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1.บทสรุปผูบริหาร  

   ดวยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดดําเนินงานในพัฒนาการศึกษาใน

พื้นที่ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) และตามนโยบายรัฐบาลที่มุงเนนสงเสริมการเรียนรูและ

พัฒนาทักษะทุกชวงวัย ซ่ึงจากนโยบายดังกลาวสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนหนวยงานทางการศึกษาก็ไดดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดทักษะในดานตาง ๆ อีกทั้ง ยังเปนการรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปน

การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 ดังนั้น จึงไดมีแนวคิดในการนําความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู

ในพื้นที่เขาไปพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งการดําเนินงานมีการบูรณาการกับ

โรงเรียนในพ้ืนท่ีเพ่ือเขาไปชวยแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เพื่อชวยใหโรงเรียน ครู และนักเรียน

สามารถที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได โดยแตละโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามกิจกรรมที่โรงเรียน

ตองการและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  

สําหรับปงบประมาณ 2565 การดําเนินงานของเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง โดยมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนแมขาย มีสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีเขารวม 15 สถาบัน ดําเนินการในพ้ืนท่ี  7 

จังหวัด โรงเรียนที่เขารวม 203 โรง ครู 1,136 คน นักเรียน 12,131 คน ดําเนินโครงการรวมทั้งสิ ้น 18 

โครงการ ไดแก  

1. กิจกรรมแกปญหาอานไมออกเขียนไมได 6 โครงการ  

2. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 5 โครงการ  

3. กิจกรรมพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดโควิด 5 โครงการ  

4. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนในชุมชน 2 โครงการ  

จากการดําเนินโครงการสถาบันอุดมศึกษาก็ไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดอบรม การบรรยาย

ใหความรู แกครูและนักเรียน การผลิตคู มือ การสรางสื ่อนวัตกรรม และการสรางแหลงเรียนรู ในชุมชน                           

ซึ่งจากการดําเนินงานคาดวาจะมีผลผลิตจากการดําเนินโครงการ ไดแก คูมือ บทเรียน สื่อนวัตกรรมทางดาน

การศึกษา โดยผลิตจากโครงการมีการมอบใหแกโรงเรียนทําใหสามารถใชประโยชนไดจริงและทําใหเกิดการ

พัฒนาการจัดการเรียนสอนในรูปแบบตาง ๆ  

ทั้งนี้ การดําเนินโครงการสวนใหญยังอยูระหวางดําเนินงาน ซึ่งจากสถานการณณการแพรระบาดของ

โรคระบาดโควิด-19 ทําใหสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินกิจกรรมเปนรูปแบบ

ออนไลนมากขึ้น ซึ่งสงผลใหผูเขารวมโครงการตองปรับตัวในการใชเทคโนโลยีมากขึ้น แตยังคงดําเนินงานตาม

แนวทางที่มุงเนนการพัฒนาคนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตอไป และเปนโอกาสที่ดีในการบูรณาการองค

ความรู รวมถึงการดําเนินงานรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โรงเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(อว. สพฐ. อปท. ฯลฯ)  
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มีผ ู  เข าร วมโครงการรวมทั ้งส ิ ้น 13,267 คน

แบงเปน  

• ครู 1,136 คน คิดเปนรอยละ 9 

• นักเรียน 12,131 คน คิดเปนรอยละ 91 

รวม 

18 

โครงการ 

    กิจกรรมแกปญหาอานไมออกเขียนไมได  

    จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 33 

    กิจกรรมพัฒนาร ูปแบบการเร ียนการสอนเพ่ือ

สงเสริมให ผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค  

     จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 28  

    กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลัง  

สถานการณการระบาดโควิด  

     จาํนวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 28 

    กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนในชุมชน  

    จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 11    
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1.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ นําเสนอในรูปแบบ Lesson learned 

      (ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นพัฒนาการ “กอน” และ “หลัง” จากการที่สถาบันอุดมศึกษาเขาไปเติมเต็มให

โรงเรียนวาทําใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางไร มีปจจัยเอื้อที่ทําใหประสบผลสําเร็จ

หรือไมสําเร็จเพราะอะไร) 

 

2. ขอมูลในภาพรวม  

 2.1 จํานวนโครงการ 18 โครงการ  

 2.2 จํานวนสถาบันท่ีเขารวม 15 สถาบัน  

    2.3 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ 7 จังหวัด  

 2.4 จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 2,700,000 บาท 

3.  กลุมเปาหมาย  

     3.1 โรงเรียนท่ีรวมโครงการ จํานวน 203 โรงเรียน 

  3.2 ครูท่ีรวมโครงการ จํานวน 1,136 คน 

  3.3 นักเรียนท่ีรวมโครงการ จํานวน 12,131 คน 

 

เปาหมาย กอน หลัง ปจจัยเอ้ือท่ีทําใหประสบผลสําเร็จ 

คร ู ครูยังขาดทักษะใหม ๆ ท่ี

ม ีความจ ําเป นต อการ

พัฒนาการจัดการเรียน

การสอน 

 

คร ู เก ิดท ักษะท ี ่ม ีความ

จําเปนตอการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน และ

ไดทํากิจกรรมที่สอดคลอง

กับการแกปญหาการเรียน

การสอน 

• มีการจัดอบรมหรือกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับประเด็นที่ตองการ

พัฒนา 

• ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

นักเรียน น ักเร ียนไม ม ีส ื ่ อการ

เรียนรู และไมมีกิจกรรม

ที่สงเสริมการเรียนรู เชน 

หน ังส ือเร ียนการอ าน

ภาษาไทย หรือสื ่อการ

เรียนรู   

นักเรียนไดทํากิจกรรมท่ี

ช  วย ให  ได  เ ร ี ยนร ู  แ ละ

พัฒนาทักษะตาง ๆ  

อีกทั้ง ยังมีสื่อการเรียนรูท่ี

ไดรับการพัฒนาตามบริบท

ของพ้ืนท่ี 

• มีสื่อการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  

• มีกิจกรรมที ่สามารถสงเสริมให

นักเรียนไดรับการพัฒนา 

โรงเรียน โ ร ง เ ร ี ย นย ั ง ม ี ค ว า ม

ตองการสื ่อการเร ียนรู

และกิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูนักเรียน 

 

โรงเรียนมีสื่อการจัดการ

เร ียนการสอนที ่ส งเสริม

สนับสนุนครูและนักเรียน 

ท ําให น ัก เร ียนม ีความ

สนุกสนานในการเรียน 

• มีบุคลากรที ่ใหความรวมมือใน

การพัฒนาโรงเรียน 

• ผู บริหารโรงเรียนเปดโอกาสให

นักเรียน และบุคคลากรไดรับการ

อบรมและทํากิจกรรมตาง ๆ  
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4. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลอืกนโยบาย) 

    4.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

4.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสดุ 1 โครงการตอ 1 

ประเด็น) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู จํานวน 8 โครงการ 

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา จํานวน 1 โครงการ 

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง จํานวน 2 โครงการ 

4.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด 1 โครงการตอ 1 ประเด็น) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จํานวน 3 โครงการ 
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี จํานวน 3 โครงการ 

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ จํานวน 1 โครงการ  

    4.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด 1 โครงการตอ 1 ประเด็น) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต) จํานวน 4 โครงการ 
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging) จํานวน 11 โครงการ 

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) จํานวน 3 โครงการ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ........................................................................................................) 

5.  ข้ันตอนวิธีดําเนินการ (ภาพรวม) 

1. สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีเขารวมสงขอเสนอโครงการมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2. เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง รวบรวมขอมูลและจัดสงไปยัง สป.อว. 

3. สป.อว. พิจารณาขอเสนอโครงการ พรอมท้ังลงนามใน MOU  

4. จัดสรรงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษา 

5. สถาบันอุดมศึกษาหารือและดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของแตละสถาบัน 

7. รายงานผลการดําเนินงาน 
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6.  ผลผลิตโครงการฯ (โปรดแนบผลผลิตโครงการฯ ในภาคผนวก) 

6.1 นวัตกรรม 

– มีนวัตกรรมเพ่ือจัดกิจกรรมใหนักเรียนในรูปแบบใหม ๆ เชน ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส 

micro:bit  

– มีการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนมากข้ึน เชน การใช

โปรแกรม canva ในการจัดทําสื่อออนไลน 

– ใชสื่อ Metaverse และใชสื่อ Augmented Reality (AR) 

– การสรางสื่อนวัตกรรม แอพพลิเคชั่น การจัดการเรียนการสอน ใชสื่อ wordwall 

– การควบคุมการจัดการเรียนการสอน/การควบคุมชั้นเรียน ใชสื่อ classdojo และ    

ใช Class 123 

6.2 คูมือ ส่ือการเรียนการสอน 

– บทเรียนภาษาไทยและแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน 

– บทเพลงในการเรียนการสอน 

– บทเรียนบูรณาการภูมิปญญาชาวบาน 

– หนังสือเรียนภาษาไทย  

– การจัดทํา E-book 

6.3 อ่ืน ๆ   

– แหลงเรียนรูในชุมชนวิถีนา  

– กระบวนการจัดการเรียนการสอน “การพัฒนาครูครบวงจร” 

– ตนแบบกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ สามารถนําไปตอยอดได 

 

7.  โครงการส่ือตนแบบ (ถามี) โปรดระบุ 

ลําดับ เครือขายสถาบัน เรื่อง 

1. กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี/ใตลาง 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดวยเครือขาย

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพและการสรางเสริมวัฒนธรรมการ

อานจากบัญชีคําพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษาชวงชั้นท่ี 1  

2. มหาวิทยาลัยทักษิณ/ใตลาง การบริการวิชาการโดยใชวิจัยเปนฐาน เรื่อง 
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ลําดับ เครือขายสถาบัน เรื่อง 

การสรางชุมชนแหงการเรียนรูครูประถมศึกษา เพ่ือการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทย เพ่ือการอานออกเขียนไดและ

การอานเชิงวิเคราะห โดยใชบทอานหนังสือของพอ 

(พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9) 

2. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียน

และชุมชน 

   

   

3. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม 2019 เพ่ือเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและส่ือการเรียนการสอนเพ่ือลดชองวาง

ทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

   

   

4. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุกภาคสวน

ในพ้ืนท่ี โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายไดสรางอาชีพ และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

   

   

 

8.  ผลการดําเนินโครงการฯ และวิธีการติดตามประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกในเครือขายอุดมศึกษา

ภูมิภาค (ในภาพรวมของเครือขายฯ) 

     - เครือขายอุดมศึกษาภูมิภาคควรมีการยกตัวอยางโครงการ/กิจกรรม ที่มีความนาสนใจหรือมีแนวปฏิบัติ                    

ท่ีสามารถสะทอนผลสัมฤทธิ์ชัดเจนในการสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนสามารถรวมกันพัฒนาการ

เรียนการสอนจนประสบผลสําเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจัดเปนกรณีตนแบบที่ดี                     

(Best Practice) ตามโครงการฯ ได ที่มุ งไปสูการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่องและสนับสนุน                   

แนวทางการเพ่ิมผลคะแนน PISA ใหกับสถานศึกษา 

 - การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 11 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในภาพรวม 

โรงเรียน คร ู นักเรียน 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนสอนท่ี

มีการใชสื ่อการเรียนรูตาง ๆ ท่ี

สามารถใชในการประยุกตการ

จัดการเรียนการสอน 

โ รง เร ี ยนม ีพ ื ้ นท ี ่ ส ํ าหร ับจัด

กิจกรรมใหแกนักเรียนมากข้ึน 

และช วยให โรงเร ียนเก ิดการ

แลกเปลีย่นเรียนรูรวมกันระหวาง

จัดกิจกรรม 

ครูไดเขารวมกิจกรรมที ่สงเสริม

การสอนและเกิดการบูรณาการใน

การดําเนินกิจกรรม ทําใหการ

จ ั ดกา ร เ ร ี ยนการสอนม ี การ

ยกระดับอยางเทาเทียมกัน 

คร ู ม ี ก า รพ ัฒน าตน เ อ ง และ

สามารถพัฒนาผลผลิตหรือชิ้นงาน

ของตนเองได ทําใหครูมีผลงานใน

การทําวิจัยมากขึ้น และเปนการ

นําผลงานไปใชจริง 

น ักเร ียน ท่ี เข  าร  วมโครงการได ท ํ า

กิจกรรมท่ีชวยแกปญหาในการเรียนตาม

บริบทของนักเรียน และไดรับสื ่อการ

เรียนการสอนเพิ่มเติม ซึ่งทําใหนักเรียน

มีความสนใจในการอานหนังสือมากข้ึน

และเกิดการพัฒนาทักษะของนักเรียน 

 

 9.  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

      ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของครูและนักเรียนภายใตกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการจําแนกตามกิจกรรม 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
ระบุการเปล่ียนแปลงท่ีสะทอน 

ผลการเรียนรู 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 

1. กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

ครูยังขาดชุดคูมือ
และกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
แบบบูรณาการ 

นักเรียนยังขาด
ทักษะการอาน
ออกเขียนได 

ครูมีทักษะการ
จัดทําคูมือการ
เรียนการสอน 

นักเรียนไดรับ
การฝกทักษะ
การอานออก
เขียน ผาน
กิจกรรมตาง ๆ  
ทําใหเกิดการ
เรียนรูท่ีชวยใน
การอานออก
เขียนได 

ทักษะในการ
จัดการเรียนการ
สอนดีข้ึน 

นักเรียนมีทักษะ
การอานเขียนได
ท่ีดีข้ึน และ
ไดรับคูมือ
สําหรับการอาน
ออกเขียนได 

2. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให

นักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
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กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
ระบุการเปล่ียนแปลงท่ีสะทอน 

ผลการเรียนรู 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 

ครูยังไมมี
กิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ี
ตรงกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

นักเรียนยังขาด
ทักษะจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21   

ครูมีวัสดุ 
อุปกรณท่ีใช
สําหรับการ
จัดการเรียนการ
สอน และได
บูรณาการการ
เรียนรูแบบ 
ใหม ๆ 

นักเรียนมี
ความรูเพ่ิมเติม
และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค
และมีทักษะท่ี
จําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21  

ครูมีการเรียนรู
ในการพัฒนา
ทักษะใหม
ศตวรรษท่ี 21  

นักเรียนเกิด
พัฒนาทักษะ
ตามกิจกรรมท่ี
สถาบันอุดมศึก
ษาดําเนินงาน 
เชน ทักษะการ
เขียนโปรแกรม  

3. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลดชองวางทาง

การศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือ

การเรียนการสอน เปนตน 

กิจกรรมท่ี
ดําเนินการเปน
เปนรูปแบบเดิม  

นักเรียนยังขาด
การเรียนรู
เก่ียวกับสื่อ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

ครูมีการใชสื่อ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาก
ข้ึน 

นักเรียนไดรับ
โอกาสเรียนรู
ดวยสื่อ
เทคโนโลย ี

ครูมีการ
เปลี่ยนแปลง
ดานการใช
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพ่ือ
การจัดการเรียน
การสอน 

นักเรียนไดรับ
การพัฒนา
ทักษะทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุกภาคสวนใน
พ้ืนท่ี โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายไดสรางอาชีพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 
ชุมชนยังขาด
การบูรณาการ
กิจกรรมท่ีจะ
เขามาชวยใน
การอบรมและ
ถายทอดองค
ความรูใหแก
นักเรียนใน
ชุมชน 

นักเรียนไมมี
แหลงเรียนรูใน
ชุมชน ทําให
นักเรียนไมมีการ
พัฒนามใน
ทักษะดานอ่ืน ๆ  

ครูมีการจัด
กิจกรรมท่ีเขามา
มีสวนพัฒนา
ทักษะตาง ๆ ใน
ชุมชน จนเกิด
เปนแหลงเรียนรู
ในชุมชน 

นักเรียนไดเขา
รวมกิจกรรมท่ี
จะทําใหเกิดการ
พัฒนาทักษะ ซ่ึง
นําไปสูการสราง
อาชีพ และเปน
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของนักเรียน 

ชุมชนมีแหลง
เรียนรูในชุมชน
ท่ีเกิดจากการ 
บูรณาการจาก
ภาคสวนตาง ๆ  

นักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงใน
ดานทักษะชีวิต 
และนักเรียนมี
เปาหมายในการ
ประกอบอาชีพ
มากข้ึน 
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10.  ผลการประเมินความพึงพอใจของโรงเรียน (โปรดระบุความพึงพอใจ โดยใชเกณฑการประเมิน 5 ระดับ 

ไดแก (1) นอยท่ีสุด (2) นอย (3) ปานกลาง (4) มาก และ (5) มากท่ีสุด พรอมระบุวามีความพึงพอใจ 

ในดานมากท่ีสุด 

 ตามที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2565 นั้น โดยมีพื้นที่ดําเนินงานทั้งหมด  

7 จังหวัด ท้ังนี้ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 122 คน

สามารถสรุปผลการตอบแบบสอบถามได ดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ 

    เพศหญิง จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 75 

    เพศชาย จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 25  

 

2. อายุ 

    อายุ 6 – 12 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3 

    อายุ 12 – 18 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 28 

    อายุ 18 – 35 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 27 

    อายุ 35 – 60 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 42 

3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4  

มัธยมศึกษา จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 28 

ปริญญาตรี จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 37  

ปริญญาโท จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 31 

ผลการการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 75            

มีอายุ 35 - 60 จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 42 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน  45 คน คิดเปนรอยละ 37  

 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

วิเคราะหความพึงพอใจ โดยการหาคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจาก

แบบประเมินความ พึงพอใจ (แบบประมาณคา 5 ระดับความคิดเห็นหรือ Rating Scale) โดยกําหนดขนาด

ของชั้นจากคาคะแนน เฉลี่ยชวงชั้น (Weight Mean Score) แลวนําคาท่ีไดไปแปรความหมาย ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด  
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คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ นอย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

1. ดานการสงเสริมและสนับสนุน 

ประเด็นความคิดเห็น 
คาเฉล่ีย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความพึง

พอใจ 

1. การสงเสริมและสนับสนุนใหเขารวมโครงการ 4.75 0.46 มากท่ีสุด 

2. การสงเสริมและสนับสนุนใหผูเขารวมมี 

คุณธรรม จริยธรรม 

4.75 0.45 มากท่ีสุด 

3. การสงเสริมและสนับสนุนใหผูเขารวมมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

4. การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลย ี 4.74 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.76 0.46 มากท่ีสุด 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการสงเสริมและสนับสนุน พบวาโดยรวมของผูเขารวมโครงการมีความ           

พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 และหากวิเคราะหแยกตามประเด็นพบวาสวนใหญมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก การสงเสริมและสนับสนุนใหผูเขารวมมี

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.80 รองลงมาไดแก การสงเสริมและสนับสนุนใหเขารวมโครงการ 

การสงเสริมและสนับสนุนใหผูเขารวมมี คุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 และการสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 

 

2. ดานกิจกรรม 

ประเด็นความคิดเห็น 
คาเฉล่ีย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความพึง

พอใจ 

1. ความเหมาะสมกับสถานการณและบริบทของ

พ้ืนท่ี 

4.69 0.56 มากท่ีสุด 

2. เกิดประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
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ประเด็นความคิดเห็น 
คาเฉล่ีย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความพึง

พอใจ 

3. การดําเนินกิจกรรมตรงตามความตองการของ

ผูเขารวม 

4.74 0.48 มากท่ีสุด 

4. กิจกรรมท่ีดําเนินการสามารถชวยแกปญหาใน

การเรียนการสอนได 

4.77 0.48 มากท่ีสุด 

5. ความกระตือรือรนในการดําเนินกิจกรรม 4.78 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 0.48 มากท่ีสุด 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกิจกรรม พบวาโดยรวมของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 และหากวิเคราะหแยกตามประเด็นพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก เกิดประโยชนตอผูเขารวมโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 

รองลงมาตามลําดับ ไดแก ความกระตือรือรนในการดําเนินกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 กิจกรรมท่ี

ดําเนินการสามารถชวยแกปญหาในการเรียนการสอนได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 และความเหมาะสมกับ

สถานการณและบริบทของพ้ืนท่ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 

 

3. ดานการบริหารโครงการ 

ประเด็นความคิดเห็น 
คาเฉล่ีย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความพึง

พอใจ 

1. สถานท่ี และอุปกรณอํานวยความสะดวก  

มีความเหมาะสม 

4.70 0.53 มากท่ีสุด 

2. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 4.64 0.62 มากท่ีสุด 

3. โครงการมีความตอเนื่อง 4.71 0.55 มากท่ีสุด 

4. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 4.80 0.43 มากท่ีสุด 

5. การใหความรวมมือ 4.81 0.43 มากท่ีสุด 

รวม 4.73 0.52 มากท่ีสุด 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการบริหารโครงการ พบวาโดยรวมของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 และหากวิเคราะหแยกตามประเด็นพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแก การใหความรวมมือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ความ
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ซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 โครงการมีความตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 

สถานท่ี และอุปกรณอํานวยความสะดวกมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 

 

 จากการวิเคราะหผลความพึงพอใจท้ัง 3 ดาน ไดแก 1. ดานการสงเสริมและสนับสนุน 2.ดานกิจกรรม 

3. ดานการบริหารโครงการ พบวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด จึงขอสรุปความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการในภาพรวมวาผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

 

11. ประโยชนท่ีโรงเรียนและชุมชนไดรับจากการดําเนินโครงการฯ 

1. โรงเรียนไดรับการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทําใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน  

2. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณท่ีชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีความพรอมทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ

มีความสนุกสนานมากข้ึน  

3. โรงเรียนสามารถใชสื ่อเทคโนโลยีที่ชวยในเกิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม ทําใหโรงเรียน

สามารถเกิดการตอยอดจากการใชสื่อเทคโนโลยีได 

4. ชุมชนมีแหลงการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 

5. ชุมชนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องจากการดําเนินกิจกรรม 

12. ประโยชนท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดรับจากการดําเนินโครงการฯ 

1. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนท่ีหลากหลาย 

2. เปนการสรางเครือขายการพัฒนาการเรียนการสอนดานการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห 

3. สถาบันอุดมศึกษาไดเห็นถึงบริบทของโรงเรียน ความแตกตางของโรงเรียน 

4. ไดพัฒนาองคความรูและถายทอดไปยังเครือขายหรือสถานะศึกษาไดกวางข้ึน 

13. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ  

ปญหาดานการดําเนินโครงการฯ 

 1. จํานวนโรงเรียนท่ีมีความตองการเขารวมโครงการ กับจํานวนงบประมาณท่ี สป.อว. สนับสนุนไมเพียงพอ

ตอการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2565 ซ่ึงสงผลใหในปงบประมาณ 2566 มีความจําเปนตองลดงบประมาณ

และลดจํานวนโรงเรียนท่ีดําเนินงานลงเปนจํานวนมาก ทําใหโรงเรียนท่ีเคยเขารวมโครงการไมไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

 2. เนื่องดวยอยูในชวงของสถานการณโควิด-19 การเรียนการสอนก็ตองปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณของ

