาหาร 120,000 18.46 
๔. คาเดินทาง 122,800 18.89 
๕. คาใชจายอ่ืน ๆ  30,000 4.62 

รวม 650,000 100 
 

 
 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
      การดําเนินงานมีความลาชา เนื่องจาก สถานการณการแพรระบาดของโรคคโควิด 19 ทําใหสถานท่ีบางแหง
ประกาศปดการใชงาน 
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๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
– นักเรียนและครู ไดอบรมความรู พ้ืนฐานในการ

เขียนโปรแกรม และเสริมสรางกระบวนการเรยีนรู 
– ครูไดพัฒนาทักษะในการประกอบวงจรไฟฟา ใน

การเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพสําหรับการศึกษา หรือ
ทํางานในอนาคต 

– นํ าไปสู การพัฒ นานวัตกรรมด านการเขียน
โปรแกรม และการสรางหุนยนต 

– พัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมในการพัฒนาทักษะ
ดานหุนยนตสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
 

 
 

การอบรมใหความรูแกนักเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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1.  ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน 

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) นายวันชัย แกวหนูนวล 
     (ภาษาอังกฤษ) Wanchai Kaewnunual 
 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
 หนวยงานตนสังกัด         คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 สถานท่ีติดตอ     คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 99 ม.8 ต.โคกเคียน 
     อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
 โทรศัพท       073-709030 ตอ 3600 
 โทรสาร        - 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   063-793-0178 
e-mail:   wanchai.pnu@gmail.com 

 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ผูรวมโครงการ   นางสาวนันทนภัส นาราวิทย 
 คุณวุฒิ    ปริญญาตรี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 หนวยงานตนสังกัด  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 สถานท่ีติดตอ     คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 99 ม.8 ต.โคกเคียน 
     อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
 โทรศัพท       073-709030 ตอ 3600 
 โทรสาร         - 
 โทรศัพทเคลื่อนท่ี   094-801-8885 

e-mail nannapat.n@pnu.ac.th 
ความรับผิดชอบในโครงการ  ผูประสานงานโครงการ 
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๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

- เพ่ืออบรมเทคนิคการสอนอานและเขียนภาษาไทยแกผูสอนภาษาไทยไมตรงตามคุณวุฒิในจังหวัด
นราธิวาส 
 - เพ่ืออบรมเทคนิคการแตงเพลงสําหรับการสอนอานและเขียนภาษาไทย 
 
    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

โรงเรียน/กลุมเปาหมาย 
ผูเขารวม 

คร ู
ผูสอนภาษาไทยท่ีไมตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,2,3 และ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 

50 คน 
 
 

 

โรงเรียน/กลุมเปาหมาย 
สังกัด ผูเขารวม 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./อ่ืนๆ นักเรียน 
1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 สพฐ. 10 

2.โรงเรียนบานบาตาปาเซ สพฐ. 10 

3.โรงเรียนบานฮูแตทูวอ  สพฐ. 10 

4.โรงเรียนโคกเคียน  สพฐ. 10 

5.โรงเรียนบานบือราเปะ  สพฐ. 10 

6.โรงเรียนบานทรายขาว  สพฐ. 10 

7.โรงเรียนบานทอน สพฐ. 10 

8.โรงเรียนบานโคกพะยอม สพฐ. 10 

9.โรงเรียนบานบาโงดุดุง สพฐ. 10 

10.โรงเรียนบานปลักปลา สพฐ. 10 

9.โรงเรียนบานบาโงดุดุง สพฐ. 10 

10.โรงเรียนบานปลักปลา สพฐ. 10 

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
           นราธวิาส 
 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 

– ครูมีเทคนิคการสอนภาษาไทยมากข้ึน 
– นักเรียนไดเขารวมการอบรม ทําใหผลการเรียนสูงข้ึน 
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    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

− ครูผูสอนภาษาไทยไมตรงตามคุณวุฒิมีเทคนิคและวิธีการสอนอานและเขียนภาษาไทยมากข้ึน 

− ครูผูสอนภาษาไทยมีเทคนิคการแตงเพลงสําหรับการสอนอานและเขียนภาษาไทยมากข้ึน 
 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 
แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

ประชุมหารือ ดําเนินการเรียบรอย 
ดําเนินงานตามโครงการ ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาและสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแกนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการอบรมเทคนิคการสอนอานและเขียนภาษาไทยแก
ผูสอนภาษาไทยท่ีไมตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส 

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

– ผูเขารวมโครงการมีความรูในการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดสูงข้ึน 
– ครูมีความพึงพอใจในโครงการท่ีดําเนินการ สามารถประยุกตความรูไดจริงในหองเรียน 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๖๓) 

 

๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 150,000 บาท 

    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 
ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการอบรมเทคนิค

การสอนอานและเขียนภาษาไทยแก
ผูสอนภาษาไทยท่ีไมตรงตามคุณวุฒิใน
จังหวัดนราธิวาส (รุนท่ี 1 ) 

100,000 66.67 

๒. กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเทคนิคการแตง
เพลงสําหรับการสอนอานและเขียน
ภาษาไทย (รุนท่ี 1) 

50,000 33.33 

รวม 150,000 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
     ดวยสถานการณปจจุบันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหโครงการดังกลาวไมสามารถ
ดําเนินการจัดตามวิธีการดําเนินงานเดิม จึงตองเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการดังกลาวมาเปนรูปแบบออนไลน 
 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปจจุบัน จึงทําใหตองเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดโครงการมาในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom นั้น ซ่ึงทางผูจัดสามารถดําเนินโครงการดังกลาวไดโดย
ทางผูจัดไดกลุมเปาหมายเขารวมโครงการเพ่ิมเติมท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ดังกรณีมีผูสมัครเขารวม
โครงการซ่ึงเปนผลมาจากการจัดโครงการรูปแบบออนไลนทําใหครูผูสอนภาษาไทยท่ีไมตรงตามคุณวุฒินอกเขต
พ้ืนท่ีสามารถเขารวมโครงการไดแมไมอยูในเขตพ้ืนท่ีสงผลใหเกิดการสรางเครือขายทางวิชาการใหมๆ 

 
๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพบบรรยากาศในการอบรมตาม กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนอานและเขียนภาษาไทยแกผูสอนภาษาไทยท่ีไม
ตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส (รุนท่ี 1 ) 
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กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเทคนิคการแตงเพลงสําหรับการสอนอานและเขียนภาษาไทย (รุนท่ี 1) 
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1.  ช่ือโครงการ อบรมพัฒนาทักษะผูเรียนหลักสูตรเตรียมเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา   

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) อาจารยมารียะ  ปุเตะ     
 หนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

สถานท่ีติดตอ     กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 โทรศัพทเคลื่อนท่ี          087-889-6651 

 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ นางมณทิรา มุสิเกษม 

 หนวยงานตนสังกัด   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 สถานท่ีติดตอ     กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี    064 821 7699 

e-mail:  monthira.m14@gmail.com 

ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานงาน 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

– เพ่ือใหนักเรียนไดทราบถึงความถนัดเพ่ือเปนแนวทางในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

– เพ่ือใหนักเรียนในพ้ืนท่ีไดมีโอกาสไดเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./อ่ืนๆ คร ู นักเรียน 
1. บาเจาะ นราธิวาส สพฐ 3 35 
2. สวนพระยา นราธิวาส สพฐ 3 35 
3. อิสลามอนุศาสน นราธิวาส สพฐ 3 35 
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ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./อ่ืนๆ คร ู นักเรียน 
4. รมเกลา นราธิวาส สพฐ 3 35 
5. ตันหยงมัส นราธิวาส สพฐ 3 35 
6. รือเสาะชนูปถัมภ นราธิวาส สพฐ 3 35 
7. ดารุสลาม นราธิวาส สพฐ 3 35 
8. ศิริธรรมวิทยา นราธิวาส สพฐ 3 35 
9. สุกัญศาสตรวิทยา นราธิวาส สพฐ 3 35 

10. ธัญธารวิทยา นราธิวาส สพฐ 3 35 
11. นราธิวาส นราธิวาส สพฐ 3 40 
12. นิรันดรวิทยา นราธิวาส สพฐ 3 35 
13. พัฒนศาสตร  นราธิวาส สพฐ 3 35 
14. นราสิกขาลัย นราธิวาส สพฐ 3 35 
15. ราชประชานุเคราะห 39 นราธิวาส สพฐ 3 35 
16. สุไหงโกลก นราธิวาส สพฐ 3 35 
17. บูกิตอิสลามมียะห นราธิวาส สพฐ 3 35 
18. ตนตันหยง นราธิวาส สพฐ 3 35 
19. แสงธรรมวิทยา นราธิวาส สพฐ 3 35 
20. เจริญวิทยานุสรณ นราธิวาส สพฐ 3 35 
21. พิมานวิทย นราธิวาส สพฐ 3 35 

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ  นราธิวาส 
 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

– นักเรียนไดรับความรูเก่ียวกับทักษะในดานตาง ๆ 
– นักเรียนไดรับความรูเก่ียวกับการเรียนในแตละคณะ

เพ่ือเปนแนวทางในการเขาศึกษาตอตามความชอบ

และความถนัดของตนเอง 

– นักเรียนพัฒนาความรูเก่ียวกับทักษะในดานตาง ๆ 

นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ี

ตรงกับความชอบและความถนัดของตัวเอง 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

− นักเรียนไดรับการอบรมจากผูเชี่ยวชาญ และไดรับการสงเสริมใหมีแนวทางในการศึกษาตอเนื่องใน

ระดับอุดมศึกษา 
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๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
ประสานโรงเรียนเพ่ือเขารวมประชาสัมพันธและทํา

กิจกรรมรวมกับโรงเรียนกลุมเปาหมาย  

-  จัดบรรยายใหความรูและทํากิจกรรมเก่ียวกับ

ทักษะในดานตางๆ 

- ประชาสัมพันธแนะแนวทางการศึกษาในแตละ

สาขาวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยใหแกนักเรียน

เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาตอ 

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

− ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะในดานวิชาการ และวิชาชีพ ตาง ๆ เชน ทักษะในดาน
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  

− ผูเขารวมโครงการไดนําเอาองคความรูท่ีไดจากการอบรมไปพัฒนาเพ่ือใชในการจัดเรียนการสอน 

− นักเรียนมีแนวทางการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๖๘) 

 

๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 92,300 บาท 

    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 
ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาตอบแทน 3,000 3.25 
๒. คาใชสอย 29,300 31.74 
๓. คาวัสด ุ 60,000 65.01 

รวม 92,300 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
    - 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีตรง
กับความชอบและความถนัดของตัวเอง 
 

– สถาบันอุดมศึกษามีนักศึกษาสนในเขาเรียนเพ่ิม
มากข้ึน  

– เปนการพัฒนาคนใหมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21  
 

๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
 

การอบรมนักเรียนเพ่ือเขาสูระดับอุดมศึกษา 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๖๙) 

 

1.  ช่ือโครงการ การพัฒนาทักษะการเรียนรูและกิจกรรมเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียน
ระดับชัน้ประถม และมัธยมศึกษาตอนตน 

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 

ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) ดร.ธวัทชัย  สุวรรณพงค 

 หนวยงานตนสังกัด  คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี   081-682-4673 

e-mail:     thawatchai.su@psu.ac.th 
 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ อ.สิริพรรณ  แซติ่ม 
 หนวยงานตนสังกัด คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  089-593-4220 
e-mail: siripan.s@psu.ac.th 
ความรับผิดชอบในโครงการ  จัดทําโครงการและประสานงาน 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

– เพ่ือชวยในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยพัฒนาความรูของครูวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาการคํานวณ  