บริบทแตละโรงเรียน อยากใหทางโครงการเพิ่มวงเงินใหแกทุกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจะนําไปบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ปญหาท่ีคนพบจากการดําเนินการ 

1. การดําเนินงานยังเรียนออนไลน ทําใหกิจกรรมบางสวนขาดความตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะ  

1. ควรรวบรัดเนื้อหาใหสั้นและเหมาะสมกับเวลาอบรมท่ีกําหนดตามกําหนดการท่ีวางไว 

2. จากสถานการณโควิด-19 ทําใหหลายฝายรวมถึงผูเขารวมตองปรับตัวคอนขางมาก ทั้งนี้เพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปดวยดีและลดความเหลื่อมลํ้า ทุกฝายควรมีการหารือแนวทางรวมกันตอไป 

3. การนําเทคโนโลยีมาใชเปนการลดตนทุนในการเดินทาง และลดคาเสียเวลาในการเดินทาง ทําใหการ

หารือการดําเนินงานหรือการจัดการเรียนการสอนมีความสะดวกมากขึ้น และชวยเรื่องการทํางานตางสถานท่ี

ใหสามารถทํางานไปอยางสะดวกมากข้ึน 

4. อาจจะตองสํารวจความรูเบื้องตนกอนเขารับการอบรมเพื่อการไดรับความรูอยางเต็มประสิทธิภาพ            

และเพ่ือนําผลการสํารวจไปประมวลผลตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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1. ช่ือโครงการ  

(ภาษาไทย) การพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได และทักษะชีวิตในดานการแกปญหาท่ีถูกตองบนฐาน

จริยธรรมตามหลักประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนขนาด

เล็กและขนาดกลาง เขตจังหวัดสงขลา พัทลุง โดยใชเรื่องราวภูมิปญญาถิ่นใต ในรูปแบบชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ ภายใตสถานการณโควิดผานระบบสารสนเทศ 

    (ภาษาอังกฤษ) The Development for Enhancement Reading and Writing and Problem 

Solving Life  Skills based on Thai Democratic Culture of Ethic for Small , Medium 

Elementary School in Songkhla and Phattalung Province by using Professional Learning 

Community in COVID-19 situation though Information Technology 

 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากที่สุด ขอที่ 1
    

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา ขอท่ี 3 

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม   

ตําแหนง คณบดี  

 สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดของผูรับผิดชอบโครงการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 เบอรโทรศัพท 0866192105   

Email : amonwan_w@hotmail.com 

 

4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อ-สกุล นายเอกวิทย แสงแกว   

ตําแหนง (ในสถาบัน) เจาหนาท่ีบริหารงาน 

   สังกัด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ท่ีอยูท่ีติดตอได คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ   

หมายเลขโทรศัพท 062 - 2451273    

 E-mail : Akawit0865@gmail.com 

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือพัฒนาครูใหมีทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได และทักษะชีวิตในดาน

การแกปญหาท่ีถูกตองบนฐานจริยธรรมตามหลักประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาภายใตสถานการณโควิดผานระบบสารสนเทศ 

 2. เพ่ือใหครูนํานวัตกรรมการเรียนรูไปใชพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได และทักษะชีวิตในดานการ

แกปญหาท่ีถูกตองบนฐานจริยธรรมตามหลักประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาภายใตสถานการณโควิดผานระบบสารสนเทศ ไปใชสอนนักเรยีนระดับประถมศึกษา โดยใช

กระบวนการสรางเครือขายชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) 

 3. เพ่ือปลูกฝงทักษะชีวิตในดานการแกปญหาท่ีถูกตองบนฐานจริยธรรมตามหลักประชาธิปไตยในบริบท

สังคมไทยใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใชบทอานภูมิปญญาถ่ินใตผานระบบสารสนเทศ ไดอยางมี

คุณภาพภายใตสถานการณโควิด   

 4. เพ่ือใหครูมีเจตคติท่ีดีในการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได และและทักษะชีวิตในดานการแกปญหา

ท่ีถูกตองบนฐานจริยธรรมตามหลักประชาธิปไตยในบรบิทสงัคมไทย สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภายใต

สถานการณโควิดผานระบบสารสนเทศ 
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 5. เพ่ือถายทอดแนวคิดภูมิปญญาถ่ินใต การรักถ่ินฐานบานเกิด ความภาคภูมิใจในการเปนคนไทยในวิถี

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขใหแกครูและเยาวชนไทยไดนํามาเปนแบบอยางในการดําเนิน

ชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

    5.2 กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./
ตชด./อ่ืนๆ 

ครู นักเรียน 

1 โรงเรียนเทศบาล 2 (ออนทิศ) สงขลา เทศบาลนครสงขลา 59 641 
2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สงขลา เทศบาลนครสงขลา 47 624 
3 โรงเรียนบานบออิฐ สงขลา สพป.สงขลา เขต 

1 
16 185 

4 โรงเรียนวิเชียรชม สงขลา สพป.สงขลา เขต 
1 

145 1,992 

5 โรงเรียนวัดอางทอง สงขลา สพป.สงขลา เขต 
1 

10 90 

6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 16 170 

7 โรงเรียนวัดแจง (ปญญาฐิปตประชา
สรรค) 

พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 14 127 

8 โรงเรียนวัดนาทอม พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 6 57 
9 โรงเรียนวัดดอนศาลา พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 12 165 

10 โรงเรียนวัดทาสําเภาใต พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 12 134 

รวม 10 โรงเรียน สงขลา – 
พัทลุง 

- 337 4,185 

 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  1. จังหวัดสงขลา 

  2. จังหวัดพัทลุง 

    5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต (Output) 
ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. การสรางความเขาใจรวมกับสถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารระดับเขตพ้ืนท่ี 

- ความพึงพอใจและความตองการมีสวนรวมการ
พัฒนา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกบทอานภูมิ 
ปญญาถ่ินใต 

- ไดบทอานสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 - ไดคูมือคร ู
- ไดหนังสือสําหรับนักเรียน 
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ผลผลิต (Output) 
ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- ไดสื่อการเรียนรูทั้งของครูและนักเรียนรายบุคคล
เทาจํานวนนักเรียน 

2. การสังเคราะหบทอานภูมิปญญาถิ่นใตและการ
จัดทําสื่อออนไลนในระบบสารสนเทศ 

- ไดสื่อออนไลนและนําไปทดลองใช  

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกบทอานภูมิ 
ปญญาถ่ินใต  

- ไดคูมือสําหรับโคชรายบุคคล 

4. การพัฒนาครู 6 ครั้ง - พัฒนาคร ู ให ม ีท ักษะการจ ัดการเร ียนร ู  เ พ่ือ
เสริมสราง 
1) การอานออกเขียนได 
2) ทักษะชีวิตในดานการแกปญหาที่ถูกตองบนฐาน
จริยธรรมตามหลักประชาธิปไตยในบรบิทสังคมไทย 
3) ปฏิบัติการเขียนแผน 

 5. การออกแบบและจัดทําคูมือสําหรับโคชในระบบ
สารสนเทศ 

- ไดแผนการลงพ้ืนท่ีของทีมโคช 

6. การปฏิบัติการจัดการเรียนรูออนไลนผานระบบ
สารสนเทศ 

- ครูปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน 
- โคชลงพ้ืนท่ีสัปดาหละ 1 ครั้ง 

7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู - เกิดผลงานครูจากทุกสถานศึกษาเกิด Interesting 
Practice ที ่เป นแนวปฏิบัต ิส ําหรับเพื ่อนครูต าง
สถาบัน 

8 การพัฒนาครู 6 ครั้ง - พัฒนาคร ู ให ม ีท ักษะการจ ัดการเร ียนร ู  เ พ่ือ
เสริมสราง 
1) การอานออกเขียนได 
2) ทักษะชีวิตในดานการแกปญหาที่ถูกตองบนฐาน
จริยธรรมตามหลักประชาธิปไตยในบรบิทสังคมไทย 
3) ปฏิบัติการเขียนแผน 

 8. การออกแบบและจัดทําคูมือสําหรับโคชในระบบ
สารสนเทศ 

- ไดแผนการลงพ้ืนท่ีของทีมโคช 

9. การปฏิบัติการจัดการเรียนรูออนไลนผานระบบ
สารสนเทศ 

- ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน 
- โคชลงพ้ืนท่ีสัปดาหละ 1 ครั้ง 

10. การแลกเปลี่ยนเรียนรู - เกิดผลงานครูจากทุกสถานศึกษาเกิด Interesting 
Practice ที ่เป นแนวปฏิบัต ิส ําหรับเพื ่อนครูต าง
สถาบัน 

 

5.5 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ผลลัพธ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- นักเรียนประถมศึกษาอานออกเขียนได  - รอยละ 80 
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ผลลัพธ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- นักเร ียนประถมศึกษามีทักษะชีว ิตในดานการ
แก ป ญหาท ี ่ถ ูกต องบนฐานจร ิยธรรมตามหลัก
ประชาธิปไตยในบริบทสงัคมไทย 

- รอยละ 80 

 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

  6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 

ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................................................  

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 
 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

การสรางความเขาใจรวมกับสถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารระดับเขตพ้ืนท่ี 

ชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน

วิชาการ และครุผูเขารวมโครงการ เดือนธันวาคม 2565 

การคัดเลือกบทอานภูมิปญญาถ่ินใต คัดเลือกนิทานภูมิปญญา จํานวน 12 เรื่อง 
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

1) สําหรับระดับประถมศึกษาตอนตน 6 เรื่อง (สงขลา 3 

เรื่อง และพัทลุง 3เรื่อง) 

2) สําหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย 6 เรื่อง  

(สงขลา 3 เรื่อง และพัทลุง 3เรื่อง) 

การสังเคราะหบทอานภูมิปญญาถ่ินใตและการ
จัดทําสื่อออนไลนในระบบสารสนเทศ 
 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจากนิทานภูมิปญญา 

จัดทําสื่อในระบบสารสนเทศ ตามลิ้งคขางลาง 

สําหรับครู 

https://sites.google.com/view/developing-

literacy-skills/home 

สําหรับนักเรียน 

https://sites.google.com/view/drivenaction2022-

student/home 

การออกแบบคูมือสําหรับโคช จัดทําคูมือโคช  

การพัฒนาครู จํานวน 6 ครั้ง  เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2565  

การวางแผนการลงพ้ืนท่ีของทีมโคช จํานวน 8 ครั้ง  เดือนกันยายน 2565 (วันท่ี 26 สิงหาคม ถึง 30 

กันยายน 2565)  

ครูจัดการเรียนรูในสถานศึกษาระยะเวลา 1 ภาค
เ ร ี ย น  ก า รศ ึ กษ า  2 565  แล ะท ี ม โ ค  ช จ าก
สถาบันอุดมศึกษาให คําแนะนําตลอดระยะเวลา 1 
ภาคเรียน  

ระหวางวันท่ี 26 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2565)  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปงาน 30 กันยายน 2565  

การสรุปผลการดําเนินงาน 30 กันยายน 2565 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 ครูใหมีทักษะการจัดการเรียนรู เพื ่อพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได และทักษะชีวิตในดานการ

แกปญหาที ่ถูกตองบนฐานจริยธรรมตามหลักประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาภายใตสถานการณโควิดผานระบบสารสนเทศ 

 8.2 ครูนํานวัตกรรมการเรียนรูไปใชพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได และทักษะชีวิตในดานการแกปญหา

ท่ีถูกตองบนฐานจริยธรรมตามหลักประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย สําหรับนักเรยีนระดับประถมศึกษาภายใต

สถานการณโควิดผานระบบสารสนเทศ ไปใชสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใชกระบวนการสราง

เครือขายชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) 

https://sites.google.com/view/developing-literacy-skills/home
https://sites.google.com/view/developing-literacy-skills/home
https://sites.google.com/view/drivenaction2022-student/home
https://sites.google.com/view/drivenaction2022-student/home
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 8.3 นักเรียนปลูกฝงทักษะชีวิตในดานการแกปญหาที่ถูกตองบนฐานจริยธรรมตามหลักประชาธิปไตยใน

บริบทสังคมไทยใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใชบทอานภูมิปญญาถ่ินใตผานระบบสารสนเทศ ไดอยาง

มีคุณภาพภายใตสถานการณโควิด   

 8.4 เพ่ือใหครูมีเจตคติท่ีดีในการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได และและทักษะชีวิตในดานการแกปญหา

ท่ีถูกตองบนฐานจริยธรรมตามหลักประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย สําหรับนักเรยีนระดับประถมศึกษาภายใต

สถานการณโควิดผานระบบสารสนเทศ 

 8.5 เพื่อถายทอดแนวคิดภูมิปญญาถิ่นใต การรักถิ่นฐานบานเกิด ความภาคภูมิใจในการเปนคนไทยในวิถี

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขใหแกครูและเยาวชนไทยไดนํามาเปนแบบอยางในการดําเนิน

ชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน ..... 476,000....... บาท 

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 
 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 
(รอยละของ

คาใชจายท้ังหมด) 

1 การสรางความเขาใจรวมกับ
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารระดับเขตพ้ืนท่ี 

-  ค  า เบ ี ้ ย เ ล ี ้ ย งการประชุ ม
ผูบริหารและครูจํานวน โรงเรียน
ละ 3 คน ๆ ละ 500 บาท * 10 
โรงเรียน  เปนเงิน 15,000.00 
บาท 

3.15 

  - คาเดินทาง แบบเหมาจาย 10 
โรงเรียน ๆละ  
1, 000 บาท รวม 10,000 บาท 

2.10 

  - คาเอกสาร 100 ชุด ๆ ละ 100 
.00 บาท  
เปนเงิน 10,000 บาท 

2.10 

  - คาบริหารจัดการและคาอื่น ๆ 
20,000.00 บาท 

4.20 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
คัดเลือกบทอานภูมิ ปญญาถ่ินใต  

- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิและ
ปราชญชาวบาน จํานวน 10 คน 
ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท   
เปนเงิน 36,000  บาท  

7.56 

  - คาด ําเน ินการประช ุม และ
บริหารจัดการ  
เปนเงิน 20,000 บาท 

4.20 
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ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 
(รอยละของ

คาใชจายท้ังหมด) 

3 การสังเคราะหบทอานภูมิปญญา
ถ่ินใตและการจัดทําสื่อออนไลนใน
ระบบสารสนเทศ 

- คาจัดทําเทมเพลตบทอานภูมิ
ปญญาจํานวน 8 บทอาน/เรื ่อง 
ๆ ละ 10,000.00 บาท  
เปนเงิน 80,000 บาท 

16.80 

4 การออกแบบและจัดทําคูมือ
สําหรับโคชในระบบสารสนเทศ 

- คาว าจ างเหมาจาย 30,000 
บาท 

6.30 

5 การพัฒนาครู จํานวน 6 ครั้ง 
 
 

- คาตอบแทนวิทยากร 10 คนๆ
ละ 8 ชั่วโมง 6,000 บาท 
เปนเงิน 60,000 บาท 

12.60 

6 การวางแผนการลงพ้ืนท่ีของทีม
โคช จํานวน 8 ครั้ง 

- คาตอบแทนการนิเทศเหมา
จายรวมคานํ ้ามันและคาเบี้ย
เล ี ้ยง จ ํานวน 10 คร ั ้ง ๆ ละ 
1,000 บาท จํานวน 10 คน  
เปนเงิน 100,000 บาท 

21.00 

7 ครูจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
ระยะเวลา 1 ภาคเรียน การศึกษา 
2565 และทีมโคชจาก
สถาบันอุดมศึกษาใหคําแนะนํา
ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน 

- คาส ิ ่งสน ับสนุนการจ ัดการ
เรียนรู 10 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 
บาท 
เปนเงิน 50,000 บาท  

10.50 

8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 2 
ครั้งและสรุปงาน 

- คาจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการติดตาม งาน 2 ครั้งๆ ละ
25,000 บาทและคาประชุมสรุป
รายงาน เปนเงิน 20,000 บาท 

4.20 

รวม 476,000 บาท 
(ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาท

ถวน) 

100.00 

 

 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

     เปนชวงสถานการณโควิด แตทางผูดําเนินโครงการสามารถท่ีจะแกปญหาไปดวยการใชระบบสานสนเทศใน

การทํางาน ครูสามารถเรียนรูและทํางานในทุกรูปแบบการพัฒนาได  

     

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละโครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 1. เกิดบทเรียนออนไลนที่เปนระบบสานสนเทศในการเรียนรูสําหรับนกัเรียนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน

จังหวัดสงขลาและพัทลุง 
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   2.  ควรมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ Coaching and Mentoring และ Professional 

Learning Community จากสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเปนกระบวนการพัฒนาครูและผูบริหารดวยการ

เรียนรูรวมกันจากประสบการณท่ีดําเนินการ ท่ีมีฐานคิดวาครูและผูบริหารคือผูมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญ

และความปรารถนาดีตอวิชาชีพ และมีอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาทําหนาท่ีเติมเต็มความรู เพ่ือสรางแรง

บันดาลใจ และเปนการดึงศักยภาพครู ผูบริหารใหพัฒนาคุณภาพดวยตนเอง ท่ีมีความตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความ

ยั่งยืน 

2. การดําเนินการควรมีความชัดเจนทุกฝายที ่เก่ียวของ ดังนั้นการสรางความเขาใจที ่ดี ถูกตอง 

สอดคลองตรงกันเปนเรื่องท่ีสําคัญ 

3. สถาบันอุดมศึกษาตองมีความจริงจังในการดําเนินงาน แผนการดําเนินงานตองชัดเจน และมีความ

เปนกัลยาณมิตร 

  4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาควรสอดคลองกับบริบท ความตองการของสถานศึกษา

ที่แทจริง และควรเปนการออกแบบการพัฒนาในรูปแบบการวมสรางสรรควิธีการดําเนินงานคุณภาพใน

สถานศึกษาจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

  

12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 

การประชุมช้ีแจง

ครูและผูบริหาร

สถานศึกษา  

โดย หัวหนา

โครงการฯและทีม 
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การพัฒนาทักษะ

ก า ร อ  า น อ อ ก

เ ข ี ย น ไ ด  แ ล ะ

ท ั กษะช ี ว ิ ต ใน

ด  า น ก า ร

แกปญหาสําหรับ

เด็กประถมศึกษา  

โดย นางคําพันธุ   

ต ุ ล า ก ั น  ค รู
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โ ร ง เ ร ี ยนบ  า น

หนองผักแวน 

    สํานักงานเขต

พื ้นท ี ่การศ ึกษา

ป ร ะ ถ ม ศ ึ ก ษ า

สระแกว เขต 2 

จํานวน 2 ครัง้ 

 

 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 31 

 

 
การพัฒนาทักษะ

เทคนิคการ

จัดการเรียนรูเพ่ือ

เสริมสราง

คุณธรรม   ท่ี

ถูกตองบนฐาน

จริยธรรม ตาม

หลัก

ประชาธิปไตยใน

บริบทสังคมไทย 

สําหรับเด็ก

ประถมศึกษา 
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โดย อาจารย ดร.

ฐากร สิทธิโชค 

อาจารยประจํา

สาขาวิชา

สังคมศาสตร 

    คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

จํานวน 2 ครั้ง 
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ปฏิบัติการจัดทํา

แผนการจัดการ

เรียนรู 

โดย หัวหนา

โครงการฯและทีม 
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รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 35 

 
 

 

 

ตัวอยางเว็บไซต 
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นิทานประถมตน 
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น ิ ทานปร ะถม

ปลาย 
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แผนการจัดการ

เรียนรูประถมตน 
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แผนการจัดการ

เร ี ยนร ู  ประถม

ปลาย 
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ตัวอยางกิจกรรม 
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ตัวอยางคําศัพท 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย 
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)   

      (ภาษาไทย) การพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรู

แบบบูรณาการ 

          (ภาษาอ ั งกฤษ) Developing the Quality of Education and Local Development With higher 

education institutions as mentors 

 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ     โครงการเดิม/ตอเนื่อง    โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากที่สุด ขอที่ 2

    

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา ขอท่ี 3 

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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3. หัวหนาโครงการ 

  ชื่อหัวหนาโครงการ   

  (ภาษาไทย)  นางสาวฉารีฝะ หัดยี     

  (ภาษาอังกฤษ) Miss Chareefah Hutyee  

 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย  

 หนวยงานตนสงักัด  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 สถานท่ีติดตอ  เลขท่ี 2/1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

 โทรศัพท  0 7431 7112 

 โทรสาร   0 7431 7113 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  09 1047 1787 

E-mail: chareefah.h@rmutsv.ac.th 

 

4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ นางสาวฉารีฝะ หัดยี 

 คุณวุฒิ (สาขาความชํานาญ)  

 ปริญญาโท   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 

 ปริญญาตรี   การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

 หนวยงานตนสังกัด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 สถานท่ีติดตอ เลขท่ี 2/1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

 โทรศัพท  0 7431 7112  

 โทรสาร   0 7431 7113 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  09 1047 1787 

E-mail: chareefah.h@rmutsv.ac.th 

ความรับผิดชอบในโครงการ  หัวหนาโครงการ / ผูประสานโครงการ  

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

      5.1 วัตถุประสงค 

  1. เพื่อสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาทําหนาที่เปน “พี่เลี้ยง” โดยทํางานรวมกับครู โรงเรียนและ

ชุมชนโดยรอบ ในการนําองคความรู ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปชวยแกปญหาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในทองถ่ินใหเกิดความเขมแข็ง 

  2. เพ่ือพัฒนาความรูของครู สรางทักษะในการปฏิบัติการและการสรางกระบวนการในการจัดการ

เรียนรู 

  3 . เพ ื ่อสร างความร วมมือในการพัฒนานว ัตกรรมเพื ่อการเร ียนร ู แบบบูรณาการ ระหว าง

สถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในทองถ่ิน 
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 5.2 กลุมเปาหมาย (ตามขอเสนอโครงการ) 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด สังกัด 
จํานวน 

ครู นักเรียน 

1.  โรงเรียนชยัมงคลวทิย สงขลา สช. 3 20 

2.  โรงเรียนวัดเกาะถ้ํา 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.  โรงเรียนวชิรานุกูล สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 / สพฐ. 3 20 

6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สป.อว 3 20 

รวม 5 โรงเรียน/ 1 มหาวิทยาลัย   30 200 

 

  5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดสงขลา 

      5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ สามารถพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะอาชีพ สูการ

เปนผูเรียนยุคดิจิทัล (ตามการดําเนินโครงการจริง) 

  1) สถาบันอุดมศึกษาชวยทําหนาท่ีเปน “พ่ีเลี้ยง”ใหกับครู โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ในการนํา

องคความรู ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปชวยแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนในทองถ่ินใหเกิดความเขมแข็ง ผานกิจกรรมดังนี้ 

  - กิจกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรูและการสอนรวมสมัย  

  - กิจกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู ดานคอมพิวเตอรพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู  

  - กิจกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู ดานการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู 

  - กิจกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู ดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

  2) ครูผูสอน ไดพัฒนาและสรางทักษะในการปฏิบัติการและการสรางกระบวนการในการจัดการเรียนรู 

  3) ชวยสรางความรวมมือในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูแบบบูรณาการ ระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในทองถ่ิน 

    5.5 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (ตามการดําเนินโครงการจริง) 

  1. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมข้ึน อยางนอยรอยละ 80 

  2. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชนในระดับมาก 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

     6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
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6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

   มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู 

    ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

    สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง 

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

   ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

   ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

   ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

   สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อนการ

พัฒนาทักษะแหงอนาคต)  

   สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming , Active 

Aging) 

  สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.................................................................................) 