– เพ่ือใหครูสามารถแนะนํา พัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห การฝกปฏิบัติใหแกนักเรียน  
– เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรู การคิดเชิงระบบ นําไปประยุกตใชอยางงายได 

 
    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./อ่ืน ๆ คร ู นักเรียน 
1 โรงเรียนวัดนานอน ตรัง สพฐ. 20 247 
2 โรงเรียนวัดหนองเปด ตรัง สพฐ 13 111 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๗๐) 

 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./อ่ืน ๆ คร ู นักเรียน 
3 โรงเรียนวัดทุงใหญ ตรัง สพฐ 11 70 
4 โรงเรียนบานเขาหลัก ตรัง สพฐ 5 73 
5 โรงเรียนบานไรใหญ (กันตัง) ตรัง สพฐ 5 58 
6 โรงเรียนทุงสมปอย ตรัง สพฐ 5 60 
7 โรงเรียนบานควนยาง ตรัง สพฐ 14 149 
8 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง สพฐ 31 440 
9 โรงเรียนบานบางหมาก ตรัง สพฐ 10 88 

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ ตรัง 
 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 

– ครูผูสอนมีทักษะการใชบอรดสมองกลฝงตัวและหุนยนตประกอบการสอนและการประยุกตใช               
มีทักษะและความคิดสรางสรรคในการใชเทคโนโลยี 

– นักเรียนมีทักษะการใชงานบอรดสมองกลฝงตัวและหุนยนต มีความคิดสรางสรรค สามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

– การอธิบายคําถาม/การยกตัวอยางประกอบคําถาม 
– ผูเขารวมสามารถนําเอาสิ่งท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชได 

 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  

 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๗๑) 

 

 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
กําหนดเนื้อหา วางแผนการจัดกิจกรรม จัดหาวัสดุและ
อุปกรณ 

ดําเนินการเรียบรอย 

อบรมครูสอนนักเรียน สรางกิจกรรมการเรียนการสอน/
พัฒนาโครงงาน 

ดําเนินการเรียบรอย 

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

– ครูรูถึงขอจํากัด จุดเดน ของตนเอง ดานการเรียนการสอนและการใชสื่อประกอบการสอน 
– ครูรูถึงขอจํากัด จุดเดน ของนักเรียนและโรงเรียน 
– ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเอง และมีแนวทางการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 

 
๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 249,600 บาท 
    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาวัสด ุ 198,000 79.33 
๒. คาตอบแทน 12,000 4.81 
๓. คาอาหาร 10,800 4.33 
๔. คาเดินทาง 10,800 4.33 
๕. คาใชจายอ่ืน ๆ 18,000 7.21 

รวม 249,600 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
    - 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
– ผู เขารวมโครงการไดพัฒนาทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสามารถนําไปประยุกตใชงานได
ในหองเรียน  

– ผูเขารวมใหความสนใจเทคโนโลยีมากข้ึน 

เปนสรางองคความรูใหแกผูเขารวมโครงการ ทําให
ผูเขารวมมีทักษะดานเทคโนโลย ี



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๗๒) 

 

๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
 

ตัวอยาง อุปกรณท่ีใชในการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๗๓) 

 

1.  ช่ือโครงการ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานทาขาม จ.ตรัง 

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย)  นางสาว สุทธิดา พรจําเริญ     
 หนวยงานตนสังกัด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   081-990-1075 
e-mail:   suthida.p@psu.ac.th 
 

๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย)  นางสาว สุทธิดา พรจําเริญ     
 หนวยงานตนสังกัด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   081-990-1075 
e-mail:   suthida.p@psu.ac.th 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครูสามารถผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะกับสภาพของผูเรียนได 
2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถอานออกเสียงคําภาษาอังกฤษและบอกความหมายได 
3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษงายๆ ได 
4. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

 
    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./อ่ืนๆ ครู นักเรียน 
1 โรงเรียนบานทาขาม ตรัง สพฐ 10 100 

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ  ตรัง 
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    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

คูมือการผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษา 

1. ครูสามารถผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ระดบัชัน้ประถมศึกษา 
2. นักเรียนสามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษหลังจาก
ท่ีไดเรียนโดยใชสื่อการสอนดังกลาว 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

– สื่อการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา 
– นักเรียนสามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษหลังจากท่ีไดเรียนโดยใชสื่อการสอนดังกลาว 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
ประชุมกับทีมงานในรายละเอียดของการดําเนินกิจกรรม มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
ชวยพัฒนาครูในการผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ดําเนินการพัฒนาครูผานระบบออนไลน 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
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๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ครูในโรงเรียนสามารถผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนได 
2. นักเรียนสามารถอานออกเสียงคําภาษาอังกฤษและบอกความหมายของคําได 
3. นักเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษงายๆ ได 

 
๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 30,000 บาท 
    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาตอบแทน 3,000 10 
๒. คาวัสด ุ 27,000 90 

รวม 30,000 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 
ปญหา 
การพัฒนาทักษะตองอาศัยเวลาในการฝกฝนคอนขางมาก ครูท่ีเขารวมโครงการตองเสียสละเวลาสวนตัว

อยางเต็มใจเพ่ือทุมเทความคิดในการผลิตสื่อการสอน ท่ีจะทําใหผูเรียนสมารถพัฒนาการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษของตนเองได  

 
แนวทางการแกไข 
จึงไดมีการขยายเวลาโครงการใหยืดหยุนมากข้ึน 

 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
– นักเรียน รอยละ 80 สามารถอานออกเขียนได 

ตามท่ีครูไดสอนไปแลว 
– ครู ส าม ารถ พั ฒ น าสื่ อ ก าร เรี ย น ก ารส อ น

ภาษาอังกฤษอยางายได 
– มี คู มื อ ท่ี ใช สํ าห รั บ ส อ น นั ก เรี ย น ใน วิ ช า

ภาษาอังกฤษ 
– นักเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีข้ึน 

– นักเรียนมีทักษะดานภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง
เปนทักษะท่ีสําคัญ  

– นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
– โรงเรียนเกิดการพัฒนาในดานวิชาการ 
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๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
 
 

การอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
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1.  ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณสําหรับครูปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน

เครือขายวิทยาลัยชุมชนสงขลา   
 

๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) นางปาริชาต  ชูสุวรรณ    
     (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Parichart  choosuwan 
 ตําแหนงทางวิชาการ    ครูชํานาญการ 
 หนวยงานตนสังกัด  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สถานท่ีติดตอ    วิทยาลัยชุมชนสงขลา  48/1  ถ.เกษตรขันธ  ต.เทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา 
 โทรศัพท     074-376667 
 โทรสาร      074-376665 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  089-9787501 
e-mail: parichart.skcc@gmail.com 

 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ นางรําภู  คงเพ็ชร 
 คุณวุฒิ (สาขาความชํานาญ) การประเมินและการวัดผล 
 หนวยงานตนสังกัด  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 วิทยาลัยชุมชนสงขลา  48/1  ถ.เกษตรขันธ  ต.เทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา 
 โทรศัพท     074-376667 
 โทรสาร      074-376665 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  093-5769163 
e-mail: rumpoo47@gmail.com 

ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานความรวมมือกับโรงเรียนในเครือขาย รวมจัดกิจกรรมของเครือขาย 
และเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 
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๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

– เพ่ือใหครูปฐมวัยสามารถออกแบบสื่อการเรียนรูท่ีเสริมสรางความสามารถทางดานภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

– เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยไดมีความรูในการจัดประสบการณการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

– เพ่ือติดตามประเมินผลกระบวนการเรียนรูของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณของครูปฐมวัย 

 
    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

 ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./
ตชด./อ่ืนๆ 

ครู นักเรียน 

1. โรงเรียนบานปาโอน จ.สงขลา สพฐ. 3  
2. โรงเรียนบานกระอาน  จ.สงขลา สพฐ. 3  
3. โรงเรียนบานเกาะแลหนัง จ.สงขลา สพฐ. 3  
4. โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน จ.สงขลา สพฐ. 3  
5. โรงเรียนบานพรุตู จ.สงขลา สพฐ. 3  
6. โรงเรียนบานเทพา จ.สงขลา สพฐ. 3  
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปา

โอน (องคการบริหารสวน
ตําบลเทพา) 

จ.สงขลา อปท. 3  

8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพระ
พุทธ (องคการบริหารสวน
ตําบลเทพา) 

จ.สงขลา อปท. 3  

9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเทพา (เทศบาลตําบล
เทพา) 

จ.สงขลา อปท. 3  

10. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปริก 
(เทศบาลตําบลลําไพล) 

จ.สงขลา อปท. 3  

11. โรงเรียนบานคูนายสังข  จ.สงขลา สพฐ. 3  
12. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลปาชิง 
จ.สงขลา อปท. 3  

13. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคูนาย
สังข  (องคการบริหารสวน
ตําบลแค) 

จ.สงขลา อปท. 3  

14 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
ทับ 

จ.สงขลา อปท. 3  

15. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลฉาง   

จ.สงขลา อปท. 3  

16. โรงเรียนบานถํ้าตลอด  จ.สงขลา สพฐ. 3  
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 ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./
ตชด./อ่ืนๆ 

ครู นักเรียน 

17. โรงเรียนบานบอทอง จ.สงขลา สพฐ. 3  
18. โรงเรียนบานสะบายอย จ.สงขลา สพฐ. 3  
19. โรงเรียนบานทา จ.สงขลา สพฐ. 3  
20. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอ

คุย (เทศบาลตําบลทาพระ
ยา) 

จ.สงขลา อปท. 3  

21. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลสะบายอย 

จ.สงขลา อปท. 3  

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ สงขลา 
 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
1. ครูปฐมวัยสามารถออกแบบสื่อการเรียนรู ท่ี
เสริมสรางความสามารถทางดานภาษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
2. ครูปฐมวัยไดมีความรูในการจัดประสบการณ
การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
3. เด็กปฐมวัยไดรับการเรียนรูทักษะทางภาษาจากการ
จัดประสบการณของครูปฐมวัย 

1. ครูปฐมวัยไดใชสื่อการเรียนรูท่ีออกแบบและ
พัฒนาข้ึนมาเองในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมีทักษะทางภาษา 
2.เกิดความรวมมือระหวางวิทยาลัยชุมชนและโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

– ครูออกแบบสื่อการเรียนรูท่ีเสริมสรางความสามารถทางดานภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน คิดเปนรอยละ 90 

– ผูเรียนมีพัฒนาการครบ ท้ัง 4 ดานโดยผานการจัดประสบการณเด็กปฐมวัยโดยใชสื่อนิทานตาม
รอยศาสตรพระราชา อยูในระดับดี 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๘๐) 

 

 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
ประชุมคณะกรรมการ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ – ก ารอ บ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร  “ก ารจั ด

ประสบการณการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยดวยสื่อนิทานตามรอยศาสตรพระราชา” 

– กิจกรรมการนําความรูสูหองเรียน 
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมกับโรงเรียน
กลุมเปาหมาย 

รายงานความกาวหนา 

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอชิน้งาน โรงเรียนและสถาบันไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
รายงานผล รายงานผลโครงการ 
 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

– ครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาในการออกแบบสื่อการเรียนรูท่ีเสริมสรางความสามารถทางดานภาษาสําหรับ

เด็กปฐมวัย 

– เด็กปฐมวัยไดรับการเรียนรูทักษะทางภาษาจากการจัดประสบการณของครูปฐมวัย 

 
๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 100,000 บาท 
    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาตอบแทน 10,000 10.00 
๒. คาใชสอย 27,600 27.60 
๓. คาวัสด ุ 62,400 62.40 