  

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) (ตามขอเสนอโครงการ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. ประชุมผูรับผิดชอบโครงการและวางแผนการดําเนินโครงการ ม.ค. - ก.พ. 65 

2. ดําเนินโครงการตามแผน วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด เม.ย. - ส.ค. 65 

3. การออกแบบกระบวนการเรียนรูดานคอมพิวเตอรพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู มิ.ย. 65 

4. การออกแบบกระบวนการเรียนรูดานการผลิตสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู ก.ค. 65  

5. การออกแบบกระบวนการเรียนรูดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ส.ค. 65 

6. การออกแบบกระบวนการเรียนรูและการสอนรวมสมัย ม.ค. 66 

7. การออกแบบกระบวนการเรียนรูดานความรูพ้ืนฐานนวัตกรรมหุนยนต ก.พ. 66 

8. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ มี.ค. 66 

9. ประเมินผลการดําเนินโครงการและรับขอมูลจากครู โรงเรียนและชุมชน เม.ย. 66 

10. สรุปผลจากการดําเนินโครงการและปรับปรุงการดําเนินงานจากผล (3) พ.ค. 66 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (ตามการดําเนินโครงการจริง) 

 1. สถาบันอุดมศึกษาชวยทําหนาที่เปน “พี่เลี้ยง” ใหกับครู โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ในการนําองคความรู  

ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปชวยแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในทองถิ่นให

เกิดความเขมแข็ง 

 2. ครูผูสอน ไดพัฒนาและสรางทักษะในการปฏิบัติการและการสรางกระบวนการในการจัดการเรียนรู 

 3. ชวยสรางความรวมมือในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการ ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ

โรงเรียนในทองถ่ิน 

  

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย  

 ครั้งท่ี 1 จํานวน 33,006 บาท (สามหม่ืนสามพันหกบาทถวน)  

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจาย

ท้ังหมด)  

1 คาสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ  14,400 26% 

2 คาอาหารกลางวัน  19,800 36% 

3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 12,600 23% 

4 คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 3,010 5% 

5 คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,200 9% 

รวม 55,010 100.00 

 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

   การอนุมัติและการโอนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรแทนกัน เพ่ือใชจายในการดําเนินงาน โครงการ

การพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอนจากตนสังกัด มายังหนวยเบิกจายมหาวิทยาลัย และ

การเบิกจายสําหรับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือจัดโครงการมีข้ันตอนการดําเนินงาน

ซับซอน และลาชา ทําใหการดําเนินโครงการไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

     

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละโครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 ผูเขารับการอบรมสามารถปฏิบัติการ รวมทั้งอธิบายกระบวนการหรือวิธีการของคอมพิวเตอรพื้นฐาน 

เพื ่อการเรียนรู  กระบวนการผลิตสื ่อเพื ่อการจัดการเรียนรู  และสามารถผลิตสื ่อเพื ่อการเรียนรู ได และดาน

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานไดรอยละ 90 
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12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคาํบรรยายใตภาพ 

 

โครงการ 

การพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรู 

แบบบูรณาการ วันท่ี 22-23 สิงหาคม 2565 

ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 1 พิธีเปดโครงการการพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน เพื่อสรางสรรคนวัตกรรม

การเรียนรูแบบบูรณาการ 

 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร ื ่อง การออกแบบกระบวนการเรียนรู และการสอนรวมสมัย  

และการออกแบบกระบวนการเรียนรู ดานคอมพิวเตอรพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบกระบวนการเรียนรูดานการผลิตสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู 
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ภาพท่ี 4 กิจกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรูและการสอนรวมสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบกระบวนการเรียนรู ดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
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ภาพท่ี 6 กิจกรรมฝกปฏิบัติการออกแบบแอนนิเมชั่น เพ่ือการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ภาพรวมหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น 
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วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาต ิ
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)       

(ภาษาไทย) เรียนภาษาอังกฤษอยางมีความสุข 

(ภาษาอังกฤษ) Having Fun While Teaching English  
 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด 1 

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา 2  

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ Venerable Dr.Wei Wu  

 ตําแหนง ประธานกรรมการวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 

 หนวยงานตนสังกัด  วิทยาลัยพุทธศาสนานาชาติ 

 สถานท่ีติดตอ        88 หมูท่ี 2 ต.ทุงหมอ ควนสะตอ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240 

 โทรศัพท        074536202 

  

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อผูประสานงาน นางสาวฤดีเดือน โสมเกษตรินทร 

 ตําแหนง ผูประสานงาน 

 หนวยงานตนสังกัด วิทยาลัยพุทธศาสนานาชาติ 

 สถานท่ีติดตอ      88 หมูท่ี 2 ต.ทุงหมอ ควนสะตอ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240 

 โทรศัพท      074536202 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  0819593895 

e-mail: rudeeood@gmail.com 

ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานงานโครงการ 
 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางสนุกสนาน และเปนการพัฒนาครูใหมี

การเรียนการสอนอยางสนุกสนาน 

2. เกิดแหลงเรียนรูในชุมชน  

3. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษอยางมีความสุขและมีการพัฒนาทักษะ ฟง 

พูด อาน เขียน 

4. เปนสนับสนุนใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษอยางม่ันใจ 
   

    5.2 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 
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 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ  

          สงขลา 

    5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

   

ผลผลิต ผลลัพธ 

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ – นักเรียนไดหัดทําแบบฝกหัดภาษาอังกฤษ 

– ครูไดแบบทดสอบนักเรียน 

– ผูรับผิดชอบโครงการสามารถประมวลผล

โครงการได 

สื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ – นักเรียนไดเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อ      

ตาง ๆ ทําใหมีความนาสนใจมากข้ึน 

กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ – นักเรียนและครูเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การฝกสนทนา

ภาษาอังกฤษ 

 

    5.5 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

 สื่อการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชิ้น 

 กิจกรรมภาษาอังกฤษ จํานวน 1 กิจกรรม 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
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     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 

  

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

ติดตอกลุมเปาหมาย ไดรับทราบความตองการและกลุมเปาหมายท่ี

ประสงคเขารวมโครงการ 

พบปะและหารือการทําโครงการรวมกัน ชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 

ดําเนินกิจกรรมตามแผน จัดกิจกรรมและพัฒนาสื่อสําหรับกลุมเปาหมาย 

ติดตามและประเมินผลโครงการ มีการทดสอบดวยแบบทดสอบภาษาอังกฤษ 

รายงานผลการดําเนินงาน จัดทํารายงาน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 สถาบันอุดมศึกษามีเครือขายความรวมมือ และพัฒนาทักษะการจัดทําสื่อการเรียนการสอนรวมกัน 

 8.2 เกิดการเรียนรูทางดาน Creative learning 

 8.3 ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 8.4 ครูไดรับการพัฒนาจากสถาบันอุดมศึกษา 

 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน .....62,400...... บาท 

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจาย

ท้ังหมด)  

1 คาตอบแทน 8,000 12.23 

2 คาอาหารและคาเครื่องดื่ม 20,000 30.58 

3 วัสด ุ 25,400 38.84 

 คาเดินทาง 12,000 18.35 

รวม 65,400 100 
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10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

        -  
     

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละ      

  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 11.1 นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ ทําใหนักเรียนเกิดทักษะภาษาอังกฤษซ่ึงเปนการ

พัฒนาทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยมีจํานวนนักเรียนท่ีเขารวม 195 คน ท่ีไดรับการอบรมและแลกเปลี่ยน

การเรียนรู 

 11.2 ครูมีการพัฒนาทักษะการสอนทําใหไดรับเทคนิคการสอนแบบใหม ๆ  
  
12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคาํบรรยายใตภาพ 

 

 
กิจกรรมเรียนรูภาษาอังกฤษผานระบบออนไลน 

 

 
กิจกรรมการจัดทําสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)   

 (ภาษาไทย). 

 การสรางนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

 (ภาษาอังกฤษ) ถามี 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง   ☑  โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด ....3......... 

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา....1...  

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) พิชญา สุวรรณโน       

     (ภาษาอังกฤษ)  Pitchaya Suwanno 

 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

 หนวยงานตนสังกัด   มหาวิทยาลัยหาดใหญ   

 สถานท่ีติดตอ        . มหาวิทยาลัยหาดใหญ  คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร  

      เลขท่ี 222 ถนนพลพิชัย-บานพรุ ต.คอหงส อ. หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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  โทรศัพท       074-200300  ตอ 129  

  โทรสาร        - 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี    083-6544226   

e-mail:   pitchaya_s@hu.ac.th 

4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ ผูชวยศาสตราจารยพิชญา สุวรรณโน   

 คุณวุฒิ (สาขาความชํานาญ)  ภาษาไทย/วรรณกรรม คติชนวิทยา  การศึกษา  การจัดการเรียนรูแบบ 

      บูรณาการ  

 หนวยงานตนสังกัด    มหาวิทยาลัยหาดใหญ  

 สถานท่ีติดตอ     มหาวิทยาลัยหาดใหญ  คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร    

       เลขท่ี 222 ถนนพลพิชัย-บานพรุ ต.คอหงส อ. หาดใหญ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท       074-200300  ตอ 129 

 โทรสาร        - 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   083-6544226   

e-mail:   pitchaya_s@hu.ac.th 

ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานงาน และ บริหารจัดการตลอดโครงการ 

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

5.1 วัตถุประสงค 

 5.1.1 พัฒนาครูดานการสรางนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน               

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามบริบทของโรงเรียน   

  5.1.2 ครูสามารถสรางและทดลองใชนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญา

ทองถ่ินเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามบริบทของโรงเรียนไดหลากหลาย  

  5.1.3 ประเมินและติดตามผลการใชนวัตกรรมนสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญา

ทองถ่ินเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามบริบทของโรงเรียนของบุคลากรครู  

 5.1.4 เพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิ

ปญญาทองถ่ินหลากหลายรูปแบบอยางเปนระบบระหวางสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในทองถ่ิน  

 5.1.5 เพ่ือพัฒนานวัตกรครูใหรูทันเทคโนโลยี  มีทักษะทางวิชาการ สานตอวิชาชีพแบบบูรณาการทักษะ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี สังคมศึกษา วิทยาศาสตร และคุณธรรมจริยธรรม เชื่อมโยงกับภูมิปญญา

ทองถิ่นในชุมชนตามบริบทของโรงเรียน เพื่อนําไปใชพัฒนาผูเรียนตามความตองการของโรงเรียนและบริบท

ทางสังคม 

 5.1.6 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนโดยใชนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญา

ทองถ่ินตามบริบทของโรงเรียนท่ีชวยสงเสริมทักษะการอานและการคิดสรางสรรค 
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5.2 กลุมเปาหมาย    

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 

สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./

อ่ืนๆ 

คร ู นักเรียน 

1 โรงเรียนบานโปะหมอ  
(พรหมเทพราษฎรบํารุง) 

สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 
3 120 

2 โรงเรียนบานคลองนกกระทุง  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 120 

3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพท่ี 11 สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 150 

4 โรงเรียนวัดทุงลุงมิตรภาพท่ี 198  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 100 

5 โรงเรียนบานคลองหวะ  
(ทวีรัตนราษฎรบํารุง)  

สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 
3 150 

6 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 120 

7 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 150 

8 โรงเรียนวัดศีรษะคีรี  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 73 

9 โรงเรียนบานเกาะหมี  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 120 

10 โรงเรียนรัตนพลวิทยา  สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 3 120 

รวม 27 1,223 

 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ลําดั

บ 
ช่ือโรงเรียน สถานท่ีตั้ง 

1 โรงเรียนบานโปะหมอ(พรหมเทพ
ราษฎรบํารุง) 

เลขท่ี 1 ถนนหยงสตาร ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ สงขลา 

90250 

2 โรงเรียนบานคลองนกกระทุง  หมูท่ี 4 บานคลองนกกระทุง ตําบลทาชาง อําเภอบางกลํ่า 

จังหวัดสงขลา 90110 

3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพท่ี 11 หมูท่ี 3 บานควนลัง ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา 90110 

4 โรงเรียนวัดทุงลุงมิตรภาพท่ี 198  หมูท่ี 1 บานทุงลุง ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

90230 

5 โรงเรียนบานคลองหวะ (ทวีรัตน
ราษฎรบํารุง)  

หมูท่ี 5  บานคลองหวะ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา 90110 
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6 โรงเรียนวัดเนินพิชัย บานเนินพิชัย ตําบลทาชาง  อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา 

90110 

7 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม  137 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา 90250 

8 โรงเรียนวัดศีรษะคีรี  หมูท่ี 4 บานบนเขา ตําบลนํ้านอย อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา 90110  

9 โรงเรียนบานเกาะหมี  หมูท่ี 11 บานบานเกาะหมี ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา 90110 

10 โรงเรียนรัตนพลวิทยา  หมูท่ี 3 ตําบลคลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

90230 

 

5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ) 

มหาวิทยาลัยหาดใหญไดบริการ
วิชาการดานการจัดทํานวัตกรรมสื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับ
จัดการเรียนรู แบบบูรณาการภูมิ
ปญญาทองถิ่น และไดรายงานการ
วิจัย 

มหาวิทยาลัยหาดใหญเปนศูนยกลางใน
การบูรณาการประสานความรวมมือกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2  เพื่อเปนพี่เลี้ยงในการสราง
นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศการ
จัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินใน
ชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหรูอาน  รูคิดคน รู
ธรรม รู ทันเทคโนโนโลยี ดานทักษะทาง
วิชาการสานตอวิชาชีพแบบบูรณาการภูมิ
ปญญาทองถิ่นกับกลุมสาระการเรียนรูตาง 
ๆ เชน ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ 
ดนตร ี ส ังคมศึกษา ว ิทยาศาสตร  และ
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดสรางสรรคของผูเรียนตามสภาพปญหา
ของโรงเรียน ที ่ชวยลดปญหาการจัดการ
เรียนการสอนในชั ้นเรียนตามบริบทของ
โรงเรียนไดอยางเปนระบบและยั่งยืน 

สพป. 1 แหง  
โรงเรียน 10 โรงเรียน 
ครู จํานวน 30 คน 
อาจารยพ่ีเลี้ยง 20 คน 
นักศึกษาผูชวย 20 คน  
นักเรียน 1,223 คน 
 

ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ไ ด  ว ั ต ก ร ร ม สื่ อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับ
จัดการเรียนรู แบบบูรณาการภูมิ
ปญญาทองถิ ่นส ําหรับใชพัฒนา
ศ ักยภาพผ ู  เร ียน เพ ื ่อยกระดับ

เกิดนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สําหรับจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิ
ปญญาทองถ่ินของสถานศึกษา ท่ีชวยพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนและชวยยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในทองถ่ิน จังหวัดสงขลา  

- นวัตกรรม อยางนอย
โรงเรียนละ 1  ชุด  
-  ค ู  ม ื อ ก า ร ด ํ า เ นิ น
โครงการ 1 เลม 
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ค ุณภาพการศ ึ กษา ในท อง ถ่ิน 
จังหวัดสงขลา 
ค ร ู ไ ด  พ ั ฒ น า น ว ั ต ก ร ร ม สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
การออกแบบนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู แบบบูรณาการภูมิปญญา
ทองถิ่น สําหรับใชพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนในชั้นเรียน และมีความพึง
พอใจตอการเขารวมโครงการ 

ครูมีนวัตกรรมสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทักษะการออกแบบนว ัตกรรมการ
จัดการเร ียนรู แบบบูรณาการภูมิป ญญา
ทองถิ่น นําไปใชพัฒนาศักยภาพผูเรียนใน
ชั้นเรียน และมีความพึงพอใจตอการเขารวม
โครงการ 

- นวัตกรรมที ่คร ูสร าง
เองหรือมีสวนรวมอยาง
นอยคนละ 1  ชุด  
-ความพึงพอใจตอการ
เขารวมโครงการอยู ใน
ระดับมาก 

นักเรียนที ่เรียนดวยนวัตกรรมสื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ บูรณา
การภูมิปญญาทองถิ่นในหนวยการ
เร ียนร ู กล ุ มสาระว ิชาต าง ๆ มี
คะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอน
เรียน และมีความพึงพอใจตอการ
เขารวมโครงการ  

นักเรียนในพื้นที ่จังหวัดสงขลา ที่เขารวม
โครงการ  มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ ้นจาก
กอนเรียน และมีความพึงพอใจตอการเขา
รวมโครงการ 

- คะแนนหลังเรียนของ
นักเร ียนเพิ ่มข ึ ้น ผ าน
เกณฑรอยละ 70  
- ความพึงพอใจตอการ
เขารวมโครงการอยู ใน
ระดับมาก 

 

    5.5 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

 5.5.1 ผลผลิตของโครงการ  เชน .............. (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ) 
  🖵🖵 คูมือ จํานวน ....1..... เลม 
  🖵🖵 สื่อนวัตกรรม เพ่ือการเรียนการสอน จํานวน ...10...... ชุด 
  🖵🖵 โครงงานของเด็กนักเรียน จํานวน .....-.... โครงงาน  

 5.5.2 ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ   
 โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการฯ อยูในระดับ มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.5 
 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
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 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 

  

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

ประชุมกรรมการคณะและคณะทํางานโครงการฯ 
เพ่ือพิจารณาโรงเรียนกลุมเปาหมายเขารวม
โครงการและเขียนขอเสนอโครงการ เดือน พ.ย – 
ธ.ค. 64 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะและประชุม
คณะทํางานโครงการฯ จํานวน 2 ครั้ง เดือน ธ.ค. 64 
–ม.ค.65 

ประสานงานผูบริหาร สพป. สงขลา เขต 2 และ
ผูบริหารสถานศึกษา เดือน ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 

ประสานผูบริหาร สพป. สงขลา เขต 2 และผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 10 โรงเรียนเพ่ือเขารวม
โครงการเดือน ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 

คณะทํางานโครงการฯ จัดประชุมสรางความ
เขาใจผูบริหารสถานศึกษารวมกับ ผูบริหาร 
สพป. สงขลา เขต 2 เดือน เม.ย. 65 – พ.ค. 65 

วันท่ี 8 มิถุนายน 2565 จัดประชุมสรางความเขาใจ
เปนผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหาร สพป. สงขลา 
เขต 2 จํานวน 12  คน วิทยากรและคณะทํางานทีม
พ่ีเลี้ยง จํานวน 22 คน 

คณะทํางานทีมพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาชวยงานรวม
ออกแบบนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนตาม
บริบทของโรงเรียน สําหรับใชในการอบรมครู 
เดือน เม.ย. 65 – พ.ค. 65 

วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 คณะทํางานทีมพ่ีเลี้ยงและ
นักศึกษาชวยงานรวมออกแบบนวัตกรรมสื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญา
ทองถ่ินในชุมชนตามบริบทของโรงเรียน สําหรับใชใน
การจดัอบรมครู 
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อบรมการสรางนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและ
สารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินตาม
บริบทของโรงเรียนใหกับบุคลากรครู เดือน เม.ย. 
65 – พ.ค. 65 

วันท่ี 24-25  มิถุนายน 2565 จัดอบรม การสราง
นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศแบบบูรณา
การภูมิปญญาทองถ่ินตามบริบทของโรงเรียนใหกับ
บุคลากรครูจํานวน 30 คน มีคณาจารยพ่ีเลี้ยงและ
นักศึกษาเขารวมจํานวน 25 คน 

ครูทดลองใชนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและ
สารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินกับ
ผูเรียน เดือน มิ.ย.65 – ส.ค. 65 

ครูจํานวน 30 คนทดลองใชนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินกับ
ผูเรียนจํานวน 1,103 คน เดือน มิ.ย.65 – ก.ย. 65  

คณะทํางานโครงการฯ จัดคณาจารยพ่ีเลี้ยงไป
นิเทศและติดตามผลการใชสื่อเทคโนโลยีและ
สารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินใน
ชั้นเรียน เดือน ก.ค.65 – ก.ย. 65 

คณะทํางานโครงการฯ จัดคณาจารยพ่ีเลี้ยงโรงเรียน
ละ 2 คน ไปนิเทศและติดตามผลการใชสื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญา
ทองถ่ินในชั้นเรียน เดือน ก.ค.65 – ก.ย. 65  

จัดเวทีถอดบทเรียน เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีที ่สุด
สําหรับการจัดการเรียนรู โดยใชนวัตกรรมสื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิ
ปญญาทองถิ ่น เพื ่อเพิ ่มศักยภาพผู เร ียนตาม
บริบทของโรงเรียน  เดอืน ก.ย.65       

จัดเวทีถอดบทเรียน เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด
สําหรับการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมสื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามบริบทของ
โรงเรียน  เดือน ก.ย.-ต.ค.65 คัดเลือกนวัตกรรมสื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศเดนท่ีสุด Best Practice 
นําเสนอโรงเรียนละ 1 ผลงาน       

ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปโครงการ 
เดือน ก.ย.- ต.ค. 65 

ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปโครงการ เดือน  
ต.ค.-พ.ย. 65  

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1.1 ครูเกิดการพัฒนาดานการสรางนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน               

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามบริบทของโรงเรียน   

  8.1.2 ครูสามารถสรางและทดลองใชนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามบริบทของโรงเรียนไดหลากหลาย  

  8.1.3 ทีมพ่ีเลี้ยงมีการประเมินและติดตามผลการใชนวัตกรรมนสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิ

ปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามบริบทของโรงเรียนของบุคลากรครู  

 8.1.4 เกิดความรวมมือในการพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน

หลากหลายรูปแบบอยางเปนระบบระหวางสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในทองถ่ิน  

 8.1.5 ครูไดรับการพัฒนาเปนนวัตกรผูรูทันเทคโนโลยี  มีทักษะทางวิชาการ สานตอวิชาชีพแบบบูรณาการ

ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี สังคมศึกษา วิทยาศาสตร และคุณธรรมจริยธรรม เชื่อมโยงกับภูมิ

ปญญาทองถ่ินในชุมชนตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือนําไปใชพัฒนาผูเรียนตามความตองการของโรงเรียนและบริบท

ทางสังคม 
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 8.1.6 นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินตามบริบทของโรงเรียนท่ีครูสราง

ข้ึนชวยสงเสริมทักษะการอานและการคิดสรางสรรคแกผูเรียนใหมีศักยภาพสูงข้ึน 

 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน ........ 105,000......... บาท  

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน 

(บาท) 

 (รอยละของ

คาใชจาย

ท้ังหมด)  

1 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 

500 บาท จํานวน 2 ครั้ง (5x3x500X2) 