รวม 100,000 100 
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๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
 ปญหา 
 ยังขาดนโยบายท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน 
 แนวทางการแกไขปญหา 
 ผูมีสวนเก่ียวของควรขับเคลื่อนนโยบายมหาลัยเปนพ่ีเลี้ยงใหเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนใหมากกวานี้ 
ทุกโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีอยูเขตพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษจะตองมีมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยง มีการสื่อสารใหกับทุก
หนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบ 
 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
ครู รอยละ 90 สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู ท่ี
เสริมสรางความสามารถทางดานภาษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนได 

– โรงเรียนมีสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูการอานออกเขียนได 

– นักเรียนในหองเรียนมีความสนใจการเรียนมาก
ข้ึน 

 
๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
 

กิจกรรมอบรมครู “เทคนิคการแตงนิทานสําหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมอง (EF)  
สําหรับเด็กปฐมวัย ผานระบบออนไลน Zoom 
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1.  ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมการเรียนรูพัฒนาทักษะอาชีพ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชน
เปนฐานทรัพยากร ในโรงเรียนเครือขายวิทยาลยัชุมชนสงขลา   

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) นางปาริชาต  ชูสุวรรณ    
     (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Parichart  choosuwan 
 ตําแหนงทางวิชาการ    ครูชํานาญการ 
 หนวยงานตนสังกัด  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สถานท่ีติดตอ    วิทยาลัยชุมชนสงขลา  48/1  ถ.เกษตรขันธ  ต.เทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา 
 โทรศัพท     074-376667 
 โทรสาร      074-376665 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  089-9787501 
e-mail: parichart.skcc@gmail.com 

 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ นางรําภู  คงเพ็ชร 
 คุณวุฒิ (สาขาความชํานาญ) การประเมินและการวัดผล 
 หนวยงานตนสังกัด  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 วิทยาลัยชุมชนสงขลา  48/1  ถ.เกษตรขันธ  ต.เทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา 
 โทรศัพท     074-376667 
 โทรสาร      074-376665 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  093-5769163 
e-mail: rumpoo47@gmail.com 

ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานความรวมมือกับโรงเรียนในเครือขาย รวมจัดกิจกรรมของเครือขาย 
และเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 
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๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    ๕.๑ วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะการสรางงานสรางอาชีพตามความสนใจโดยมีชุมชนเปนฐาน 

ทรัพยากร  และสามารถนําไปพัฒนาตนเองในการสรางรายไดระหวางเรียนได 

 
    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./
ตชด./อ่ืนๆ 

คร ู นักเรียน 

1. โรงเรียนเทพา  จ.สงขลา สพม. 5 40 

2. โ ร ง เ รี ย น เ ท พ พิ ท ย า
ภาณุมาศ 

จ.สงขลา สพม. 5 40 

3. โรงเรียนจะนะวิทยา  จ.สงขลา สพม. 5 40 
4. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ จ.สงขลา สพม. 5 40 
5. โรงเรียนสะบายอยวิทยา จ.สงขลา สพม. 5 40 
6. โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา จ.สงขลา สพม. 5 40 
7. โรงเรียนทับชางวิทยาคม จ.สงขลา สพม. 5 40 
8. โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จ.สงขลา สพม. 5 40 
9. โรงเรียนปาดังติณสูลานนท จ.สงขลา สพม. 5 40 

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ สงขลา 
 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
– ผูเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะการสราง

อาชีพตามความสนใจ   
– ผูเรียนสามารถผลิตผลงานจากการฝกอบรมได 

ผูเรียนสามารถนําไปใชในการสรางอาชีพ เพ่ิมรายได

ระหวางเรียนใหกับตนเองได 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 
ผูเรียนรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ 
ผูเรียนรอยละ 80 มีรายไดจากการพัฒนาทักษะ 
 
เชิงคุณภาพ 
ผูเรียนมีทักษะการสรางอาชีพ ตามความสนใจของตนเอง 
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๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดําเนินงานตาม
ความตองการของโรงเรียนกลุมเปาหมายแตละกิจกรรม 

ดําเนินการเรียบรอย 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดําเนินการเรียบรอย 
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอชิ้นงาน ดําเนินการเรียบรอย 
สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการตาม
กระบวนการวจิัย 

ดําเนินการเรียบรอย 

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

– ผูเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะการสรางอาชีพตามความสนใจ  และสามารถนําไปใชในการ
สรางอาชีพ เพ่ิมรายได 

– โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหมีความหลากหลายมากข้ึน 
– นักเรียนเกิดความสนุกสนานในกิจกรรม นอกเหนือจากกิจกรรมในหองเรยีน 
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๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 159,200 บาท 

    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 
ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาตอบแทน 16,200 10.18 
๒. คาใชสอย 3,000 1.88 
๓. คาวัสด ุ 140,000 87.94 

รวม 159,200 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
      -  
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
นักเรียน รอยละ 90 มีทักษะดานอาชีพ  
นักเรียน รอยละ 90 สามารถประยุกตใชทักษะไป
ปฏิบัติจริงได 

 นักเรียนสามารถสรางรายไดเพ่ือจุนเจือครอบครัวได 

 
๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการพัฒนาทักษะอาชีพ 
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1.  ช่ือโครงการ “กลองความรูกินได” ทักษะชีวิตของนักเรียนในจังหวัดยะลา 

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 

ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) นางสาวทรงจรรย   แสงอรณุ      

(ภาษาอังกฤษ) Miss Songjun Sangaroon 

 ตําแหนงทางวิชาการ  รองผูอํานวยการศูนยวิจัยและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

 หนวยงานตนสังกัด         วิทยาลัยชุมชนยะลา 

 สถานท่ีติดตอ    วิทยาลัยชุมชนยะลา 2 ถ.สุขยางค ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

 โทรศัพท     073-216-646-7 

 โทรสาร      073-216-648 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  086-481-0740 

e-mail:  kwan_7375@hotmail.com 

 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ นางสาวทรงจรรย แสงอรุณ 

 คุณวุฒิ (สาขาความชํานาญ) รองผูอํานวยการศูนยวิจัยและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 หนวยงานตนสังกัด วิทยาลัยชุมชนยะลา 

 สถานท่ีติดตอ   2 ถ.สุขยางค 1 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 โทรศัพท     073-216-646-7 

 โทรสาร      073-216-648 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  086-4810740 

e-mail:  kwan_7375@hotmail.com 

ความรับผิดชอบในโครงการ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา

เปนพ่ีเลี้ยง ภายใตโครงการ พัฒนาแหลงเรีรูดานอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา 
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๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

– เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะการทําการเกษตรรูปแบบใหมในชุด “กลอง คิด-ดี”  

– เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิดในการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน 

– เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางงานและอาชีพใหกับตนเองมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดแกตนเองและครอบครัว 

    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน 
จํานวน 

ครู นักเรียน 
1 โรงเรียนบานโกตาบารู 2 30 
2 โรงเรียนบานตะโละสดาร 2 30 
3 โรงเรียนบานกาลอ 2 30 
4 โรงเรียนบานเกียรติ 2 30 
5 โรงเรียนบานทุงเหรียง 2 30 
6 โรงเรียนบานปาพอ 2 30 
7 โรงเรียนบันนังสตา 2 30 
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติยะลา 2 30 
9 โรงเรียนบานธารน้ําผึ้ง 2 30 

10 โรงเรียนบานทาแร 2 30 
 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ ยะลา 
 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 

– สามารถสรางชุดความรูในดานการพัฒนาทักษะดานอาชีพทางการเกษตร ในชุดกลองคิด-ดี 

– นักเรียนและครู สามารถนํากลองคิดดี เคลื่อนยายเขาสูพ้ืนท่ีไดงาย 

– พัฒนาและอบรมเชิงปฏิบัติการใหตรงกับกลุมเปาหมายไดปฏิบัติไดจริง 

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

  นักเรียน และคุณครู ในโรงเรียนนํากลองคิด-ดี นําชุดความรูเคลื่อนท่ีไปสูการปฎิบัติใหเกิดผลผลิตทาง

การเกษตรสูการแปรรูปเพ่ืออาหารกลางวัน 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  
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 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

1. การประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ และยกราง

ขอเสนอโครงการ 

นําแผนการเขาเสนอแนวทาง และปรับการดําเนิน

กิจกรรมโครงการตามขอเสนอแนะใหสอดคลองกับ

บริบทของพ้ืนท่ีในโรงเรียนเปาหมายแตมีความ

ลําบากในการเดินทาง 

2. การแตงตั้งคณะทํางาน และประชุมคณะทํางานเพ่ือ

วางแผนดําเนินการและมอบหมายผูรับผิดชอบ 

จัดทําเอกสารเพ่ือใหคณะทําไดเขาใจจุดประสงค 

3. การประสานหนวยงานและกลุมเปาหมาย และสํารวจ

ความตองการของโรงเรียนในการพัฒนาดานอาชีพ 

ลงสํารวจพ้ืนท่ีโรงเรียนตองการการชุดความรู 

กลองคิด-ดี ในรูปแบบของชุดความรูเคลื่อนท่ี 

4. การอบรมการเรียนรูดานอาชีพ การใหความรูจัดในรูปแบบของกิจกรรม (รูปแบบ

ของกิจกรรมการอบรม online และ onsite) 

เพราะสถานการณโควิด-19  

5. การติดตามประเมินผลโครงการ และถอดบทเรียนจาก

การพัฒนาแหลงเรียนรู 

โรงเรียนกลุมเปาหมายใหความสนใจและมีกลุม

โรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงใหความสนใจเขามารวม

เรียนรู และขอสนับสนุนใหเกิดในโรงเรียนใน

งบประมาณตอไป 

6. การสรุปรายงานผลโครงการ และจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ 

วิทยาลัยชุมชนยะลาไดทําการติดตามขยายผลการ

ใชสื่อพบวาไดนําไปใชไดจริงในการสงเสริมการ

เรียนรูดานเกษตรพอเพียงในโรงเรียน และจัดทํา
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

สื่อผานเฟสบุคของวิทยาลัยชุมชนทําใหเกิดความ

สนใจของโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลาเพ่ิมมาก 

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

– ผูเขารวมเกิดทักษะดานเกษตร และมีความสนใจเก่ียวกับการทําเกษตรมากข้ึน 
– โรงเรียนไดรบัการใหคําแนะนําดานกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียน 
– โรงเรียนเกิดการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืน ๆ  

 
๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 100,000 บาท 
    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาตอบแทน 11,700 11.70 
๒. คาใชสอย 56,850 56.85 
๓. คาวัสด ุ 31,450 31.45 

รวม 100,000 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
       ปญหา 
       โรงเรียนยังไมมีพ้ืนท่ีในการดําเนินกิจกรรมเชิงเกษตร  
       แนวทางการแกไข 
       ใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมโดยใชอุปกรณท่ีหาไดงายมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรม 
 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

1. ทราบความตองการของสถานศึกษาเก่ียวกับแหลงเรียนรูดานอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน 
2. นักเรียนไดฝกประสบการณจริงจากการปฏิบัติ และวางแผนการประกอบอาชีพเสริมท่ีสอดคลองกับ

บริบทของพ้ืนท่ี 
3. ไดแนวทางในการพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถตอยอดอาชีพของ

นักเรียนท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนได 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             (หนา ๙๐) 

 

๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 
 

 
 

 
 

กิจกรรม อบรมนักเรยีนดานเกษตรพอเพียง 
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1.  ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูพัฒนาทักษะอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ินของโรงเรียน 
                     โดยมีชุมชนเปนฐาน 
 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) นายสาคร  ปานจีน      
 หนวยงานตนสังกัด  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 สถานท่ีติดตอ     223 ถนนสุริยะประดิษฐ ต.ลําภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธวิาส 96000 
 โทรศัพท      073-709812-7   
 โทรสาร      073-709811 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี    083-1955659 
e-mail :    panjeen@gmail.com 