15,000 14 

2 คาจัดประชุมสรางความเขาใจผูบริหารสถานศึกษารวมกับ

ตัวแทนผูบริหาร สพป. สงขลา เขต 2 

5,320 5 

3 คาดําเนินการออกแบบและจัดทําสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและ

สารสนเทศสําหรับจัดการเรียนรูเพ่ือใชในการจัดอบรมคร ูโดย

ทีมอาจารยพ่ีเลี้ยงและนักศึกษา 

6,750 6 

4 คาจัดอบรมการสรางนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ

แบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินใหกับครู 10 โรงเรียน 

25,275 24 

5 คากิจกรรมการทดลองใชนวัตกรรมฯ การเตรียมความพรอม 

ดําเนินการใชนวัตกรรม /คาวัสดุอุปกรณ /คาจัดทําเอกสาร

และรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 10 โรงเรียน 

30,000 29 

6 คาดําเนินการนิเทศติดตามผล 14,440 14 

7 จัดเวทีถอดบทเรียน เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูเรียน 

3,000 3 

8 คาจัดทําโครงการ/คาสรุปโครงการ/จัดทําคูมือโครงการ /

จัดทําภาพถาย/ภาพเคลื่อนไหว /คาวัสด ุ

5,215 5 

รวม 105,000 100 
 

 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 10.1 ผูแทนโรงเรียนบางคนสะทอนในท่ีประชุมชี้แจงทําความเขาใจโครงการฯ วามีอุปสรรคในการเขารวม

โครงการเนื่องจากครูผูสอนมีภารงานเต็ม คณะทํางานแกไขโดยใหโรงเรียนพิจารณาเขารวมตามความสมัครใจ มี 1 

โรงเรียนขอเขารวมในปถัดไป  
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 10.2 เวลาในการดําเนินกิจกรรมคอนขางจํากัด การจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมระหวางโรงเรียนกับ

มหาวิทยาลัยในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจึงตองขยายออกไปอีกอยางนอย  1 เดือน 

 

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละโครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ)  

 

ผลลัพธ (Outcome) 
ผลกระทบ 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
11.1 มหาวิทยาลัยหาดใหญเปนศูนยกลางในการประสานความ
รวมมือกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
เพื ่อใหบริการว ิชาการเปนพี ่ เล ี ้ยงในการสรางนวัตกรรมสื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศการจัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญา
ทองถิ่นแกโรงเรียนในชุมชน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหรูอาน รูคิดคน              
รูธรรม รูทันเทคโนโนโลยี ดานทักษะทางวิชาการสานตอวิชาชีพ
แบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 
เชน ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
สรางสรรคของผู เรียนตามสภาพปญหาของโรงเรียน ที ่ชวยลด
ปญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามบริบทของโรงเรยีน
ไดอยางเปนระบบและยั่งยืน 

สพป. 1 แหง  
โรงเรียน 9 โรงเรียน 
ครู จํานวน 30 คน 
อาจารยพ่ีเลี้ยง 20 คน 
นักศึกษาผูชวย 20 คน  
นักเรียน 1,103 คน 
 

11.2 เกิดนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินของสถานศึกษา ท่ีชวย
พัฒนาศักยภาพผูเรียนและชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ทองถ่ิน จังหวัดสงขลา  

- โรงเร ียนได นว ัตกรรมอยางน อย
โรงเรียนละ 1  ชุด และคูมือการดําเนิน
โครงการ 1 เลม 

11.3 ครูมีนวัตกรรมสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการ
ออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญา
ทองถิ่น นําไปใชพัฒนาศักยภาพผูเรียนในชั้นเรียน และมีความพึง
พอใจตอการเขารวมโครงการ 

- ครูสรางนวัตกรรมเดี ่ยวหรือมีสวน
รวมอยางนอยคนละ 1  ชุด  
- ครูมีความพึงพอใจตอการเขารวม
โครงการอยูในระดับมาก 

11.4 นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่เขารวมโครงการ  มีคะแนน
หลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียน และมีความพึงพอใจตอการเขารวม
โครงการ 

- นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพิ ่มข้ึน 
ผานเกณฑรอยละ 70  
- นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเขา
รวมโครงการอยูในระดับมาก 

 

  การดําเนินโครงการ การสรางนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผูเรียน ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน

พี่เลี้ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญในครั้งนี้ ผลลัพธและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

โครงการมีความคุมคามาก ครูจากโรงเรียนที่เขารวมโครงการสามารถสรางนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ
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บูรณาการ ภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน เพื่อนําไปขยายผลสูเพื่อครูและใชพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียน ไดครบทุกโรงเรียน มีนวัตกรรมสื่อดิจิทัลดีเดน ไดแก ผลงานหนังสือสงเสริมความรูทองถิ่น “ฉลองอีดนี้ท่ี

บานพรุ” สืบคนไดจากชองทาง youtube https://www.youtube.com/watch?v=F35FIxt7WP0   

 

12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 

 

 
 

ประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงประจําป พ.ศ. 2565  เม่ือวันท่ี 8 มิ.ย. 2565 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F35FIxt7WP0
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คณะทํางานทีมพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาชวยออกแบบและจัดทําสื่อนวัตกรรมการสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับ

จัดการเรียนรูเพ่ือใชอบรมครู วันท่ี 20 มิถุยายน. 2565 
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูเรียน” 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 74 

 

 
 

 ครูสรางนวัตกรรมสื่อทํามือกอนจัดทําเปนสื่อดิจิทัล  
 

 
อบรมเชิงการสรางนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

 25 มิถุนายน 2565 
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ครูสแกนภาพสื่อทํามือบูรณาการภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือเตรียมลงโปรแกรม canva 

 

 
 

ครูนําเสนอนวัตกรรมดิจิทัลบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสรางจากโปรแกรม canva 
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ประมวลภาพ 

นิเทศติดตามการสรางและทดลองใชส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินของ

โรงเรียน 
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การพัฒนาทักษะ ดานคณิตศาสตร โดยใชหนังสือ นิทานสงเสริม ทักษะทาง คณิตศาสตรดวย กระบวนการคิด วิเคราะห

ใน รูปแบบ e-book 
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การสรางสื่อนวัตกรรม canva  องคความรูทองถ่ินเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและเขียนโรงเรียนวัดเนินพิชัย 

 

 
 

 

หนังสือสงเสริมความรูทองถิ่น “ฉลองอีดนี้ท่ีบานพรุ” 

สืบคนไดจากชองทาง youtube https://www.youtube.com/watch?v=F35FIxt7WP0 

https://www.youtube.com/watch?v=F35FIxt7WP0
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canva นิทานเรื่องผจญสูตรลับฉบับนํ้านอย บูรณาการภูมิปญญาขนมหวัก สงขลา กับสาระการเรียนรูตาง ๆ 

 

 
 

การสรางสื่อ Pictionary โดยแบงเปนหมวดผลไม  ผัก ของใช ในทองถ่ินเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและเขียน

ของนักเรียนโรงเรียนบานเกาะหมี 
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โรงเรียนบ�านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร�บํารุง) จ.สงขลา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทําไขครอกสรางสรรคสื่อ canva ขนมดีวิถีโปะหมอ 
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วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)   

 วิถีขาวพ้ืนเมืองภาคใต : นวัตกรรมการศึกษาสูแหลงเรียนรูความม่ันคงทางอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

พ้ืนท่ีอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

Southern Native Rice Production: Learning Innovation for Safety Food Security Learning   

Center in Primary Schools, Rattaphum District, Songkhla Province 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง      โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด  

          4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก

ภาคสวนในพ้ืนท่ี โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา 

  2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน (ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 123 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรม

ท่ี 4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุกภาค

สวนในพื้นท่ี โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ  นายอัมรินทร   สันตินิยมภักดี      

 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย   

 หนวยงานตนสังกัด  วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

 สถานท่ีติดตอ  414 หมู 14 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

 โทรศัพท  074-584241-4 

 โทรสาร  - 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  089-4666-145 

 e-mail: amarin_nok@hotmail.co.th 

4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ  นายอารีย เตะหละ 

 คุณวุฒิ  (สาขาความชํานาญ) ผูชวยศาสตราจารย   

 หนวยงานตนสังกัด  วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 สถานท่ีติดตอ  414 หมู 14 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

 โทรศัพท  074-584241-4 

 โทรสาร   -    

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  087-285-808-2 

e-mail: kruali@gmail.com 

ความรับผิดชอบในโครงการ ประสานงานและเปนหัวหนาในการผลิตสื่อและแบบเรียน 

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

  5.1.1 วัตถุประสงคท่ัวไป 

             1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของวิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

             2. เพ่ือพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวาง

วิทยาลัยรัตภูมิ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ กลุมบุคคล ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน โดยเนนกิจกรรม

พัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน เพ่ือการสรางสังคมการเรียนรูอยางยั่งยืน 

 5.1.2 วัตถุประสงคเฉพาะ 

             1. เพื่อสรางนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนาผูสอน ผูเรียน ดานสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 

และการพัฒนาทักษะชีวิต 

             2. เพ่ือสรางแหลงเรียนรูในชุมชนและพ้ืนท่ีในโรงเรียน เปนศูนยการเรียนรูการผลิตอาหารปลอดภัย

และคุณภาพทางโภชนาการ 

mailto:amarin_nok@hotmail.co.th
mailto:kruali@gmail.com


รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 84 

             3. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    5.2 กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./อ่ืนๆ ครู นักเรียน 

1 โรงเรียนชุมชนบานโคกคาย สงขลา สพฐ. 3 30 

2 โรงเรียนวัดไทรใหญ สงขลา สพฐ. 3 30 

3 โรงเรียนบานปลายละหาน สงขลา สพฐ. 3 20 

4 โรงเรียนบานเขารักเกียรติ สงขลา สพฐ. 3 20 

5 โรงเรียนวัดรัตนวราราม สงขลา สพฐ. 3 30 

6 โรงเรียนบานควนขัน สงขลา สพฐ. 2 20 

7 โรงเรียนบานกําแพงเพชร สงขลา สพฐ. 3 30 

รวม    20 180 

 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 1. โรงเรียนชุมชนบานโคกคาย สงขลา 

 2. โรงเรียนวัดไทรใหญ  สงขลา 

 3. โรงเรียนบานปลายละหาน  สงขลา 

 4. โรงเรียนบานเขารักเกียรติ  สงขลา 

 5. โรงเรียนวัดรัตนวราราม  สงขลา 

 6. โรงเรียนบานควนขัน  สงขลา 

 7. โรงเรียนบานกําแพงเพชร  สงขลา 
 

    5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต (Output) 
ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
กิจกรรมที่ 1 การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

(STEM) โดยใชพื ้นที ่ช ุมชน บนพื ้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียงนําไปสู  “ครัวโรงเรียน” การสรางความ

ม่ันคงทางอาหารปลอดภัย  

1.1  เรียนรูเชิงปฏิบัติการการทํานาปลอดภัย  

1.2 เรียนรูเชิงปฏิบัติการแปลงผักโรงเรียนปลอดภัย 

1.3 เรียนรูเชิงปฏิบัติการการใชพลังงานทดแทนใน

แปลงผักโรงเรียนปลอดภัย 

1. มีพื้นที่การเรียนรูรวมกันในชุมชน ปราชญชาวบาน ครู
ภูมิปญญา เปนผูถายทอดรวมกันกับครูและอาจารย และ
สรางแหลงเรียนรูท่ีอยูนอกโรงเรียน โดยเนนศักยภาพดาน
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และดานคุณธรรม
จริยธรรม 
2. คร ูและนักเร ียนสามารถสร างก ิจรรมการเร ียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง พื ้นที ่ทํานาและการเกษตร นําไปสู 
“ครัวโรงเรียน” การสรางความม่ันคงทางอาหาร 
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ผลผลิต (Output) 
ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1.4 จัดทําแผนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) 3. มีแผนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) ในการใชกับ

นักเรียนโดยสามารถใชไดกับนักเรียนปกติและนักเรียน
พิเศษในการสรางสิ่งประดิษฐและทํางานรวมกันไดด ี

กิจกรรมท่ี 2 สรางนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนา

ผูสอน ผูเรียน ดานสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 

และการพัฒนาทักษะชีว ิตและลงมือปฏิบัต ิตาม

หลักการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

1. นวัตกรรมการศึกษาการศึกษาในการพัฒนาผู สอน 
ผูเรียน 
   1.1 จัดทําหนังสือ “ยุวชนชาวนา” 
   1.2 สื่อการสอนเพ่ือการรองรับการสอนออนไลน 
2. ผลิตภัณฑจากพื้นที่ทํานาและการเกษตร เพื่อบริโภค
และจําหนาย 
3. นวัตกรรมการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมที ่ 3 อบรมการใชนว ัตกรรมการศึกษา

สําหรับ ผูสอนและผูเรียน 

1. ผ ู สอน ผู  เร ียน มีความเขาใจในการใชนว ัตกรรม
การศึกษา 
2. ทักษะชีวิตและสังคม 

 

    5.5 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

ผลลัพธ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาผูสอน ผูเรียน 
เปนผูมีความคิดสรางสรรค และมีทักษะชีวิตสังคม 
เพื่อการอยูในสังคมอยางมีความเอื ้ออาทรและมี
ความสุข 

 เชิงปริมาณ ครู 20 คน นักเรียน 180 คน 
 เชิงคุณภาพ นวัตกรรมการศึกษาใหผูสอนมีความคิด
สรางสรรคและมีทักษะชีวิตสังคม เพื่อการอยูในสังคม
อยางมีความเอ้ืออาทรและมีความสุข จากกิจกรรมและ
นวัตกรรมคือ  
   1) หนังสือยุวชนชาวนา 
   2) สือ่การสอนรองรับการสอนการเรียนออนไลน 
   3) แผนการสอนสะเต ็มศึกษาเพื ่อการเร ียนร ู ใน
หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 

2. ผลิตภัณฑจากพื้นที่ทํานาและการเกษตร เพ่ือ
บริโภคและจําหนาย 

เชิงปริมาณ ครู 20 คน นักเรียน 180 คน 
เชิงคุณภาพ คุณภาพชีวิตและโภชนาการการสําหรับ
นักเรียนจาก ขาวและอาหารปลอดภัย “ครัวโรงเรียน” 
   1) ขาวสารปลอดภัยเพื่ออาหารกลางวันความมั่นคง
ทางอาหารในโรงเรียน 
   2) ผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวันความมั่นคง
ทางอาหารในโรงเรียน 
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ผลลัพธ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
3. ทักษะการเรยีนการสอนจากการลงมือปฏิบัติจริง
ในพื้นที่ชุมชนนอกจากนวัตกรรมการเรียน อาหาร
กลางว ันปลอดภ ัย ส ิ ่ งท ี ่ ได ร ับค ือ การสร าง
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษา พื้นที่โรงเรียน 
และพื ้นที ่ภายนอก นํามาสู  “แหลงเรียนรู” ใน
ชุมชน เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เชิงปริมาณ ครู 20 คน นักเรียน 180 คน 
เชิงคุณภาพ คุณภาพการเรียน การสอน เพื่อใหผูเรียน
เกิดทักษะดานตางๆ 

 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 

ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

  ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง   

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

  ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี  (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  

  สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................................................................................) 
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7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

กิจกรรมท่ี 1 การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) 
โดยใชพื้นที่ชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสู 
“ครัวโรงเรียน” การสรางความม่ันคงทางอาหารปลอดภัย  
1.1 เรียนรูเชิงปฏิบัติการการทํานาปลอดภัย  
1.2 เรียนรูเชิงปฏิบัติการแปลงผักโรงเรียนปลอดภัย 
1.3 เรียนรูเชิงปฏิบัติการการใชพลังงานทดแทนในแปลง
ผักโรงเรียนปลอดภัย 
1.4 จัดทําแผนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STE 

1. มีพื ้นที ่การเรียนรู ร วมกันในชุมชน ปราชญ
ชาวบาน ครูภูมิปญญา เปนผูถายทอดรวมกันกับครู
และอาจารย และสรางแหลงเร ียนรู ท ี ่อย ู นอก
โรงเรียน โดยเนนศักยภาพดานวิชาการ ทักษะชีวิต 
ทักษะวิชาชีพ และดานคุณธรรมจริยธรรม 
2. ครูและนักเรียนสามารถสรางกิจรรมการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง พื ้นที ่ท ํานาและการเกษตร 
นําไปสู “ครัวโรงเรียน” การสรางความมั่นคงทาง
อาหาร 
3. มีแผนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) ใน

การใชกับนักเรียนโดยสามารถใชไดกับนักเรียน

ปกติและนักเรียนพิเศษในการสรางสิ่งประดิษฐและ

ทํางานรวมกันไดดี 

กิจกรรมท่ี 2 สรางนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนา

ผูสอน ผูเรียน ดานสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และ

การพัฒนาทักษะชีวิตและลงมือปฏิบัติตามหลักการ

จัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 

1. นวัตกรรมการศึกษาการศึกษาในการพัฒนา
ผูสอน ผูเรียน 
   1.1 จัดทําหนังสือ “ยุวชนชาวนา” 
   1.2 สื่อการสอนเพ่ือการรองรับการสอนออนไลน 
2. ผลิตภัณฑจากพ้ืนท่ีทํานาและการเกษตร เพ่ือ

บริโภคและจําหนาย 

กิจกรรมท่ี 3 อบรมการใชนวัตกรรมการศึกษาสําหรับ 

ผูสอนและผูเรียน 

1. ผูสอน ผูเรียน มีความเขาใจในการใชนวัตกรรม
การศึกษา 
2. ทักษะชีวิตและสังคม 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 มีพื้นที่การเรียนรูรวมกันในชุมชน ปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญา เปนผูถายทอดรวมกันกับครูและ
อาจารย และสรางแหลงเรียนรูท่ีอยูนอกโรงเรียน โดยเนนศักยภาพดานวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
ดานคุณธรรมจรยิธรรม 
 8.2 ครูและนักเรียนสามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนท่ีทํานาและการเกษตร นําไปสู 
“ครัวโรงเรียน” การสรางความม่ันคงทางอาหาร 
   8.3 มีแผนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) ในการใชกับนักเรียนโดยสามารถใชไดกับนักเรียนปกติและ

นักเรียนพิเศษในการสรางสิ่งประดิษฐและทํางานรวมกันไดดี  

 8.4 นวัตกรรมการศึกษาการศึกษาในการพัฒนาผูสอน ผูเรียน 

     8.4.1 จัดทําหนังสือ “ยุวชนชาวนา” 
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  8.4.2 สื่อการสอนเพ่ือการรองรับการสอนออนไลน 

   8.5 ผลิตภัณฑจากพ้ืนท่ีทํานาและการเกษตร เพ่ือบริโภคและจําหนาย 

 8.6 ผูสอน ผูเรียน มีความเขาใจในการใชนวัตกรรมการศึกษา 
   8.7 ทักษะชีวิตและสังคม 

 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 181,800 บาท 

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

 กิจกรรมที่ 1 การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยใชพื้นที่ชุมชน บนพื้นฐานดานเศรษฐกิจ
พอเพียงนําไปสู “ครัวโรงเรียน” การสรางความม่ันคงทางอาหารปลอดภัย 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 
 (รอยละของ

คาใชจายท้ังหมด)  

1 
คาตอบแทนวิทยากร 

   (4 คน * 3 ชั่วโมง * 300 บาท ) 3,600 1.97 

2 
คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนและครู  

   (1 ม้ือ * 60 บาท *  3 วัน * 200 คน ) 36,000 19.80 

3 
คาอาหารวางสําหรับนักเรียนและครู   

   (2 ม้ือ * 30 บาท * 3 วัน * 200 คน ) 36,000 19.80 

รวม 75,600  
 

 กิจกรรมที่ 2 สรางนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนาผูสอน ผูเรียน ดานสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และการพัฒนาทักษะชีวิตและลงมือปฏิบัติตามหลักการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 
 (รอยละของ

คาใชจายท้ังหมด)  

1 
คาตอบแทนวิทยากร 

   (4 คน * 3 ชั่วโมง * 300 บาท ) 3,600 1.97 

2 
คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนและครู  

   (1 ม้ือ * 60 บาท *  3 วัน * 200 คน ) 36,000 19.80 

3 
คาอาหารวางสําหรับนักเรียนและครู   

   (2 ม้ือ * 30 บาท * 3 วัน * 200 คน ) 36,000 19.80 

4 คาวัสดุโครงการ 11,000 6.1 

รวม 86,600  
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กิจกรรมท่ี 3 อบรมการใชนวัตกรรมการศึกษาสําหรับ ผูสอนและผูเรียน 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 
 (รอยละของ

คาใชจายท้ังหมด)  

1 
คาตอบแทนวิทยากร 

   (4 คน * 3 ชั่วโมง * 300 บาท ) 3,600 1.97 

2 
คาอาหารวางสําหรับนักเรียนและครู   

   (2 ม้ือ * 30 บาท * 3 วัน * 200 คน ) 6,000 3.30 

3 คาคูมือการอบรม 10,000 5.50 

รวม 19,600  

รวมท้ัง 3 กิจกรรม 181,800  

 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 10.1 “ปฏิรูปการศึกษาไทย” เปนเรื่องเรงดวนเราทุกคนชวยกันไดสถาบันการศึกษาทุกระดับตองรวมมือกัน 

เชื่อมโยงตั้งแตการศึกษาระดับพ้ืนฐานถึงระดับอุดมศึกษา 

 10.2 วันนี้เราในฐานะอุดมศึกษาตองเปนพ่ีเลี้ยง ชวยเหลือในหลายๆ เรื่องใหโรงเรียนนอง ๆ ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาและการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.) เปนอีกหนึ่งท่ีสําคัญ ท่ีเรารวมกันได     

 

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละโครงการรวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 11.1 นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาผูสอน ผูเรียน เปนผูมีความคิดสรางสรรค และมีทักษะชีวิตสังคม 

เพ่ือการอยูในสังคมอยางมีความเอ้ืออาทรและมีความสุข 

  เชิงปริมาณ ครู 20 คน นักเรียน 180 คน 
  เชิงคุณภาพ นวัตกรรมการศึกษาใหผูสอนมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะชีวิตสังคม เพื่อการอยูใน
สังคมอยางมีความเอ้ืออาทรและมีความสุข จากกิจกรรมและนวัตกรรมคือ  
     1) หนังสือยุวชนชาวนา 
     2) สือ่การสอนรองรับการสอนการเรียนออนไลน 
     3) แผนการสอนสะเต็มศึกษาเพ่ือการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 

 11.2 ผลิตภัณฑจากพ้ืนท่ีทํานาและการเกษตร เพ่ือบริโภคและจําหนาย 

  เชิงปริมาณ ครู 20 คน นักเรียน 180 คน 
  เชิงคุณภาพ คุณภาพชีวิตและโภชนาการการสําหรับนักเรียนจาก ขาวและอาหารปลอดภัย “ครัว
โรงเรียน” 
    1) ขาวสารปลอดภัยเพ่ืออาหารกลางวันความม่ันคงทางอาหารในโรงเรียน 
     2) ผักปลอดสารพิษเพ่ืออาหารกลางวันความม่ันคงทางอาหารในโรงเรียน 
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 11.3 ทักษะการเรียนการสอนจากการลงมือปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีชุมชนนอกจากนวัตกรรมการเรียน อาหาร

กลางวันปลอดภัย สิ่งท่ีไดรับคือ การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา พ้ืนท่ีโรงเรียน และพ้ืนท่ีภายนอก 

นํามาสู “แหลงเรียนรู” ในชุมชน เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน   

  เชิงปริมาณ ครู 20 คน นักเรียน 180 คน 
เชิงคุณภาพ คุณภาพการเรียน การสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะดานตางๆ 

 

12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคาํบรรยายใตภาพ  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยใชพ้ืนท่ีชุมชน บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
นําไปสู “ครัวโรงเรียน” การสรางความม่ันคงทางอาหารปลอดภัย 
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กิจกรรมท่ี 2 สรางนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนาผูสอน ผูเรียน ดานสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และ

การพัฒนาทักษะชีวิตและลงมือปฏิบัติตามหลักการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
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กิจกรรมท่ี 3 อบรมการใชนวัตกรรมการศึกษาสําหรับ ผูสอนและผูเรียน  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)   

(ภาษาไทย) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปนพ่ีเลี้ยง :  

การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู (PLC) เพ่ือพัฒนาครูสูการพัฒนาผูเรียน จังหวัดสตูล 

 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด ....2...... 

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา .....1.... 

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย)    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรุติพงศ  ภูวัชรวรานนท 

     (ภาษาอังกฤษ)   Mr.Saruthipong Bhuwatvaranon   

 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย       

 หนวยงานตนสังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา        

 สถานท่ีติดตอ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู 4 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง   

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา       

 โทรศัพท     074-260266         

 โทรสาร      074-260267         

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  081-8984477         

e-mail: saruthipong.bh@skru.ac.th        

4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ    อาจารย ดร.มนตทิวา ไชยแกว    

 คุณวุฒิ (สาขาความชํานาญ)         การศึกษาพิเศษ,การบริหารการศึกษา,การวัดผลฯ   

 หนวยงานตนสังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา        

 สถานท่ีติดตอ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู 4 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง   

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา       

 โทรศัพทเคลื่อนท่ี  0817416941        

e-mail:  monthiwa.ch@skru.ac.th       

ความรับผิดชอบในโครงการ   ประสานงานภายในและระหวางหนวยงาน    

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

  5.1.1 เพ่ือทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง โดยทํางานรวมกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน หนวยงานในพ้ืนท่ีและ
เอกชนที่เกี่ยวของดานการศึกษา ในการนําองคความรู ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี ไปชวยแกปญหาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเปาหมายใหเกิดความเขมแข็งและพัฒนาทองถิ่นไดตรงตามบริบทของ
ชุมชนโดยการพัฒนาคุณภาพครูผูสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร โดยกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC)   

  5.1.2 เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีสวนรวมในการพัฒนาครูสูผูเรียน เพื่อแกปญหาการอานไม
ออก เขียนไมได คิดเลขไมเปนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูโดยกระบวนการสรางชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)   

       5.1.3 เพื่อใหโรงเรียนกลุมเปาหมายไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสรางสรรคสื่อ
นวัตกรรมการสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานภาษาไทย และคณิตศาสตรโดยกระบวนการสรางชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)   
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   5.2 กลุมเปาหมาย 

         โรงเรียน 15 โรงเรียน ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

1 โรงเรียนบานทุงนุย "มิตรภาพท่ี 49  

2 โรงเรียนบานทุงเสม็ด “มิตรภาพท่ี 114 

3 โรงเรียนบานลาหงา 

4 โรงเรียนบานปาเตะ 

5 โรงเรียนบานตันหยงโป 

6 โรงเรียนบานหาดทรายยาว 

7 โรงเรียนบานเกาะยวน 

8 โรงเรียนบานทาแพ 

9 โรงเรียนบานโกตา 

10 โรงเรียนบานอุไร 

11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา40 (บานควนโพธิ์) 

12 โรงเรียนบานทายาง 

13 โรงเรียนบานคายรวมมิตร 

14 โรงเรียนบานขอนคลาน 

15 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2 

          1) กิจกรรมท่ี 1 ครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียนกลุมเปาหมาย 15 โรงเรียน จํานวน 75 คน 

          2) กิจกรรมท่ี 2 ครูผูสอนกลุมสาระภาษาไทยและกลุมสาระคณิตศาสตร จํานวน 60 คน 

          3) กิจกรรมท่ี 3 ครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียนกลุมเปาหมาย 15 โรงเรียน จํานวน 75 คน 

          4) กิจกรรมท่ี 4 ครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียนกลุมเปาหมาย 15 โรงเรียน จํานวน 75 คน 

          5) กิจกรรมท่ี 5 คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 20 คน 

 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

          1) กิจกรรมท่ี 1 ดําเนินการในรูปแบบออนไลน  

          2) กิจกรรมท่ี 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 

     3) กิจกรรมท่ี 3 ณ โรงเรียนในจังหวัดสตูล จํานวน 15 โรงเรียน  ดังนี้ 

3.1 โรงเรียนบานทุงนุย "มิตรภาพท่ี 49  

3.2 โรงเรียนบานทุงเสม็ด “มิตรภาพท่ี 114 

3.3 โรงเรยีนบานลาหงา 

3.4 โรงเรียนบานปาเตะ 

3.5 โรงเรยีนบานตันหยงโป 
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3.6 โรงเรียนบานหาดทรายยาว 

3.7 โรงเรยีนบานเกาะยวน 

3.8 โรงเรียนบานทาแพ 

3.9 โรงเรียนบานโกตา 

3.10 โรงเรียนบานอุไร 

3.11 โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา40 (บานควนโพธิ์) 

3.12 โรงเรียนบานทายาง 

3.13 โรงเรยีนบานคายรวมมิตร 

3.14 โรงเรยีนบานขอนคลาน 

3.15 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2 

          4) กิจกรรมท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 

          5) กิจกรรมท่ี 5 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

    5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

         ผลผลิต(Output)  

  1) ไดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยกระบวนการ PLC 

             2) ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ 

             3) ครูมีความสามารถจัดการเรียนรูโดยวิธีการแบบ Active Learning 

             4) ไดการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคลองบริบทชุมชน 

             5) ไดคูมือประกอบการอบรมพัฒนาครูในโรงเรียนเปาหมาย 

   6) ไดเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 

 7) ไดสื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาไทย และสื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

   ผลลัพธ (Outcome) 

             1) ไดยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดานภาษาไทย และคณิตศาสตร 

             2) สามารถชวยแกปญหานักเรียนท่ีมีปญหาการอาน การเขียนและการคิดคํานวณ 

             3) ไดความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนทองถ่ิน 

             4) เกิดความรวมมือภายในชุมชนดวยกระบวนการ PLC 

 

    5.5 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

          เชิงปริมาณ 

  - จํานวนโรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 15 โรงเรียน 

  - จํานวนครูและผูบรหิาร จํานวน 75 คน 

  - จํานวนนักเรียน 90 คน 
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 - ครูมีนวัตกรรมแกปญหาการอาน การเขียนอยางนอย 15 นวัตกรรมและแกปญหาการคิดคํานวณ

อยางนอย 15 นวัตกรรม 

  เชิงคุณภาพ  

   - ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู ไดอยางมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ 80 

   - ผูเรียนท่ีมีปญหาการอานการเขียน การคิดคํานวณ ไดรับการชวยเหลือใหสามารถอานออกเขียนได 

รอยละ 80 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 

 

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ ผูบริหารและผู

ท่ีเก่ียวของ ในรูปแบบออนไลน 

- เริ่มประชุม เวลา 13.00 น 

- เขารวมประชุม จํานวน 45 คน 

- ประชุมเสร็จ เวลา 16.00 น. 
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

   - ประชุม จํานวน 1 หัวขอ ๆ ละ 3 ชม.  

รวมเวลา 3 ชม. 

   - ครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียนกลุมเปาหมาย 15 

โรงเรียน จํานวน 75 คน 

วันท่ี 20-21 สิงหาคม 2565  

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

นวัตกรรม สูการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหอานออก

เขียนได คิดเลขเปน ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 

   - บรรยาย จํานวน 1 หัวขอ ๆ ละ 1 ชม. รวมเวลา 

1 ชม.     

   - ฝกปฏิบัติการ (Workshops) จํานวน 1 หัวขอ ๆ 

ละ 5 ชม. รวมเวลา 5 ชม. แบงกลุม 2 กลุม ๆ ละ 

30 คน 

   -  ฝกปฏิบัติการ (Workshops) จํานวน 2 หัวขอ 

ๆ ละ 6 ชม. รวมเวลา 12 ชม.แบงกลุม 4 กลุม ๆ 

ละ 15 คน 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2565 

เวลา 09.00-10.00 น. 

- บรรยาย เรื่อง เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมสูการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหอานออกเขียนไดและคิดเลข

สําหรับครูผูสอน  

วิทยากรโดย อาจารย ดร.มนตทิวา ไชยแกว  

จํานวน 1 ชม. เวลา 10.00-12.00 น. 

- ฝกปฏิบตัิการ เร่ือง การประเมินการเรียนรูที่ถดถอย

ของผูเรียนดานการอานการเขียนและการคํานวณ 

กลุมที่ 1 วิทยากรโดย อาจารย ดร.มนตทิวา ไชยแกว  

กลุมที่ 2 วิทยากรโดย ผศ.สุธัญญา ฐิโตปการ 

จํานวน 2 ชม. เวลา 13.00-16.00 น. 

- ฝกปฏิบตัิการ เร่ือง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน

ที่สอดคลองกับประเดน็ทาทายใน ว.PA 

กลุมที่ 1 วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปรีดา เบ็ญคาร 

กลุมที่ 2 วิทยากรโดย อาจารย ดร.มนตทิวา ไชยแกว 

จํานวน 3 ชม. 

 

วันท่ี 21 สิงหาคม 2565 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เวลา 09.00-12.00 น. 

ฝกปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกปญหา

การอานการเขียน 

กลุมที่ 1 วิทยากรโดย อาจารยเอ้ือนจิตร สัมมา 

กลุมที่ 2 วิทยากรโดย อาจารย ดร.กมลทิพย  สมบูรณพงษ 

จํานวน 3 ชม. เวลา 13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกปญหา

การอานการเขียน (ตอ) 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 100 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

กลุมที่ 1 วิทยากรโดย อาจารยเอ้ือนจิตร สัมมา 

กลุมที่ 2 วิทยากรโดย อาจารย ดร.กมลทิพย สมบูรณพงษ 

จํานวน 3 ชม. 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

เวลา 09.00-12.00 น. 

ฝกปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

แกปญหาการคิดคํานวณ 

กลุมท่ี 1 วิทยากรโดย ผศ.วิมลวรรณ  มีบุญ 

กลุมท่ี 2 วิทยากรโดย อาจารย ดร.มนตทิวา ไชยแกว 

จํานวน 3 ชม. เวลา 13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกปญหา

การคิดคํานวณ (ตอ) 

กลุมที่ 1 วิทยากรโดย ผศ.วิมลวรรณ  มีบุญ 

กลุมที่ 2 วิทยากรโดย อาจารย ดร.มนตทิวา ไชยแกว 

จํานวน 3 ชม. 

- จํานวนผูเขาอบรม 38 คน จากโรงเรียน 10 

โรงเรียน  

 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565 

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตามและประเมินผลการใช

นวัตกรรม  จํานวน 1 ครั้ง ณ โรงเรียนกลุมเปาหมาย

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

   - นิเทศติดตาม ออกนิเทศโรงเรียน 3 กลุม โดยผู

นิเทศ 3 กลุม กลุมละ 5 โรงเรียน 

 

 

 

รอดําเนินการ 

วันท่ี 20 มกราคม 2565  

กิจกรรมท่ี 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ นําเสนอ

นวัตกรรม การแสดงนิทรรศการผลงานโครงการและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน ณ 

รอดําเนินการ 
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หองประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-สงขลา วิทยา

เขตสตูล 

   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โรงเรียน 15 โรงเรียน 

รวมกันนําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู 1 วัน 

วันท่ี 17 มีนาคม 2565 

กิจกรรมท่ี 5 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานและ

จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ ณ หองประชุม

ไพโรจน ดวงวิเศษ (68-302) คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากิจกรรมท่ี 5 

   - ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน คณะทํางาน

ดําเนินการประเมินและสรุปผล จัดทํารูปเลมรายงาน 

รอดําเนินการ 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    8.1 เครือขายอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดรวมดําเนินงานสนองนโยบายการพัฒนาของ

รัฐ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง เหมาะสมกับสภาพชุมชน เสริมสราง

ความเขมแข็งใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

           8.2 เครือขายอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรวมสั่งสมประสบการณและการเรียนรู 

เสร ิมความเปนชุมชนวิชาการ คลังสมองของทองถิ ่น ประเทศสามารถพัฒนาบทบาท ภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังสามารถรวมดําเนินงานท้ังทางเชิงรุกตออนาคต และเชิงรับ

ในการแกไขปญหาทองถ่ิน ประเทศได 

           8.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานในจังหว ัดสตูลและภาพรวม 

ในระดับประเทศ 

           8.4 สรางสรรคสื ่อนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนรู  สู การพัฒนาผู เรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน  192,000 บาท 

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) (รอยละของคาใชจายท้ังหมด) 

1 คาตอบแทนวิทยากร(บรรยาย) 600 0.31 

2 คาตอบแทนวิทยากร(ฝกปฏิบัติ) 20,400 10.63 

3 คาอาหารกลางวันฯ 24,500 12.76 
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4 คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯ 12,250 6.38 

5 คาพาหนะฯ 21,000 10.94 

6 คาเบี้ยเลี้ยงฯ 2,880 1.50 

7 คาท่ีพักวิทยากร 7,500 3.91 

8 คาเอกสารฯ 4,800 2.50 

9 คาวัสดุประกอบกิจกรรม 42,000 21.88 

10 คาวัสดุประกอบการอบรม 13,670 7.12 

11 คาเอกสารเลมสรุปฯ 4,000 2.08 

12 รายไดมหาวิทยาลัย 38,400 20.00 

รวม 192,000 100.00 

 

 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 10.1 การจัดสรรงบประมาณปลายปงบประมาณทําใหเกิดความยากลําบากในการดําเนินงาน แกไขโดยกันกัน

เหลื่อมงบประมาณขามปงบประมาณ 

 10.2 ชวงปลายปงบประมาณโรงเรียนมีกิจกรรมประจําของโรงเรียนและหนวยงานตนสังกัด ทําใหบางโรงเรียน

ไมสามารถเขารวมกิจกรรมตามโครงการไดตามท่ีกําหนด 

     

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละโครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 11.1 ครูมีความรู ความสามารถ และทักษะในการประเมินการเรียนรูท่ีถดถอยของนักเรียนหลังจากการแพร

ระบาดของโรคโควิด -19 

 11.2 ครูมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทําวิจัยชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนท่ีสอดคลอง

กับการทําวิทยฐานะ ว.PA 

 11.3 ครูมีความรู ความสามารถและทักษะในการพัฒนานวัตกรรมแกปญหาการอาน การเขียน และการคิด

คํานวณ 

 11.4 นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ ไดรับการแกปญหาจนสามารถอาน

ออก เขียนได คิดคํานวณเปน 
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12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคาํบรรยายใตภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พิธีเปดโดย ผูชวยคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

�� � �  
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การอบรมหัวขอการวิจัยชั้นเรียนท่ีสอดคลองกับการทําวิทยฐานะ ว.PA 

การอบรมหัวขอการวิจัยชั้นเรียนท่ีสอดคลองกับการทําวิทยฐานะ ว.PA 
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การอบรมหัวขอการพัฒนานวัตกรรมแกปญหาการคิดคํานวณ 

การอบรมหัวขอการพัฒนานวัตกรรมแกปญหาการคิดคํานวณ 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมหัวขอการพัฒนานวัตกรรมแกปญหาการอานการเขียน 

การอบรมหัวขอการพัฒนานวัตกรรมแกปญหาการอานการเขียน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)   

 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการแพร

ระบาดของโรค Covid-19 โดยใช Platform การพัฒนาครแูบบครบวงจร สูการพัฒนาผูเรียนในพ้ืนท่ีชายแดนใต 

  

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด  3    

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา 2  

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 4 

ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ  นายซอและ  เกปน      

     Mr.Soleh  Kepan 

 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

 หนวยงานตนสังกัด  คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพ่ือเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพ่ือลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพ้ืนท่ี โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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 สถานท่ีติดตอ    สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต  

      อาคาร 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

    133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

 โทรศัพท    073-299641 ตอ 18500 

 โทรสาร      - 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  081-543-7099 

e-mail: soleh.k@yru.ac.th 

4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ ดร.ลัลนลลิต  สืบประดิษฐ 

 คุณวุฒิ (สาขาความชํานาญ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 

 หนวยงานตนสังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 สถานท่ีติดตอ    สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต  

      อาคาร 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

    133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

 โทรศัพท     073-299641 ตอ 18500 

 โทรสาร      - 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  085-522-8228 

e-mail: lunlalit.s@yru.ac.th 

ความรับผิดชอบในโครงการ  ผูดูแลโครงการ 

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาสภาวการณการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนาสายพันธใหม 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเครือขายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย

สถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในจังหวัดชายแดนใต   

 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 (COVID-19) โดยใชระบบคลังความรู ตามบริบทของโรงเรียนเครือขาย

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในจังหวัดชายแดนใต   

 3. เพ่ือนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธใหม 2019 (COVID-19) โดยใชระบบคลังความรู ตามบริบทของโรงเรียนเครือขายโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในจังหวัดชายแดนใต   
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5.2 กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./อ่ืนๆ ครู นักเรียน 

1 โรงเรียนบานโกตาบารู  ยะลา สพฐ. 2 30 

2 โรงเรียนบานอัยเยอรเวง ยะลา สพฐ. 2 30 

3 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง ๒ ยะลา สพฐ. 2 30 

4 โรงเรียนรามันหศิริวิทย ยะลา สพฐ. 2 30 

5 โรงเรียนกาบังพิทยาคม ยะลา สพฐ. 2 30 

6 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ยะลา สพฐ. 2 30 

7 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ยะลา สพฐ. 2 30 

8 โรงเรียนเทศบาล 5 (บานตลาดเกา) ยะลา อปท. 2 30 

9 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานกาแปะกอตอ) ยะลา อปท. 2 30 

10 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปตตาน ี สพฐ. 2 30 

รวม 10 2 2 20 300 

 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไดดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากร

ทางการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 โดยใช 

Platform การพัฒนาครูแบบครบวงจร สูการพัฒนาผูเรียนในพ้ืนท่ีชายแดนใต ครอบคลุมโรงเรียนภายใตเครือขาย

การดําเนินงานโครงการนับตั้งแตป 2559 ซ่ึงเปนปแรกของการเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ   

การพัฒนาทองถ่ิน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีโรงเรียนจํานวน 30 

โรงเรียน และไดรวมโรงเรียนกลุมเปาหมายประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 10 โรงเรียนดวย ดังนี้  

ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./อ่ืนๆ 

1 โรงเรียนบานโกตาบารู  ยะลา สพฐ. 

2 โรงเรียนบานอัยเยอรเวง ยะลา สพฐ. 

3 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง ๒ ยะลา สพฐ. 

4 โรงเรียนรามันหศิริวิทย ยะลา สพฐ. 

5 โรงเรียนกาบังพิทยาคม ยะลา สพฐ. 

6 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ยะลา สพฐ. 

7 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ยะลา สพฐ. 

8 โรงเรียนเทศบาล 5 (บานตลาดเกา) ยะลา อปท. 
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ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./อ่ืนๆ 

9 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานกาแปะกอตอ) ยะลา อปท. 

10 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปตตาน ี สพฐ. 

11 โรงเรียนจันทรประภัสสรอนุสรณ ยะลา สพฐ. 

12 โรงเรียนบานดานสันติราษฎร  ยะลา สพฐ. 

13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บานบอนํ้ารอน) ยะลา สพฐ. 

14 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานมลายูบางกอก) ยะลา อปท.. 

15 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานกาแปะฮูลู) ยะลา อปท. 

16 โรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห  ยะลา อปท. 

17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร ยะลา 

ยะลา สพม. 

18 โรงเรียนบานตะโละหะลอ ยะลา สพฐ. 

19 โรงเรียนบานบาละ ยะลา สพฐ. 

20 โรงเรียนบานคลองนํ้าใส  ยะลา สพฐ. 

21 โรงเรียนบานตาเนาะปูเตะ  ยะลา สพฐ. 

22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 41 ยะลา สพฐ. 

23 โรงเรียนเบตง“วีระราษฎรประสาน” ยะลา สพม. 

24 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย ยะลา สพม. 

25 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย  ยะลา สพฐ. 

26 โรงเรียนบานราโมง ยะลา สพฐ. 

27 โรงเรียนบานโต ยะลา สพฐ. 

28 โรงเรียนบานเยาะ  ยะลา สพฐ. 

29 โรงเรียนแมลานวิทยา ปตตาน ี สพม. 

30 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ   ปตตาน ี สพม. 