 
๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อผูรวมโครงการ      นางยูวารียะห  มานิตยพันธ 
 คุณวุฒิ (สาขาความชํานาญ)  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 หนวยงานตนสังกัด      วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส 
 สถานท่ีติดตอ             223 ถนนสุริยะประดิษฐ ต.ลําภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000... 
 โทรศัพท           073-709812-7  
 โทรสาร            073-709811 
 โทรศัพทเคลื่อนท่ี       081-0955331 

e-mail :       wanitapsu@gmail.com 
ความรับผิดชอบในโครงการ  ผูรวมจัดทําโครงการ 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือสถานศึกษา ชุมชนและหนวยงานในพ้ืนท่ี โดยบูรณาการ

องคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./
ตชด./อ่ืนๆ 

คร ู นักเรียน 

1 โรงเรียนบานปาหนัน นราธิวาส สพฐ. 5 20 
2 โรงเรียนบานสามแยก นราธิวาส สพฐ. 5 20 
3 โรงเรียนบานจูดแดง นราธิวาส สพฐ. 5 20 
4 โรงเรียนบานแยะ นราธิวาส สพฐ. 5 20 
5 โรงเรียนฮูแตยือลอ นราธิวาส สพฐ. 5 20 
6 โรงเรียนลุโบะบายะ นราธิวาส สพฐ. 5 20 
7 โรงเรียนกลูบี นราธิวาส สพฐ. 5 20 
8 โรงเรียนบายยี่งอ นราธิวาส สพฐ. 5 20 
9 โรงเรียนบานบลูกา นราธิวาส สพฐ. 5 20 

10 โรงเรียนบานนากอ 
(มะดากะอุทิศ) 

นราธิวาส สพฐ. 5 20 

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ นราธิวาส 
 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

ผลผลิต ผลลัพธ 
เกิดผลงานวิชาการในรูปแบบผลผลิตโครงการฯ ท่ี
สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มีกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 

ทักษะชีวิตและ ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

มีแหลงเรียนรูชุมชนของโรงเรียน เกิดศูนยการเรียนรูและเครือขายโรงเรียนของในแตละ
พ้ืนท่ี เปนศูนยกลางในการบูรณาการและประสานความ
รวมมือกับหนวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาทองถ่ินไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน    

 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

- มีเครือขายเกิดข้ึนในชุมชนอยางนอยโรงเรียนละ 1 เครือขาย 
- นักเรียนทักษะในการใชชีวิตในสังคมไดอยางเทาทันและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
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 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 
 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
กิจกรรมลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมกิจกรรมและสํารวจควาพรอม
ของโรงเรียนในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูของโรงเรียน
ตั้งอยู 

โรงเรียนมีความสนใจในการดําเนินกิจกรรม และมี
ความตองการใหสถาบันอุดมศึกษาเขาไปชวยเหลือ 

กิจกรรมการจัดเก็บและพัฒนาองคความรูของชุมชน ไดสงตัวแทนไปสํารวจเก็บขอมูล เพ่ือนําไป
ประมวลผลในการจัดทํากิจกรรมตอไป 

กิจกรรมฝกอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการจัดทําสื่อการ
เรียนรูของชุมชน 

จัดอบรมผูเขารวมเพ่ือใหความรูการทําสื่อ 

กิจกรรมใหความรูดานการประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน
และสงเสริมการขายผลิตภัณฑของโรงเรียน/ชุมชน 

ไดประชาสัมพันธกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหผูเขารวมมี
ความสนใจ และเปนการขยายผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมประกวดศูนยการเรียนรูชุมชนตนแบบ มีการใหโรงเรียนประกวดศูนยการเรียนรู เพ่ือหา
ตนแบบท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนาแหลงเรียบรู 

กิจกรรมการถอดบทเรยีนและการประเมินผลโครงการ แลกเปลี่ยนปญหาของการดําเนินกิจกรรม 
 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

– ทําใหไดขอมูลความพรอมในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูของโรงเรียนและนําผลสูการขยายผลโครงการตอไป 
– ทําใหเราไดสารสนเทศดานทักษะอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 
– ทําใหครูสามารถจัดสื่อการเรียนรูดานทักษะอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
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๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 200,000 บาท 

    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 
ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาตอบแทน 14,400 7.20 
๒. คาใชสอย 79,600 39.80 
๓. คาวัสด ุ 106,000 53.00 

รวม 200,000 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
      ปญหา 
      โรงเรียนขาดการตอยอดกิจกรรม ทําใหโรงเรียนขาดการพัฒนาตอไป 
      แนวทางการแกไข 
       ไดกําหนดแนวทางนโยบายในการขยายผลโครงการ และใหความชวยเหลือโรงเรียนตอไป 
 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
– มีศูนยการเรียนรูของชุมชน จํานวน 10 แหง 
– มีเครือขายเกิดข้ึนในชุมชน อยางนอยโรงเรียนละ

1 เครือขาย 
– ครูมีทักษะในการจัดทําสื่อการเรียนรู 

– โรงเรียนมีการพัฒนาและเกิดการบูรณาการ
รวมกับหนวยงานภายนอก ทําใหมีเครือขายท่ี
ดําเนินงานรวมกัน และเกิดการชวยเหลือกัน 

– โรงเรียนมีสื่อการเรียนรูท่ีใชสําหรับการสอน  
– นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึน 
– ครูมีท่ีปรึกษาในการดําเนินงานมากข้ึน และไดมี

โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงาน
รวมกัน 

– โครงการท่ีดําเนินการไดสรางเครือขายท่ีสามารถ
ใชเปนกลไกในการดําเนินงานตอไปในอนาคต 
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๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 
 