รวม 30 โรงเรียน   

 

 5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

1. ศึกษาสภาวการณการจัดการเรียนการสอนภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

1. ไดแนวทางในการพัฒนาครูศักยภาพครูในการจัดการ

เรียนการสอนภายหลังสถานการณการแพรระบาด    
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ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

สายพันธใหม 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเครือขาย

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย

สถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในจังหวัดชายแดนใต   

ของโรค Covid-19 ท่ีสอดคลองกับความตองการ    

และบริบทของโรงเรียนเครือขาย 

2. พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน

ภ ายห ลั งส ถ าน การณ ก ารแพ ร ร ะบ าดขอ งโรค      

COVID-19 โดยใช Platform การพัฒนาครูแบบครบ

วงจร ตามบริบทของโรงเรียนเครือขายโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง   

ในจังหวัดชายแดนใต   

2. มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการ

สอนภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 โดยใช Platform การพัฒนาครูแบบครบ

วงจร ตามบริบทของโรงเรียนเครือขายโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง    

ในจังหวัดชายแดนใต   

3. นิ เทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายหลัง

สถานการณ การแพรระบาดของโรค  COVID-19       

ตามบริบทของโรงเรียนเครือขายโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง   

ในจังหวัดชายแดนใต   

3. มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายหลัง

สถานการณ ก ารแพ ร ระบ าดของโรค  COVID-19      

ตามบริบทของโรงเรียนเครือขายโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง    

ในจังหวัดชายแดนใต   

 

    5.5 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)  

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcome) 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

- เชิงปริมาณ  

1. ทราบความตองการในการพัฒนาของ ครู ผูบริหาร 

และบุคคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเครือขาย 

จํานวน 30 โรงเรียน  

2. ทราบบริบทในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ของโรงเรียนเครือขายภายใตสถานการณ Covid-19 

- เชิงคุณภาพ  

    ไดแนวทางในการพัฒนาครูศักยภาพครูในการ

จัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการแพร

ระบาดของโรค  Covid-19 ท่ี สอดคลองกับความ

ตองการและบริบทของโรงเรียนเครือขาย 

 

- เชิงปริมาณ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไดแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนภายหลั ง

สถาน การณ ก ารแพ ร ร ะบ าดขอ งโรค  Covid-19          

ท่ีสอดคลองกับความตองการและบริบทของโรงเรียน

เครือขาย 

- เชิงคุณภาพ  

มีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการ

สอนภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรค 

Covid-19 ท่ีสอดคลองกับความตองการและบริบทของ

โรงเรียนเครือขาย 
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ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)  

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcome) 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

- เชิงปริมาณ  

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช Platform การพัฒนาครูแบบครบวงจร ภายหลัง

สถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 ภายใต

กรอบแนวคิด  

  1. การจัดการเรียนการสอน การใชสื่อและเทคโนโลยี

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณ  

Covid-19  

  2. การผลิตสื่อเพ่ือการจัดการเรียนการสอนภายหลัง

สถานการณ Covid-19 

  3. การใชสื่อและเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการ

สอน ในชั้ น เรียนภายหลั งสถานการณ  Covid-19     

ตามบริบทของโรงเรียน 

  4. ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการ

จัดการเรียนการสอนหรือ เทค โน โลยี  ภ ายหลั ง

สถานการณ Covid-19  

- เชิงคุณภาพ  

มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการ

สอนภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรค 

Covid-19 โดยใช Platform การพัฒนาครูแบบครบ

วงจร เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนาผูเรียน 

- เชิงปริมาณ  

ครูแกนนําจากโรงเรียนเครือขาย จํานวน 60 คน       

เขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู โดยใช Platform 

การพัฒนาครูแบบครบวงจร ภายใตกรอบแนวคิด  

   1. การจัดการเรียนการสอน การใชสื่อและเทคโนโลยี

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณ  

Covid-19  

   2. การผลิตสื่อเพ่ือการจัดการเรียนการสอนภายหลัง

สถานการณ Covid-19 

   3. การใชสื่อและเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนภายหลังสถานการณ Covid-19 ) ตาม

บริบทของโรงเรียน 

   4. ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ

การจัดการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยี ภายหลังใน 

- เชิงคุณภาพ 

1. ครูแกนนําจากโรงเรียนเครือขาย จํานวน 60 คน     

มีองคความรูและสามารถจัดการเรียนการสอนภายหลัง

สถานการณ Covid-19 เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

2. พ้ืนท่ีมีครูแกนนําท่ีเปนตัวแทนจากโรงเรียนเครือขาย

ในการใหความรู ในฐานะตนแบบการจัดการเรียน     

การสอนภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 

- เชิงปริมาณ  

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายหลัง

สถานการณ การแพรระบาดของโรค  COVID-19       

ของโรงเรียนเครือขาย 

- เชิงคุณภาพ  

มีกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

ภ ายห ลั งส ถ าน การณ ก ารแพ ร ร ะบ าดขอ งโรค      

- เชิงปริมาณ  

ครูแกนนําจากโรงเรียนตนแบบโรงเรียนเครือขาย       

60 คน  และนั กเรียน ใน โรงเรียน เครือข าย ได รับ       

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายหลัง

สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

- เชิงคุณภาพ  

ครูแกนนําและโรงเรียนเครือขายไดรับขอเสนอแนะ    
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ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)  

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcome) 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

COVID-19 เพ่ือเปนแนวทางการแนะนําการจัดการ

เรียนการสอนสูการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนเครือขาย 

ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

ตามบริบทของโรงเรียน 

 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 

  

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาสภาวะการณและความ

ตองการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ

1.มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการ

สอนภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 ท่ี
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

เรียนการสอนในโรงเรียนเครือขายโครงการ

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย

สถาบัน อุดมศึกษาเปน พ่ี เลี้ ยงในจั งหวัด

ชายแดนใต 

สอดคลองกับความตองการและบริบทของโรงเรียนเครือขาย 

2.ทราบความตองการในการพัฒนาของ ครู ผูบริหาร และ

บุคคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเครือขาย จํานวน 22 

โรงเรียน จาก 30 โรงเรียน 

3.มีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน

ภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 ท่ี

สอดคลองกับความตองการและบริบทของโรงเรียนเครือขาย 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม คิดเปน

คาเฉลี่ยรวม 4.75 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.42 อยูใน

เกณฑ มากท่ีสุด 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูในการ

จัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธใหม 2019 (COVID-19) โดยใช 

Platform การพัฒนาครูแบบครบวงจร ตาม

บริบทของโรงเรียนเครือขายโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเปน

พ่ีเลี้ยงในจังหวัดชายแดนใต   

ครูแกนนําจากโรงเรียนเครือขาย เขารวมกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพครู โดยใช Platform การพัฒนาครูแบบครบวงจร 

ภายใตกิจกรรม นิทานกับพัฒนาการดานภาษาของเด็กปฐมวัย 

โดยสื่อท่ีไดในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบดวย  

1.หนังสือภาพเรียนรูภาษาแบบ Whole language 

2.อานคําอานภาพจากนิทานคํางาย     

3.นิทานเรียนรูคําวิเศษณ   

4.หนังสือภาพเรียนรูภาษาทางคณิตศาสตร   

5.หนังสือ Pop up เรียนรูจํานวนและสัญลักษณทาง

คณิตศาสตร  

และภายใตกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาดิจิทัล

แพลตฟอรมสําหรับการจัดการเรียนการสอน โดยใชเทคโนโลยี

สมัยใหม  สําหรับการสอนแบบ Active Learning” มีผูเขารวม

จํานวน 48 คน จากจํานวน 60 คน ประกอบดวย  

1. นวัตกรรมการสรางสื่อการสอน ใชส่ือ Metaverse และใช

ส่ือ Augmented Reality (AR) 

2.การสรางสื่อนวัตกรรม แอพพลิเคชั่น การจัดการเรียนการ

สอน โดยใชส่ือ wordwall 

3.การควบคุมการจัดการเรียนการสอน/การควบคุมชั้นเรียน ใช

ส่ือ classdojo และ ใช Class 123 

4.การใชแอพพลิเคชั่นสําหรับการตรวจขอสอบคํานวนเกรด
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

นักเรียน ใชแอพพลิเคช่ัน zipgrade 

5.ประยุกตใชสื่อดิจิทัลแพลตฟอรมในการนําเสนอสื่อออนไลน 

ผ าน อี บุ ค  (E-Books)  ครู ท่ี เข าร วมการอบรมสามารถ

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมสําหรับการจัดการ

เรียนการสอนได ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรม คิดเปนคาเฉลี่ยรวม 4.52 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เฉลี่ย 0.56 อยูในเกณฑ มากท่ีสุด 

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียน

การสอนภายหลังสถานการณการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 ตามบริบทของโรงเรียน

เครือขายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในจังหวัด

ชายแดนใต   

    จากการลงพ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย จํานวน 30 โรงเรียน ตั้งแต

วันท่ี 31 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2565 เปนเวลาจํานวน 10 

วัน ในวันปฏิบัติงานราชการ  

     จากท่ีครูไดเขารวมการอบรมในกิจกรรมท่ี 2 ครูหลายทาน

ไดนําแอพพลิเคชั่นหรือสื่อไปประยุกตใชกับการจัดการเรียน

การสอน เชน แอพพลิเคชั่น ClassDojo นํามาใชในการจัดการ

เรียนการสอน การเช็คชื่อ การเก็บคะแนน ทําใหผูเรียนมีความ

สนใจและสนุกกับการเรียนเพ่ิมข้ึน สื่อ Metaverse นํามา

ประยุกตใชในการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ และครูนําไป

ประยุกตใชกับการประเมินวิทยฐานะของตนเอง โปรแกรม 

Canva ไดนํามาประยุกตใชกับทุกรายวิชา และนําโปรแกรม 

Canva มาสอนใหนักเรียนทํา Portfolio เพ่ือใชในการยื่น

ศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัย 

     ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากโรงเรียน หลายโรงเรียนประสบ

ปญหาดานอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรไมพรอมใชงานหรือมี

เวอรชั่นท่ีเกา และมีจํานวนไมเพียงพอตอนักเรียนรวมถึง

สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียรและครอบคลุมท่ัวโรงเรียน และ

หลายโรงเรียนยังไมนําความรูท่ีไดจากการอบรมมาใชเนื่องจาก

ชวงท่ีอบรมอยูในชวงของการสอบดังนั้นโรงเรียนจะนํามา

ประยุกตใชในเทอมถัดไป และอยากใหมีการอบรมเพ่ิมเติมของ

สื่อ Metaverse 

กิจกรรมท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการโครงการ 

มีเจาหนาท่ีชวยดําเนินงานกิจกรรมโครงการ  

จํานวน 1 คน 
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

กิจกรรมท่ี 5 ถอดบทเรียนโครงการ - ใหมีการจัดอบรมแบบ Active learning ตอเนื่องท้ังนอก

พ้ืนท่ีและลงพ้ืนท่ีโรงเรียน 

- ใหจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนในเรื่องของการวางแผน

ศึกษา 

- ใหมีการแนะแนวเรื่องภาษาเพ่ือการสื่อสารและดานจิตวิทยา 

- อยากไดแอพลิเคชันท่ีสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน 

- จัดกิจกรรมเพ่ิมความรูการแนะแนวใหกับครูประจําชั้นทุกคน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 ทราบสภาวการณและความตองการพัฒนาศักยภาพของครูการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 (COVID-19) 

 8.2 ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนภายหลังสถานการณการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 ตามบริบทของโรงเรียนเครือขาย ผาน Platform การพัฒนาครูแบบครบวงจร 

 8.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน และนักเรียนไดรับการแนะนําตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 300,000 บาท 

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

ตารางรายการคาใชจายตามกิจกรรม 

กิจกรรม รายการคาใชจาย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

(รอยละของเงิน

ท้ังหมด 300,000) 

กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาสภาวการณและ

ความตองการพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนในโรงเรียน

เครือขายโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ี

เลี้ยงในจังหวัดชายแดนใต 

- คาเดินทางไปราชการอาจารย

และเจาหนาท่ี จํานวน 4 คน 

2,700 0.90 

 กิจกรรมท่ี 1 รวม 2,700 0.90 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูใน

การจัดการเรียนการสอนภายหลัง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติด

- คาตอบแทนวิทยากร 8,400 2.80 

- คาอาหารม้ือหลัก 14,000 4.67 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 9,800 3.27 
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ตารางรายการคาใชจายตามกิจกรรม 

กิจกรรม รายการคาใชจาย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

(รอยละของเงิน

ท้ังหมด 300,000) 

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 

(COVID-19) โดยใช Platform การ

พัฒนาครูแบบครบวงจร ตามบริบท

ของโรงเรียนเครือขายโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดย

สถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในจังหวัด

ชายแดนใต   

- ค า เ ดิ น ท า ง ไป ร าช ก า ร ข อ ง

ผูเขารวมโครงการ 

10,680 3.56 

- คาท่ีพักวิทยากรและผู เขารวม

โครงการ 

10,900 3.63 

- ค า บ ริ ก า ร ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 

10,500 3.50 

 กิจกรรมท่ี 2 รวม 64,280 21.43 

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตามการจัดการ

เรียนการสอนภายหลังสถานการณการ

แพรระบาดของโรค COVID-19 ตาม

บริบทของโรงเรียนเครือขายโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย

สถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในจังหวัด

ชายแดนใต  (โดยรวบกิจกรรมท่ี 5) 

- คาเบี้ยเลี้ยง  
    - จํานวน 6 คนๆละ 9 วันๆละ 
240 บาท (6*9*240=12,960) 
    - จํานวน 5 คนๆละ 1 วันๆละ 
240 บาท (5*1*240=1,200) 

14,160 4.72 

- คาท่ีพัก  
    - จํานวน 1 คืนๆละ 2 หองๆละ 
750 บาท (1*2*750=1,500) 
    - จํานวน 1 คืนๆละ 2 หองๆละ 
550 บาท (1*1*550=550) 

2,050 0.68 

 -คาเชาเหมารถยนตพรอมนํ้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง  จํ านวน  10 วันๆละ 
3,000 บาท 

30,000 10.00 

 กิจกรรมท่ี 3 และ กิจกรรมท่ี 5 รวม 46,210 15.40 

กิจกรรมท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการโครงการ 

- คาจางเหมาเจาหนาท่ีโครงการ 

จํานวน 1 คนละๆ 9 เดือนๆละ 

1,500 บาท 

135,000 45.00 

 กิจกรรมท่ี 4 รวม 135,000 45.00 

กิจกรรมท่ี 5 ถอดบทเรียนโครงการ - คาจางถายเอกสาร 15,000 5.00 

 กิจกรรมท่ี 5 รวม 15,000 5.00 

รวมเงิน (สองแสนหกหม่ืนสามพันหนึ่งรอยเกาสิบบาทถวน) 263,190 87.73 

ยอดคงเหลือ (สามหม่ืนหกพันแปดรอยสิบบาทถวน) 36,810 12.27 
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10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

   10.1 การดําเนินงานลาชากวาแผนท่ีกําหนดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธใหม 2019 มีความรุนแรงข้ึนในชวงประมาณครึ่งปแรก สงผลใหครูผูเขารวมโครงการ และมหาวิทยาลัยราขภัฏ 

ยะลา มีขอจํากัดดานเวลาและรูปแบบของการจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงดําเนินการแกปญหาดังกลาว 

ดวยการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูภายใตกรอบการดําเนินงานของโครงการในรูปแบบออนไลนในระยะแรก และ

ดําเนินการในรูปแบบออนไซตเม่ือสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 เปนไปใน

ทิศทางท่ีดีข้ึน  

   10.2 การดําเนินงานโครงการภายใตกรอบระยะเวลาโครงการมีความเหลื่อมลํ้าและซอนทับกับกิจกรรมของ

โรงเรียน เนื่องจากเปนการเปดภาคเรียนในรูปแบบออนไซตครั้งแรกหลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงบูรณาการการจัดกิจกรรมรวมกับโครงการอ่ืน ๆ ของ

สถาบันพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาชายแดนใต โดยบูรณาการรวมกับการดําเนินงานของโครงการ ภายใตชุด

โครงการวิจัย 

สานพลังเครือขายการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมการรูหนังสือของนักเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

ยะลา เพ่ือลดภาระและไมเปนการรบกวนเวลาปฏิบัติราชการของผูเขารวมโครงการ  

   10.3 ปญหาดานงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณโครงการท่ีไดรับไมสอดคลองกับระยะเวลาดําเนินโครงการ จึง

สงผลกระทบตอการบริหารจัดการงบประมาณและการดําเนินกิจกรรมในบางกิจกรรม  

 

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแตละ      

  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 11.1 มีแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการแพร

ระบาดของโรค Covid-19 ท่ีสอนคลองกับความตองการและบริบทของโรงเรียนเครือขาย 

 11.2 ครูแกนนําจากโรงเรียนเครือขาย จํานวน 48 คน เขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู โดยใช Platform การ

พัฒนาครูแบบครบวงจร มีการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน ภายหลังสถานการณ Covid-19 ในการ

พัฒนาผูเรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

 11.3 มีครูตนแบบการจัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณ Covid-19 ท่ีเปนตัวแทนจากโรงเรียนเครือขาย 

 11.4 โรงเรียนเครือขายไดรับขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณ 

Covid-19 ตามบริบทของโรงเรียน 

 11.5 นักเรียนมีความต้ังใจและกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึนหลังจากครูตนแบบไดนําสื่อและเทคโนโลยีจากการ

อบรมไปใชในการสอนจริง 
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12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 

  

 
กิจกรรม กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงป 2564 และ

วางแผนเตรียมการดําเนินงานโครงการในป 2565 วันท่ี 29 มีนาคม 2565 

 

 
กิจกรรม อบรมปฏิบตัิการ เรื่อง “การนํานวัตกรรมสงเสริมการเรียนรู สูความเปนครูมืออาชีพ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมอบรม เรื่อง นิทานกับพัฒนาการดานภาษาของเด็กปฐมวัย 
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กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมสําหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี

สมัยใหมสําหรับการสอนแบบ Active Learning” 
 

   
 

กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapping - Platform การพัฒนาครูครบวงจร 
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มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)   

 (ภาษาไทย) การพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี โดยใชเรื่อง

เลาอัลกุรอาน(Qasas Qur'aani) 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด .......1....... 

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา ....2..... 

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย)……มูฮามัสสกรี มันยูนุ......…………................……………… 

     (ภาษาอังกฤษ) …………................………………………………………………… 

 ตําแหนงทางวิชาการ  ..ผูชวยศาสตราจารย .........................…………………................………… 

   หนวยงานตนสังกัด.............คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี........................................... 

 สถานท่ีติดตอ    ...............คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี............................................ 

 โทรศัพท     .........................093-668-8787...........................................................................…...... 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  ..............093-668-8787................................................................................... 

e-mail: ...............................makree4@gmail.com................................................................... 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพ่ือเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพ่ือลดชองวาง

ทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) 

เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 
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4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ ..........ยะหะยา นิแว…………………………………....................... 

 คุณวุฒิ (สาขาความชํานาญ) .....................บริหารการศึกษา...................……………………………….. 

 หนวยงานตนสังกัด.....................................ศึกษาศาสตร..มหาวิทยาลัยฟาฏอนี............................ 

 สถานท่ีติดตอ    .......................................ศึกษาศาสตร..มหาวิทยาลัยฟาฏอนี............................ 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  .................................084-631-5640............................................................. 

e-mail: ..................................................yahay_niwae@ftu.ac.th........................................... 

ความรับผิดชอบในโครงการ  .................ผูประสานงาน................................................................ 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

5.1 วัตถุประสงค 

     5.1 1 เพ่ือพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) 

     5.1.2 เพ่ือทดลองใชสื่อการจัดการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) สําหรับ

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี  

     5.1.2 เพื ่อติดตามและประเมินสื ่อการจัดการเรียนรู ภาษาไทยโดยใชเรื ่องเลาอัลกุรอาน (Qasas 

Qur'aani) สําหรับโรงเรียนในจังหวัดปตตานี 

5.2 กลุมเปาหมาย 

       5.2.1 คร ูในสังกัด สพป. ปตตานี เขต 1,2,3  สังกัดสช.ปตตานี และสังกัด อบจ. ปตตานี  จํานวน 11  

โรง จํานวนคร ู55 คน  

  5.2.2 นักเรียน ในสังกัด สพป. ปตตานี เขต 1,2,3  สังกัดสช.ปตตานี และสังกัด อบจ. ปตตานี  

จํานวน 11  โรง จํานวนคร ู770 คน 

 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 

สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./
ตชด./อ่ืนๆ 

คร ู นักเรียน 

แผน แผน 

1 โรงเรียนบานบางมะรวด  ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 1 5 70 

2 โรงเรียนชมุชนบานตนสน ปตตานี สพป. ปตตานี เขต 2 5 70 

3 โรงเรียนบานโตะชูด ปตตาน ี สพป. ปตตานี เขต 3 5 70 

4 โรงเรียนบานเขาตูม ปตตาน ี อบจ. ปตตาน ี 5 70 

5 โรงเรียนบานตะบิงติงงี ปตตาน ี อบจ. ปตตาน ี 5 70 

6 โรงเรียนศานติวิทยาโสรง ปตตาน ี สช.ปตตานี 5 70 

7 โรงเรียนเชาวปญญา ปตตานี สช.ปตตานี 5 70 
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8 โรงเรียนซอลีฮียะห  ปตตาน ี สช.ปตตาน ี 5 70 

9 โรงเรียนบํารุงอิสลาม ปตตาน ี สช.ปตตาน ี 5 70 

10 โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา ปตตาน ี สช.ปตตาน ี 5 70 

11 โรงเรียนอิบนอัูฟฟานบูรณวิทย  ปตตาน ี สช.ปตตาน ี 5 70 

รวม    55 770 
 

5.4 ผลผลิต/ผลลพัธ 

  5.4.1 หนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่องเลาอัลกุรอาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

นบีมูซากับกษัตริยฟาโรหจอมอธรรม 

  5.4.2 สื่อนวัตกรรม เพ่ือการเรียนการสอน จํานวน .....2.... ชิ้น 

    5.5 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 

ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 
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7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

พบปะตัวแทนผูบริหารการศึกษาในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี ( สพป. สช. อบจ. ปตตานี ) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร และทีมงานไดพบปะผูอํานวยการ

กองการศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีเกี ่ยวกับ

เร ื ่องการให ความร วมมือในการพัฒนาทักษะการอ าน

ภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี โดยใช

เรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ ่น โดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเปนพี ่เล ี ้ยง เครือขายเพื ่อการพัฒนา

อุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยอยูภายใต

การดูแลของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ขอคิดเห็นทางผูอํานวยการกองการศึกษา องคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี เห็นดวยกับแนวคิดการพัฒนาทักษะการ

อานภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี 

โดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) และมีความยินดี 

พรอมท่ีจะใหโรงเรียนท่ีอยูภายใตการดูแลขององคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี เปนสวนของการทดลองในการพัฒนา

ทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

ปตตาน ีโดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) 

สรางความเขาใจตอผูบริหารสถานศึกษาและ

คณะครู เรื่อง แนวคิดการพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

ปตตานี โดยใชเร ื ่องเล าอัลกุรอาน(Qasas 

Qur'aani) 

ทางทีมงานไดมีการพบปะผูบริหารโรงเรียนเพื่อสรางความ

เขาใจในการดําเนินงานโครงการฝกทักษะการอานและการ

เขียนภาษาไทย โดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani)  

ขอคิดเห็น 

ทางผู บร ิหารสถานศึกษาและคณะครูร ับหล ักการเร ื ่อง 

แนวคิดการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี โดยใชเรื ่องเลาอัลกุรอาน

(Qasas Qur'aani) และยินด ีให ความร วมมือกับคณะ

ศึกษาศาสตร ในการพัฒนาคูมือการพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี โดยใช

เรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) และใหทางคณะมาทํา
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

ขอตกลงในการทําความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมภาษาไทยโดยใช

กระบวนการ Design Thinking 

ผลการด ําเน ินงานการประช ุมออกแบบและพ ัฒนา

นวัตกรรมภาษาไทยโดยใชกระบวนการ Design Thinking 

   การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมภาษาไทยคูมือฝกทักษะ

การอานภาษาไทย โดยใช เร ื ่องเล าอ ัลก ุรอาน(Qasas 

Qur'aani) หนังสือe-book เพื ่อฝกทักษะการอานและให

นักเรียนไดฝกทักษะการเรียนรูภาษาภาษาไทยดวยตนเอง ซ่ึง

มีผูเขารวมประชุมประกอบดวย 1) นางมาเรียม ยะสะแต ผอ.

กลุมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี 

2) นางอานีซะห ประจัน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี 3) นายอันวา สาอุ 

นักวิชาการชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี 

4) นางสาวปริศนา อินทศิริ นักวิชาการชํานาญการ สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดปตตานี 5) นางสาวซัลวานา หะยีเยะ 

นักวิชาการชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี 

6) ครูผูสอนในรายวิชาสาระภาษาไทย และครูผูสอนรายวิชา

สาระอิสลามศึกษาจํานวน 15 โรง โรงละจํานวนครู 2 ทาน 

ประกอบดวยโรงเรียนบานเขาตูม จ.ปตตานี โรงเรียนบานตะ

บิงติงงี จ.ปตตานี โรงเรียนบานตนสน จ.ปตตานี โรงเรียนอิบ

นุอัฟฟานบูรณวิทย จ.ปตตานี โรงเรียนสามัคคีธรรม จ.

ปตตานี โรงเรียนซอลีฮียะห จ.ปตตานี โรงเรียนเชาวนปญญา 

จ.ปตตานี โรงเรียนศานติวิทยาโสรง จ.ปตตานี โรงเรียนบาน

มะรวด จ.ปตตานี โรงเรียนบานโตะชูด จ.ปตตานี โรงเรียนอา

ลาวียะหวิทยา จ.ยะลา โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา จ.ยะลา 

โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู จ.ยะลา โรงเรียนอิสลามวิทยา

นุสรณจ.นราธิวาส และโรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห จ.

สงขลา 

ผลการประชุมออกแบบและพัฒนานวัตกรรมภาษาไทยโดย

ใชกระบวนการ Design Thinking 
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

     การออกแบบและการจะทําคูมือฝกทักษะการอานและ

การเข ียนภาษาไทย โดยใช เร ื ่องเล าอ ัลก ุรอาน(Qasas 

Qur'aani) ดังนี้  

1) การวิเคราะหตัวชี้วัดสาระอัลกุรอานตาม"หลักสูตร

แกนกลางอิสลามศึกษา 2551 และตัวช ี ้ว ัดสาระ

ภาษาไทยตาม "หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 2551" 

2) กําหนดหนวยการเรียนรู 2 หนวย คือ หนวยอัลฟาติ

ฮะหฺ และหนวยอัลอิคลาส 

3) อรรถาธ ิบายพร อมเร ื ่องเล าอ ัลก ุรอาน (Qasas 

Qur'an) 

กิจกรรมเสริมสรางทักษะการอานภาษาไทยผานบทเรียนอัลกุ

รอาน 

ขอเสนอแนะ 

  ควรใสคําอธิบายเพิ ่มเติมสําหรับคําเฉพาะ เชนคําวา 

เผาบนีอิสรออีล ฟาโรห เปนตน เพื่อใหผูอานเกิดความ

เขาใจไดมากข้ึน และไดรับความเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจาก

เนื้อเรื่อง 

  ควรสรางบัญชีคําแนบทายเลม เพื่อใหผูอานไดทบทวน

และเรียนรูความหมายของคําศัพทไดมากข้ึน 

  การใชคําทับศัพทภาษาอาหรับควรยึดหลักเกณฑหรือ

รูปแบบเดียวตลอดทั้งเลม เพื่อไมใหเกิดความสับสนแก

ผูอาน 

  ควรหลีกเลี่ยง ปรับและแกไขคําท่ีฉีกคํา 

  ควรเพ่ิมใสลูกเลนเพ่ิมเติมเพ่ือหนังสือมีความนาสนใจ นา

อาน และนาคนหา เชน ใส QR code เพื่อใหผูอานได

สแกนและเห็นรูปภาพ หรือ วีดิโอ ขณะอานหนังสือ 

  เพ่ิมสีตัวอักษรใหมีหลายสี เพ่ือใหมีสีสันและนาสนใจ 
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  ภาพพื้นหลังบางหนามืดสงผลใหตัวอักษรไมชัด ควรปรับ

ใหเห็นตัวอักษรท่ีชัดข้ึน เพราะมันจะสงผลตอการอาน 

  คําถามชวนคิดควรปรับใหเปนคําถามปลายเกิดทุกหนา 

เพราะจะชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดของผูอาน 

  คําวา ทะแลแดง ควรตัดคําวาแดงออกไป ใหคงเหลือคํา

ว า เป นทะเล เน ื ่องจากในอัลกุรอานไมได ระบุวา

เหตุการณเกิดขึ้น ณ ที่ใดเปนที่ใดเปนการเฉพาะ อีกท้ัง

นักวิชาการก็ไมมีความเห็นท่ีขัดเเยงในเรื่องนี้เชนกัน 

อบรมการใชนวัตกรรมคูมือฝกทักษะการอาน

และการเขียนภาษาไทย โดยใชเรื่องเลาอัลกุ

รอาน (Qasas Qur'aani) และอบรมอาจารยพ่ี

เลี้ยง  

ผลอบรมการใชนวัตกรรมคูมือฝกทักษะการอานและการ

เข ียนภาษาไทย โดยใช  เร ื ่องเล าอ ัลก ุรอ าน(Qasas 

Qur'aani) และอบรมอาจารยพ่ีเล้ียง  

     ทางโครงการไดดําเนินการจัดอบรมการใชนวัตกรรมคูมือ

ฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย โดยใชเรื่องเลาอัล

กุรอาน (Qasas Qur'aani) และอบรมอาจารยพี ่เลี ้ยงครู

ภาษาไทย และครูอิสลามศึกษาจากโรงเรียนจํานวน 19 โรง

และมีจํานวนครูเขารวม 38 คน ดังนี ้

โรงเรียนท่ีอยูในโครงการ 

1.  โรงเรียนบานเขาตูม จ.ปตตานี 

2.  โรงเรียนบานตะบิงติงงี จ.ปตตานี 

3.  โรงเรียนชมุชนบานตนสน จ.ปตตานี 

4.  โรงเรียนบางมะรวด จ ปตตานี 

5.  โรงเรียนบานโตะชูด จ.ปตตานี 

6.  โรงเรียนเชาวปญญา จ. ปตตานี 

7.  โรงเรียนศานติวิทยาโสรง จ.ปตตานี 

8.  โรงเรียนบํารุงอิสลาม จ.ปตตานี 

9. โรงเรียนสามัคคีธรรม จ.ปตตานี 
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10. โรงเรียนซอลีฮียะห จ.ปตตานี 

11.  โรงเรียนอิบนอัุฟฟานบูรณวทิย จ.ปตตานี 

โรงเรียนเขารวมเพ่ือสังเกตุการณ 

1. โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ปตตานี 

2. โรงเรียนรัศมีสถาปนา จ.ปตตานี 

3. โรงเรียนอนุบาลยะรัง จ.ปตตานี 

4. โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ จ.นราธิวาส 

5. โรงเรียนญะบัลนูร จ.นราธิวาส 

6. โรงเรียนอาลาวียะหวิทยา จ.ยะลา 

7. โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา จ.ยะลา 

8. โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห จ.สงขลา 

ผลการดําเนินการอบรม 

จากการดําเนินการอบรมการพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาไทยโดยใช เร ื ่องเล าอ ัลก ุรอาน (Qasas Qur'aani) 

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการเขารวมอบรมการ

พัฒนาทักษะการอานภาษาไทยโดยใชเรื ่องเลาอัลกุรอาน 

(Qasas Qur'aani) โดยมีกระบวนการดั้งนี้  

กระบวนการท่ี1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มูฮามัสสกรี 

มันยูนุ ประธานโครงการชี ้แจงความเปนมาโครงการการ

พัฒนาทักษะการอานภาษาไทย โดยใชเรื ่องเลาอัลกุรอาน 

(Qasas Qur'aani)  เพื ่อใหคุณครูไดทราบทราบความเปน

โครงการ และวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อใหคุณครูจัดได

ทําเนินกิจกรรมไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ

และเพื่อยกระดังคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะใน

รายวิชาภาษาไทยเปนการเพิ่มทักษะการอานออกเขียนได 

และมีการบูรณาการวิถีชีวิตมุสลิมท่ีสอดคลองกับความเปนอยู
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ในชุมชนและที ่ส ําคัญสามารถปลูกฝ งดานคุณธรรมและ

จริยธรรมใหกับนักเรียนอีกดวย  

กระบวนการที ่ 2 การอบรมเทคนิคการสอนและการ

ออกแบบการสอนภาษาไทยโดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas 

Qur'aani) ในชั้นเรียน 

กระบวนการท่ี 3 เทคนิคและเครื่องมือการวัดและการ

ประเมินการเรียนรู ภาษาไทยโดยใชเร ื ่องเล าอัลกุรอาน 

(Qasas Qur'aani) โดย ดร.มะยูตี ดือรามะ ประธานหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

กระบวนการท่ี 4 การบูรณาการสอนภาษาไทยโดยใช

เรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) ในกระบวนการเรียน

การสอนในหองเรยีน โดย อาจารยอาหามะรอสลี แมนยู  รอง

คณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 ผลจากการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

อบรมการใชนวัตกรรมคูมือฝกทักษะการอานและการเขียน

ภาษาไทย โดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) และ

อบรมอาจารยพี่เลี ้ยง พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 6.5 รองลงมาระดับ 

มาก และรองลงมาระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.22 รองลงมา

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 0.28  

ทดลองใชวัตกรรมการจัดการเรียนรู และนิเทศ 

และติดตาม 

จากการไดทดลองใชว ัตกรรมการพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี โดยใช

เร ื ่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) พบวา จากผลการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนใน

โรงเรียนกลุมตัวอยางนํารองการใชแบบเรียนภาษาไทยเรื่อง

เลาจากอัลกุรอาน  ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 โดย

คิดจากรอยละของคะแนนที่นักเรียนแตคนในแตละโรงเรียน 

ผลปรากฏวา รอยละคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยของนักเรียน ผานเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 70  

โดย 1) โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห มีคะแนนรอยละเฉลี่ย 

77.21  2) โรงเรียนชุมชนตนสนมีคะแนนรอยละเฉลีย่ 71.86  
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และ 3) โรงเรียนบานเขาตูมมีคะแนนรอยละเฉลี ่ย 70.61 

ชี ้ให เห ็นการดําเนินโครงการการพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี โดยใช

เร ื ่องเล าอ ัลก ุรอาน (Qasas Qur'aani) สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนไดเปนท่ี

นาพอใจ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาภาษาไทย  ภาค

การเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนกลุมอยางนํา

รองท่ีใชหนังสือแบบเรียนเรื่องเลาจากอัลกุรอาน 

ลําดับ

โรงเรี

ยน 

จํานวน

นักเรียน 

(คน) 

คะแนนรอยละของ

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ย (%) 

เกณฑท่ี

กําหนด 

(70%) 

1 23 77.21% ผานเกณฑ 

2 32 71.86%   ผานเกณฑ 

3 18 70.61% ผานเกณฑ 

 

 
 

จัดเวทีถอดบทเรียนและหาแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

 

ผลจากการดําเนินการการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทย

โดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) ทางทีมงานได

จัดถอดบทเรียนและหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดการใชนวัตกรรม

ภาษาไทย และคร ูภาษาไทย และคร ูอ ิสลามศึกษาจาก

โรงเรียนดังนี้ 
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โรงเรียนท่ีอยูในโครงการ 

1.  โรงเรียนบานเขาตูม จ.ปตตานี 

2.  โรงเรียนบานตะบิงติงงี จ.ปตตานี 

3.  โรงเรียนชมุชนบานตนสน จ.ปตตานี 

4.  โรงเรียนบางมะรวด จ ปตตานี 

5.  โรงเรียนบานโตะชูด จ.ปตตานี 

6. โรงเรียนศานติวิทยาโสรง จ.ปตตานี 

7. โรงเรียนเชาวปญญา  จ. ปตตานี 

8. โรงเรียนบํารุงอิสลาม จ.ปตตานี 

9.  โรงเรียนซอลีฮียะห จ.ปตตานี 

10. โรงเรียนสามัคคีธรรม จ.ปตตานี 

11. โรงเรียนอิบนอัุฟฟานบูรณวทิย จ.ปตตานี 

โรงเรียนเขารวมเพ่ือสังเกตุการณ 

1. โรงเรียนอนุบาลยะรัง จ.ปตตานี 

2. โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ปตตานี 

3. โรงเรียนรัศมีสถาปนา จ.ปตตานี 

4. โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ จ.นราธิวาส 

5. โรงเรียนญะบัลนูร จ.นราธิวาส 

6. โรงเรียนอาลาวียะหวิทยา จ.ยะลา 

7. โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา จ.ยะลา 

8. โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห จ.สงขลา 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 134 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

ผลจากตอบแบบสอบถามผูเขารวมเวทีถอดบทเรียนและหา

แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยโดย

ใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani)  พบวา  

1. ระดับเพศ  

ผูเขารวมเวทีถอดบทเรียนและหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเปนเพศ

หญิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.2 รองลงมาเปนเพศชายคิด

เปนรอยละ 4.8 

 
2. ระดับอายุ 

ระดับอายุที่เขารวมเวทีถอดบทเรียนและหาแนวปฏิบัติที ่ดี

ที่สุด พบวา ระดับอายุ 31-35 ปเปนผูเขารวมมกที่สุดคิดเปน

รอยละ 42.9 รองลงมาระดับอายุ 25 - 30 คิดเปนรอยละ 

28.8 ระดับอายุ 36 - 40  คิดเปนรอยละ 14.3  ระดับอายุ 

46  คิดเปนรอยละ 9.5 ระดับอายุ 41- 45  คิดเปนรอยละ 

4.5 ตามลําดับ 

 
3. ประเภทครู 

ประเภทครูที่เขารวมเวทีถอดบทเรียนและหาแนวปฏิบัติที่ดี

ที่สุด คือครูภาษาไทยเขารวมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.7 
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

รองลงมาคร ูอ ิสลามศึกษาคิดเป นร อยละ 28.6 และครู

ประเภทอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 4.7 

 
4. ประเภทสังกัดของโรงเรียน 

ประเภทสังกัดโรงเรียนที่เขารวมเวทีถอดบทเรียนและหาแนว

ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ครู สช. ปตตานีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.4 

รองลงมา บอจ. ปตตานี คิดเปนรอย 23.8 และ สช. นราธิวาส 

14.3  สพป. ปตตานี เขต 1,2,3 สช.ยะลา  คิดเปนรอยละ 

9.5 ตามลําดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
5. ประสบการณดานการสอน 

ระดับประสบการณการสอนครูที่เขารวมเวทีถอดบทเรียน

และหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด คือ ระดับประสบการณ 6-10 ป 

มากท่ี คิดเปนรอย 47.6 รองลงมาระดับประสบการณ 1-5 ป 

คิดเปนรอยละ 38.1  และระดับประสบการณ 11-15 ป คิด

เปนรอยละ 14.3 ระดับประสบการณ 16-20  ป และระดับ

ประสบการณ 20 ปข้ึน คิดเปนรอยละ  0.1  
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 

      ผลจากการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการการใชนวัตกรรมคู มือฝกทักษะการอานและการ

เขียนภาษาไทย โดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) 

และอบรมอาจารยพ่ีเลี้ยง พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจอย ู  ในระด ับมากท ี ่ส ุดโดยม ีค า เฉล ี ่ย 6.5 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. ดานความพรอมของถสานที่ในการจัดอบรม พบวา ครูมี

ความพึงพอใจในดานถสานที่ในการจัดอบรมอยูในระดับ

มากคิดเปนรอยละ 50 รองลงมามากที่สุดคิดเปนรอยละ 

44.4 รองลงมาปานกลาง 5.6 ตามลําดับ 

 
2. ดานความสะดวกในการเดินทาง พบวา ครูมีความพึง

พอใจดานความสะดวกในการเดินทางอยูในระดับมาก

ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาระดับมากคิดเปนรอย

ละ 22.2 รองลงมาระดับปานกลาง 11.1 ตามลําดับ 
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

 
3. ดานอาหารและเครื่องดื่ม พบวา ครูมีความพึงพอใจดาน

อาหารและเครื่องดื่มอยูในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 

77.2 รองลงมาระดับมากคิดเปนรอยละ 22.2 รองลงมา

ระดับปานกลาง 5.6 ตามลําดับ 

 
4. ดานการใชภาษาในหนังสือภาษาไทยโดยใชเรื่องเลาอัลกุ

รอาน (Qasas Qur'aani) มีความเหมาะสมกับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา พบวา ครูมีความพึงพอใจดานการใช

ภาษาในหนังสือภาษาไทยโดยใชเร ื ่องเลาอัลกุรอาน 

(Qasas Qur'aani) มีความเหมาะสมกับน ักเร ียนชั้น

ประถมศึกษาอยูในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 83.3 

รองลงมาระดับมากคิดเปนรอยละ 16.7 ตามลําดับ 
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

 
5. ดานการออกแบบหนังสือภาษาไทยโดยใชเรื่องเลาอัลกุ

รอาน (Qasas Qur'aani) อานงาย และมีความเหมาะสม

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบวา ครูมีความพึงพอใจ

ดานการออกแบบหนังสือภาษาไทยโดยใชเรื่องเลาอัลกุ

รอาน (Qasas Qur'aani) อานงาย และมีความเหมาะสม

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาอยูในระดับมากที่สุดคิดเปน

รอยละ 66.7 รองลงมาระดับมากคิดเปนรอยละ 33.3 

ตามลําดับ 

 
6. ทานคิดวาหนังสือภาษาไทยโดยใชเรื ่องเลาอัลกุรอาน 

(Qasas Qur'aani)มีความสําค ัญและสามารถพัฒนา

ทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน

พ้ืนท่ี พบวา มีความพึงพอใจหนังสือภาษาไทยโดยใชเรื่อง

เล าอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) มีความสําคัญและ

สามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้น
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

ประถมศึกษาในพื้นที่อยูในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 

72.2 รองลงมาระดับมากคิดเปนรอยละ 27.8 ตามลําดับ 

 
7. ทานไดความรูทางดานเทคนิคการสอนและการออกแบบ

การสอนภาษาไทยโดยใชเรื ่องเลาอัลกุรอาน (Qasas 

Qur'aani) ในชั ้นเร ียน พบวา ครูม ีความพึงพอใจได

ความรูทางดานเทคนิคการสอนและการออกแบบการ

สอนภาษาไทยโดยใช  เร ื ่ องเล าอ ัลก ุรอาน (Qasas 

Qur'aani) ในชั ้นเรียนอยู ในระดับมากที ่ส ุดและมาก

เทากัน คิดเปนรอยละ 50  

 
8. ทานไดรับความรูการบูรณาการสอนภาษาไทยโดยใชเรื่อง

เลาอัลกุรอาน(Qasas Qur'aani) ใน กระบวนการเรียน

การสอนในหองเรียน พบวา ครูมีความพึงพอใจไดรับ

ความรูการบูรณาการสอนภาษาไทยโดยใชเรื่องเลาอัลกุ

รอาน(Qasas Qur'aani) ในกระบวนการเรยีนการสอนใน
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หองเรียนอยู ในระดับมากที ่ส ุดคิดเปนรอยละ 77.8 

รองลงมาระดับมากคิดเปนรอยละ 22.2 ตามลําดับ 

 
9. ทานไดรับความรูทางดานเทคนิคและเครื่องมือการวัด

และการประเมินการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเรื่องเลาอัล

กุร อาน (Qasas Qur'aani) พบวา ครูมีความพึงพอใจ

ไดรับความรูทางดานเทคนิคและเครื่องมือการวัดและ

การประเมินการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเรื ่องเลาอัลกุร 

อาน (Qasas Qur'aani) อยูในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอย

ละ 50 รองลงมาระดับมากคิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมา

ระดับปานกลาง 5.6 ตามลําดับ 

 
10. ทานมีความพึงพอใจตอการนําเสนอของวิทยากรในการ

อบรมในครั้งนี้ พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการนําเสนอ

ของวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้อยูในระดับมากที่สุด

คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาระดับมากคิดเปนรอยละ 

33.3 ตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการการพัฒนาทักษะการ

อานภาษาไทยโดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) 

เพ่ือในการจัดครั้งตอไป ดังนี้ 

1. เปนสิ่งท่ีดีมากสําหรับยุคสมัย เพราะเด็กสมัยนี้ไมรูจัก

ประวัติศาสตรอิสลาม บรรดาซอฮาบัตตางๆซ่ึงสงผลให

เด็ก ๆ ไมมีไอดอลในรปูแบบอิสลาม  

2. อยากใหขยายไปยังโรงเรียนนอกจาก 4 จังหวัดภาคใต 

3. อยากใหเพ่ิมปริมาณคนในการเขารวมอบรมใหมากข้ึน 

4. อยากใหจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อยางตอเนื่องอยางนอย

ใหเพ่ิมระยะเวลาการจัดเปน 3 วัน เปนอยางนอย 

5. เปนกิจกรรมท่ีดีมาก อยากใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

และเสริมการใชเทคนิคการสอนใหหลากหลายมากข้ึน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 ไดคูมือการใชภาษาไทย โดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) 

 8.2 ไดหนังสือ e-book เพ่ือฝกทักษะการอานภาษาไทย โดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) 

 8.3 ไดสื่อเกมภาษาไทยโดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) ใหนักเรียนฝกทักษะการเรียนรู

ภาษาไทยดวยตนเอง 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 300,000 บาท 

9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 
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รายการ จํานวนเงิน (บาท 
รอยละของ 

คาใชจายท้ังหมด 

กิจกรรมพบปะตัวแทนผูบริหาร  

1. คาเดินทาง 1,000 บาท 

1,000 0.33 

กิจกรรมสรางความเขาใจตอผูบริหารสถานศึกษา 

1. คาเดินทางผูบริหาร 11 คนละ 500 บาท (11x500=5,500) 

2. คาอาหารเที่ยง 15 คน คนละ 120 บาท (15x120=1,800)  

3. คาอาหารวาง 14 คน  คนละ   35 บาท (14x35 =   490) 

4. คาของที่ระลึก 11 ชิ้น ชิ้นละ 300 บาท (11x300= 3,300) 

5. คาวัสดุ 1,500 บาท 

12,590 4.20 

กิจกรรมอบรมการสรางนวัตกรรมจัดการเรียนรูภาษาไทย 

1. คาผลิตสื่อคูการใชภาษาไทยเลมละ 150 บาท  (70X150=10,500) 

2. ผลิตสื่อหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส (25,000) 

3. ผลิตสื่อหนังสือการตูน เลมละ 250 บาท (500X250=125,000) 

4. ผลิตสื่อเกมภาษาไทยเกมละ 1,000 บาท (10X1,000=10,000) 

170,500 56.83 

กิจกรรมจัดเวทีชี้แจงวัตถุประสงคโครงการตอผูบริหารและครู และ  

กิจกรรมอบรมการใชสื่อ 

1. คาเดินทางครู 70 โรง ๆ ละ 500 บาท    (70x500=35,000) 

2. คาอาหารเที่ยง 80 คน ๆ ละ 120 บาท จํานวน 2 วนั  

(80x120x2=19,200)  

3. คาอาหารวาง 80 คน ๆ ละ 35 บาท  จํานวน 2 วนั   (80x35x2=

5,600) 

4. คาเอกสารประกอบอบรม 70 ชุด ๆ 100 บาท (70x100=7,000) 

5. คาที่พัก 3 หอง ๆ ละ 1,200 บาท (3x1200=3,600) 

6. คาตอบแทนวิทยากร 2 ทาน ๆ ละ 500 บาท จาํนวน 2 วัน คิดเปน

ชั่วโมง 10 ชั่วโมง ( 500 x 2 x 10 =10,000) 