 
 

 
 
 

กิจกรรมฝกอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการจัดทําสื่อการเรียนรูของชุมชน 
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1.  ช่ือโครงการ การบูรณาการความรูสูวิชาชีพมัคคุเทศกนอยของทองถ่ินและการพัฒนาทักษะดานอาชีพโดยมี
  วิทยาลัยชุมชนสตูลเปนพ่ีเลี้ยงจังหวัดสตูล 

 
๒. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
  กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
  กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน  
  กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรม
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
 
๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย    
 หนวยงานตนสังกัด วิทยาลัยชุมชนสตูล 
 สถานท่ีติดตอ       271 หมู 4 ถนนยนตรการกําธร ตําบลเกตรี  
     อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140   

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   08-9735-7115 
 

๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ  นายอัศวยุช  เทศอาเส็น 
 หนวยงานตนสังกัด     วิทยาลัยชุมชนสตูล 
 สถานท่ีติดตอ        271 หมู 4 ถนนยนตรการกําธร ตําบลเกตรี  
        อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140  

โทรศัพทเคลื่อนท่ี      08-5080-8816 
e-mail :    bav.dif@gmail.com 
ความรับผิดชอบในโครงการ          คณะทํางาน 

 
๕. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
    ๕.๑ วัตถุประสงค 

- เพ่ือสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาทําหนาท่ีเปน “พ่ีเลี้ยง” โดยทํางานรวมกับโรงเรียน ชุมชน และ
หนวยงานในพ้ืนท่ีในการนําองคความรู ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปชวยแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในทองถ่ินใหเกิดความเขมแข็งและพัฒนาทองถ่ินไดตรงตามบริบทของชุมชน 
  - เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมของประเทศ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./
ตชด./อ่ืนๆ 

ครู นักเรียน 

1. อนุบาลเมืองสตูล สตูล สพฐ. 5 40 
2. ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บานควนโพธิ์) สตูล สพฐ. 5 40 
3. บานใหม สตูล สพฐ. 5 40 
4. บานเกาะสาหรายชัยพัฒนา สตูล สพฐ. 5 40 
5. บานตันหยงอุมาชัยพัฒนา สตูล สพฐ. 5 40 
6. บานเกาะยะระโตดนุย สตลู สพฐ. 5 40 
7. บานควนสตอ สตูล สพฐ. 5 40 
8. บานทุงมะปรัง สตูล สพฐ. 5 40 
9. บานวังประจัน สตูล สพฐ. 5 40 

10. ราชประชานุเคราะห 42  สตูล สพฐ. 5 40 
11. บานกาลูบ ี สตูล สพฐ. 5 40 
12. บานขอนคลาน สตูล สพฐ. 5 40 
13. บานตันหยงโบ สตูล สพฐ. 5 40 

 
 ๕.๓ พ้ืนท่ีดําเนินการ  สตูล 
 
    ๕.๔ ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
หลักสูตรมัคคุเทศกนอย   
คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู 

โรงเรียนมีหลักสูตรสําหรับมัคคุเทศกนอย และมีคูมือ
สําหรับครูในการจัดการเรียนการสอน 

นักเรียนรวมกิจกรรมหลักสูตรมัคคุเทศกนอย นักเรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเองดานอาชีพมากข้ึน 
 
    ๕.๔ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 
 - จํานวนหลักสูตรสําหรับมัคคุเทศกนอย จํานวน 1 หลักสูตร 
 - นักเรียนเกิดการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  
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 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 
ประชุมคณะทํางาน กับโรงเรียนกลุมเปาหมาย – ไดกําหนดกิจกรรม ปรับการดําเนินงานให

สอดคลองกับบริบท 
– มีการระดมความคิดเห็นรวมกัน และสราง

แรงจูงใจในการดําเนินงาน 
ดําเนนิกิจกรรมตามโครงการ จัดกิจกรรมอบรมครูและนักเรียน สูการปฏิบัติจริง 
ติดตามและประเมินผลโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสํารวจความพึงพอใจ

ในการดําเนินกิจกรรม  
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม สถาบันอุดมศึกษาไดสรุปภาพรวมของการ

ดําเนินงาน และนําไปตอยอดตอไป 
 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. แผนการดําเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนท่ีดําเนินการ 
2. คุณลักษณะมัคคุเทศกนอยท่ีชุมชนตองการใน พ้ืนท่ีทองเท่ียวของชุมชน 
3. หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ เอกสารฝกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ

เรียนรูสูอาชีพ มัคคุเทศกนอยของชุมชน 
4. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสรางความพรอมของบุคลากร และแบบ

วัดและประเมินผลของคายฝกอบรมสูงข้ึน 
5. ผลจากการถอดบทเรียน สามารถสะทอนความคิด และสังเคราะหองคความรูจากการดําเนินงาน

โครงการเพ่ือวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป 
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๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 350,000 บาท 
    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  
๑. คาใชสอย 217,020 62.01 
๒. คาวัสด ุ 107,780 30.79 
๓. คาตอบแทน 25,200 7.20 

รวม 350,000 100 
 

 
๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 
      การจัดกิจกรรมตองมีการออกนอกสถานท่ี จึงไดมีการประสานงานไปยังผูปกครองเพ่ือดําเนินกิจกรรม และจัด
กิจกรรมนอกเวลาเรียน เพ่ือไมใหรบกวนเวลาเรียนในหองเรียน 
 
๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      
  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

1. เขาใจกลไกการดําเนินงานและการประสานงานเพ่ือสรางความเขมแข็งแกโรงเรียน 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการพัฒนา คณะพ่ีเลี้ยงจากสถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา หนวยงาน

การศึกษาและเครือขายความรวมมือในพ้ืนท่ี 
3. สะทอนความคิด ผลงาน ปรับกระบวนการ นําสูการปฏิบัติ มุงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 
๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

     
 

การประชุมหารือเพ่ือวางแผน และกําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน 
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