80,400 26.8 

กิจกรรมอบรมอาจารยพ่ีเลี้ยงรวมกับศึกษานิเทศก 

1. คานิเทศติดตาม 11 โรงเรียน ๆ ละ 3,000 บาท (11x3,000=33,000) 

2. คาเอกสาร 2,510 

35,510 

 

 

11.84 

รวม  300,000 100% 
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10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 10.1 การสรางความเขาใจในการใชคูมือการฝกทักษะการอานภาษาไทยเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) 

ของครูท่ีสอนภาษาไทย และครูอิสลามศึกษา เนื่องครูภาษาไทยไมเชียวชาญเก่ียวความรูในอัลกุรอานน และครู

อิสลามศึกษาไมไดเชียวชาญทางดานภาษาไทย แนวทางแกไข ทางทีมงานไดเชิญครูที่สอนรายวิชาภาษาไทย

และครูที่สอนรายวิชาอิสลามศึกษามาอบรมทักษะการสอนการอานภาษาไทยเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas 

Qur'aani)  

 10.2  การนําคูมือการฝกทักษะการอานภาษาไทยเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) ไปใชในสถานศึกษา 

เพราะในแตละโรงเรียนจะมีหนังสือภาษาไทยและหนังสืออิสลามศึกษาสําหรับใชในกระบวนการจัดการเรียน

การสอนเปนการเฉพาะ แนวทางแกไข ทางโครงไดจัดกิจกรรมพบปะกับทีมบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใน

รายวิชาภาษาไทยและครูผู สอนอิสลามศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการใชหนังสือภาษาไทยเรื ่องเลาอัลกุ

รอาน (Qasas Qur'aani) ในกระบวนการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา พรอมควบคูกับการดําเนินการนิเทศการ

สอนเปนระยะ ๆ ผานระบบ ออนไซ และออนไลน โดยมีโรงเรียนนํารองในการนําคูมือการฝกทักษะการอาน

ภาษาไทยเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) 3 โรง ประกอบไปดวย โรงเรียนชุมชนบานตนสน  โรงเรียน

บานเขาตูม และโรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห 

     

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละโครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 11.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนกลุมตัวอยางนํารองการ

ใชแบบเรียนภาษาไทยเรื่องเลาจากอัลกุรอาน  ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 โดยคิดจากรอยละของ

คะแนนที่นักเรียนแตคนในแตละโรงเรียน ผลปรากฏวา รอยละคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

ของนักเรียน ผานเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 70  โดย 1) โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห มีคะแนนรอยละ

เฉลี่ย 77.21  2) โรงเรียนชมุชนตนสนมีคะแนนรอยละเฉลี่ย 71.86  และ 3) โรงเรียนบานเขาตูมมีคะแนนรอย

ละเฉลี่ย 70.61 ชี้ใหเห็นวา การดําเนินโครงการการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษา

ในจังหวัดปตตานี โดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนไดเปนท่ีนาพอใจ 

  11.2 ผลจากสอบถามหนังสือภาษาไทยโดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) พบวา มีความสําคัญ

และสามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในพื้นท่ี และสามารถพัฒนาทักษะ

การอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในพื้นที่อยูในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 72.2 รองลงมา

ระดับมากคิดเปนรอยละ 27.8 ตามลําดับ ชี้ใหเห็นวา การดําเนินโครงการการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทย

ของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี โดยใชเรื ่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนไดเปนท่ีนาพอใจ 
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 11.3 หนังสือภาษาไทยโดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) สามารถบูรณาการอิสลามศึกษาซ่ึงเปน

วิถีชีวิตของมุสลิมสูกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยในหองเรียนไดดี และจากการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ พบวา ครูมีความพึงพอใจและไดรับความรูการบูรณาการสอนภาษาไทยโดยใชเรื ่อง

เลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) ในกระบวนการเรียนการสอนในหองเรียนอยูในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 

77.8 รองลงมาระดับมากคิดเปนรอยละ 22.2 ตามลําดับ ชี้ใหเห็นวา การดําเนินโครงการการพัฒนาทักษะการ

อานภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี โดยใชเรื ่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) 

สามารถพัฒนาทักษะการสอนครูรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนไดเปนท่ีนาพอใจ 

 11.4 จากการการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี โดยใชเรื่อง

เลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) ทางโครการไดใหโรงเรียนที่อยู ภายใตเครือขายของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โรงเรียนเขารวมเพื่อสังเกตุการณ จํานวน 8 โรง ประกอบดวย โรงเรียนเตรียมศึกษา

วิทยา จ.ปตตานี โรงเรียนรัศมีสถาปนา จ.ปตตานี โรงเรียนอนุบาลยะรัง จ.ปตตานี โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ 

จ.นราธิวาส โรงเรียนญะบัลนูร จ.นราธิวาส โรงเรียนอาลาวียะหวิทยา จ.ยะลา โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา จ.

ยะลา และ โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห จ.สงขลา 

 

12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
สรางความเขาใจตอผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู เรื่อง แนวคิดการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี โดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน(Qasas Qur'aani) ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

U_School Mentorin 
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การประชุมออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาใน

จังหวัดปตตานี โดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani 
 

  

 
 

 

กิจกรรมวิพากษหนังสือเรียนภาษาไทยตามโครงการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษา

ในจังหวัดปตตานี โดยใชเรื่องเลาอัลกุรอาน (Qasas Qur'aani) ณ หอประชุมชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร มหา

วิทนาลัยฟาฏอนี ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง U_School Mentoring 
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กิจกรรมอบรมการใชหนังสือภาษาไทยบูรณาการเรื่องเลาในอัลกุรอาน (Qasas Qur'an) ณ หอประชุมชั้น 2 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทนาลัยฟาฏอน ีจัดโดย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ภายใตโครงการ

มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง U_School Mentoring 
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ส่ือนวัตกรรม 

https://drive.google.com/file/d/15-

7BSZhyttuthOv1VeU4Vr8zCD89hCEI/view?usp=drivesdk 

 

 

 

 
https://online.pubhtml5.com/gamo/jdop/?fbclid=IwAR0

VPiQDDpZal5fyTNsssUKDveDU27_L3wRwfDQmRUZHCUR

gjjQFwZ5KsTA#p=1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15-7BSZhyttuthOv1VeU4Vr8zCD89hCEI/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/15-7BSZhyttuthOv1VeU4Vr8zCD89hCEI/view?usp=drivesdk
https://online.pubhtml5.com/gamo/jdop/?fbclid=IwAR0VPiQDDpZal5fyTNsssUKDveDU27_L3wRwfDQmRUZHCURgjjQFwZ5KsTA#p=1
https://online.pubhtml5.com/gamo/jdop/?fbclid=IwAR0VPiQDDpZal5fyTNsssUKDveDU27_L3wRwfDQmRUZHCURgjjQFwZ5KsTA#p=1
https://online.pubhtml5.com/gamo/jdop/?fbclid=IwAR0VPiQDDpZal5fyTNsssUKDveDU27_L3wRwfDQmRUZHCURgjjQFwZ5KsTA#p=1
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)   

 (ภาษาไทย) โครงการสรางความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรแกครูในโรงเรียนสาม

จังหวัดชายแดนใต : กิจกรรมสรางส่ือนวัตกรรมการสอนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ       โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด 2 

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา 3 

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒชิยั ศรีชวย 

     (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr.Wutthichai Srichay 

 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

 หนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาผูเรียน

ใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลดชองวางทาง

การศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการ

เรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู ในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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 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 

4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย ศรีชวย 

 คุณวุฒิ (สาขาความชํานาญ) เทคโนโลยีชีวภาพ 

 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 

ความรับผิดชอบในโครงการ  .หัวหนาโครงการ 

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

 เพ่ือสรางความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรแกครู 

 เพ่ือเพ่ิมทักษะดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซ่ึงเปนทักษะท่ีจําเปนและเรงดวนสําหรับนักเรียน 

 เพ่ือสรางใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาครูใหดึงศักยภาพท่ีมีอยูมาใชในการพัฒนา

นักเรียนสูงสุด 

    5.2 กลุมเปาหมาย 

  โรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  โรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต 

    5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

- ความรูพ้ืนฐาน และกระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

- นวัตกรรมสื่อการสอนท่ีเหมาะสมการพ้ืนท่ี 

- โรงเรียนมีการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

- การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- สงตอ และพัฒนาความรูพ้ืนฐานในกระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหกับรุนตอไป และ

เสริมสรางกระบวนการเรียนรู 

- กระบวนการผลิตนวัตกรรมสื่อการสอนท่ีเหมาะสมการพ้ืนท่ี 
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- การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน การสอนท่ีมีคุณภาพทําใหนักเรียนมีความสนใจใน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

- พัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมในการพัฒนาทักษะดานนวัตกรรมสื่อการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

    5.5 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

- ครู 50 คน สามารถเพ่ิมพูนทักษะการผลิตสื่อการสอน 

- นักเรียน 150 คน ครู 50 คน สามารถเพ่ิมพูนทักษะจํานวนสื่อท่ีผลิตได นักเรียน 150 คน ใชสื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนรู 

- จํานวนโครงงานนักเรียนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรท่ีเพ่ิมข้ึน 

- การนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน สงประกวด และแขงขัน การสงตอความรู 

- นักเรียน ครู สามารถเพ่ิมพูนทักษะ และสอนผูอ่ืนได 

- หลักสูตรสมรรถนะท่ีเริ่มใชตั้งตองการสื่อการสอนท่ีสามารถตอบสนองหลักสูตรใหม เพ่ือใหการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

- ครูในพ้ืนท่ีสามารถนําไปใชไดจริง ทําใหนักเรียนมีทักษะดานวิทยาศาสตร เชน การคํานวณ การ

เชื่อมโยง ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนทักษะสําคัญท่ีควรมีในอนาคต 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

R สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  
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 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 

  

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ 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 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 พัฒนาศักยภาพครูในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใตในกระบวนการสอนวิทยาศาสตรท่ีเปนจุดออนสําคัญ

ของพ้ืนท่ี 

 8.2 สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน และจัดทําสื่อท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสมรรถนะในอนาคต 

 8.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนทําใหแนวคิดและผลงานท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน 

 8.4 โครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีมีมาตรฐาน และมีประโยชนในการพัฒนาทักษะตอไป 

 8.5 การพัฒนากระบวนการคิด ทักษะทางดานคณิตศาสตรซ่ึงมีประโยชนตอการเพ่ิมทักษะดานตางๆ ใน

อนาคต 

 8.6 นําความรูท่ีไดไปทําใหวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน เปนแนวทางท่ีพัฒนาอาชีพครูตอไป 

 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 100,000.00 บาท 

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน 

(บาท) 

 (รอยละของ

คาใชจายท้ังหมด)  

1 คาตอบแทนวิทยากรหลัก (4 คนX 5 ชั ่วโมง x 5 

โรงเรียน x 300 บาทตอชั่วโมง) 

30,000 30 
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ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน 

(บาท) 

 (รอยละของ

คาใชจายท้ังหมด)  

2 คาอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ครู เจาหนาที่ กรรมการ 

อ่ืนๆ (120 บาท x 30 คน x 5 โรงเรียน) 

18,000 18 

3 คาอาหาร เครื่องดื่ม อาหารวาง อบรมครู (120บาท x 

50 คน x 3 วัน) 

18,000 18 

4 คาไวนิล และเอกสารประชาสัมพันธโครงการ 1,000 1 

5 คาวัสดุ และวัสดุนวัตกรรสื่อการสอนสําหรับวิทยากร 

(3,250 บาท x 4 ชุด) 

13,000 13 

6 คาวัสดุนวัตกรรมสื ่อการสอนสําหรับโรงเรียนผู  เขา

อบรม (4,000 บาท x 5 โรงเรียน) 

20,000 20 

รวม 100,000 100 
 

 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 10.1 การระบาดของโควิด 19 

 10.2 เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 

 10.3 ปญหาการเบิกจาย ดวยการเงินของมหาวิทยาลัยใชมาตรการเบิกจายแบบประหยัดทําใหบางคาเบิกจาย

ไมได 

 10.4 เนื่องจากไดรับงบประมาณท่ีนอยลงทําใหเปาหมายลดลง แตเนนติดตามผลในโรงเรียนท่ีอบรมในปกอน

หนาโดยการจัดแขงขัน ซ่ึงงไดรับความสนใจสูงมาก 

 

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละโครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 11.1 โรงเรียนใหความสําคัญกับกิจกรรมดานการพัฒนาการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 11.2 ครูมีความตองการพัฒนาตนเองดานการเขียนโปรแกรมใหทันตอยุคสมัย 

 11.3 นักเรียนใหความสนใจกับเทคโนโลยีการเรียนโปรแกรม และการพัฒนาหุนยนตอัตโนมัติ 

 11.4 เกิดการแขงขันกันระหวางโรงเรียน 
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12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคาํบรรยายใตภาพ 

 

ภาพท่ี 1 ภาพพิธีเปดกิจกรรมอบรม ไดรับความรวมมือใชสถานท่ีของศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัด

นราธิวาส 

 

 
ภาพท่ี 2 บรรยากาศผูเขารวมอบรม 
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ภาพท่ี 3 ผูเขารวมอบรมจากหลายๆโรงเรียน 

 

 
ภาพท่ี 4 การประกอบหุนยนต ภาคปฏิบัติของครูท่ีเขาอบรม 
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ภาพท่ี 5 สอนการประกอบหุนยนต 

 

 
ภาพท่ี 6 การสอนการเขียนโคดเพ่ือใชในการควบคุมหุนยนต โดยใชภาษาซี 
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ภาพท่ี 7 นักเรียนขออบรมทบทวนกอนเขารวมการแขงขัน 

 

 

 
ภาพท่ี 8 บรรยากาศการแขงขันหุนยนต โดยมีทีมเขารวมมากกวา 30 ทีม 
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ภาพท่ี 9 การแขงขันหุนยนต 

 

 
ภาพท่ี 10 ผูเขาแขงขันแกโคดโปรแกรมของหุนยนต ระหวางการแขงขัน 
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ภาพท่ี 11 บรรยากาศโดยรวมของการอบรม 
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)     

 (ภาษาไทย) โครงการสรางความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพเพ่ือใหความรูแกครูและนักเรียนในพ้ืนท่ี

จังหวัดนราธิวาส 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด ......2....... 

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา  

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ   อาจารยมารียะ ปุเตะ   

 หนวยงานตนสังกัด   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  

 สถานท่ีติดตอ        99 หมู 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  087 899 6651 

e-mail: Mayah_pnu@yahoo.com 

 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ นางมณทิรา มุสิเกษม 

 หนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 สถานท่ีติดตอ    99 หมู 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  064 821 7699 

e-mail: Monthira.m14@gmail.com 

ความรับผิดชอบในโครงการ  ผูประสานงานโครงการ 

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

− เพ่ือฝกทักษะและใหความรูในดานวิชาการ วิชาชีพแกครูและนักเรียน 

− เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนในพ้ืนท่ีมีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  

 

    5.2 กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./
กทม./ตชด./อ่ืนๆ 

ครู นักเรียน 

แผน ผล แผน ผล 

1 โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

2 โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

3 โรงเรียนเวียงสุวรรณ

วิทยาคม 

นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

4 โรงเรียนธัญาธารวิทยา นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

5 โรงเรียนศิริธรรมวิทยา  นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

6 โรงเรียนศรีวารินทร นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

7 โรงเร ียนส ุก ัญศาสน

วิทยา 

นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

8 โรงเร ียนเจร ิญวิทยา

นุสรณ 

นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

9 โรงเรียนนูรุดดิน นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

10 โรงเรียนรมเกลา นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

11 โรงเร ียนบูกิตประชา

อุปถัมภ 

นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

12 โรงเรียนดารุสลาม นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

13 โรงเรียนมัธยมสุไหงปา

ดี 

นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 
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ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./
กทม./ตชด./อ่ืนๆ 

ครู นักเรียน 

แผน ผล แผน ผล 

14 โรงเรียนรือ

เสาะชนูปถัมส 

นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

15 โรงเรียนตันหยงมัส นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

16 สวนพระยาวิทยา นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

17 โรงเรียนบาเจาะ นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

18 โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

19 โรงเรียนดาราศาสตร

วิทยา 

นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

20 โรงเรียนตนตันหยง  นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

21 โ ร ง เ ร ี ย น ศ ึ ก ษ า

สงเคราะหนราธิวาส 

นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

22 โรงเรียนพัฒนศาสตร

วิทยา 

นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

23 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห39 

นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

24 โรงเรียนตากใบ  นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

25 โรงเรียนนิรันดรวิทยา นราธิวาส สพฐ 3 3 50 50 

รวม 75 75 1,250 1,250 
 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  จังหวัดนราธิวาส 

    5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

   

ผลผลิต ผลลัพธ 

ครูและนักเรียนสนใจเขารวมโครงการ ไดรับการพัฒนาทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ

ตาง ๆเชน ทักษะในดานภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

และอ่ืน ๆ 

โรงเรียนมีกิจกรรมสงเสริมทักษะนักเรียน โรงเรียนเกิดการบูรณาการกับสถาบันอุดมศึกษา 

นักเรียนไดทํากิจกรรมและไดรบัการอบรม ไดรับความรูความเขาใจเพ่ือเปนแนวทางใน

การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป 
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5.5 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

− มีจํานวนครูและนักเรียนเขารวมโครงการเกินรอยละ 50 

− โรงเรียนไดมีแนวทางสําหรับนักเรียนใหการเรียนตามทักษะตาง ๆ  

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 

ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 

  

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

ประสานโรงเรียนเพ่ือเขารวมประชาสัมพันธ โรงเรียนท่ีสนใจไดติดตอเพ่ือขอเขารวมโครงการ 

ทํากิจกรรมรวมกับโรงเรียนกลุมเปาหมาย - จัดบรรยายใหความรูและทํากิจกรรมเก่ียวกับ

ทักษะในดานตาง ๆ 
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

- กิจกรรมเรียนรูในหองปฏิบัติทางดาน

วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  กิจกรรมดานภาษา 

- จัดกิจกรรมอบรมแนะแนวนักศึกษา 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 สรางเครือขายโรงเรียนในพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมและรวมกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 8.2 ประชาสัมพันธแนะแนวทางการศึกษาในแตละสาขาวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยและแนะนํา

มหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักเพ่ิมมากข้ึน 

 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 100,000 บาท 

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจาย

ท้ังหมด)  

1 คาตอบแทนวิทยากร  
3 คน × 3 ชม × 300 บาท × 5 วัน 

13,500 13.50 

2 - คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม วิทยากร  

อาจารย เจาหนาท่ี ครูและนักเรียน  

80 บาท × 55 คน × 5วัน 

22,000 22.00 

3 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วิทยากร  

อาจารย เจาหนาท่ี ครูและนักเรียน 

25 บาท × 55 คน × 2ม้ือ × 5วัน 

13,750 13.75 

4 - คานํ้ามันเชื้อเพลิงรถตูมหาวิทยาลัย  

500บาท×1คัน×15วัน 

7,500 7.50 

5 - คาไวนิลโครงการ 1 แผน 1,000 1.00 

6 - คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  

240บาท×1คน×15วัน 

3,600 3.60 

7 -คาเอกสารประกอบการอบรม 

50บาท×750 คน 

37,500 37.50 

8 - คาวัสดุอุปกรณ (เครื่องเขียน แฟม อ่ืน ๆ) 1,150 1.15 

รวม 100,000 100 
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10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 - 

 

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละ      

  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

  

 11.1 นักเรียนเกินรอยละ 50 ท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย ทําใหนักเรียนท่ีเขารวม

เกิดความสนใจท่ีจะเขาศึกษาตอ 

 11.2 นักเรียนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันจากกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดจัดข้ึน  

 

12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคาํบรรยายใตภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม การสอนการอานและเขียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน

ระดับชั้น 
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)   

 (ภาษาไทย) โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด 3 

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา  

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย)   ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  แกวหนูนวล 

 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

 หนวยงานตนสังกัด  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 เบอรโทรศัพท 06-3793-0178 

 

 

 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ นางมณทิรา มุสิเกษม 

 หนวยงานตนสังกัด   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 สถานท่ีติดตอ     กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี    064 821 7699 

e-mail:  monthira.m14@gmail.com 

ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานงาน 

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

– เพ่ือฝกทักษะและใหความรูในดานวิชาการ วิชาชีพแกครูและนักเรียน 

– เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนในพ้ืนท่ีมีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาและ

อุดมศึกษา 

    5.2 กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

สังกัด จํานวน 
สพฐ./อปท./
กทม./ตชด./

อ่ืนๆ 

ครู นักเรียน 

1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 นราธิวาส สพฐ. 50 100 

2 โรงเรียนบานบาตาปาเซ สพฐ. 

3 โรงเรียนบานฮูแตทูวอ  สพฐ. 

4 โรงเรียนโคกเคียน  สพฐ. 

5 โรงเรียนบานบือราเปะ  สพฐ. 

6 โรงเรียนบานทรายขาว  สพฐ. 

7 โรงเรียนบานทอน สพฐ. 

8 โรงเรียนบานโคกพะยอม สพฐ. 

9 โรงเรียนบานบาโงดุดุง สพฐ. 

10 โรงเรียนบานปลักปลา สพฐ. 

 รวม 1  50 100 

 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ   นราธิวาส 
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 5.4 ผลผลิต/ผลลพัธ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

ผูเขารวมไดอบรมเทคนิคการสอนอานและเขียน

ภาษาไทยแกผูสอนภาษาไทยท่ีไมตรงตามคุณวุฒิใน

จังหวัดนราธิวาส 

ผูเขารวมเกิดการพัฒนาการสอนแบบใหมๆ 

 

    5.5 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

- ครูมีเทคนิคและวิธีการสอนอานและเขียนภาษาไทยมากข้ึน 

- นักเรียนไดรับการเรียนรูภาษาไทย 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลอืกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  

 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 

  

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

ประสานโรงเรียนเพ่ือเขารวมประชาสัมพันธและทํา

กิจกรรมรวมกับโรงเรียนกลุมเปาหมาย  

-  จัดบรรยายใหความรูและทํากิจกรรมเก่ียวกับ

ทักษะในดานตาง ๆ 

- จัดกิจกรรมอบรมครู และนักเรียน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 ไดรับการพัฒนาทักษะในดานวิชาการ และวิชาชีพ ตาง ๆ เชน ทักษะในดานภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  

 8.2 ไดนําเอาองคความรูท่ีไดจากการอบรมไปพัฒนาเพ่ือใชในการจัดเรียนการสอน 

 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน ..........100,000............... บาท 

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

รายการ จํานวนเงิน (รอยละของคาใชจายท้ังหมด) 
คาตอบแทนวิทยากรภายนอก  
2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 4 วัน  

28,800 29% 

คาอาหารกลางวันผูเขาอบรม วิทยากรและ

คณะกรรมการดําเนินโครงการ 

60 คน x 1 ม้ือ x 60 บาท x 2 วัน 

7,200 7% 

คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขาอบรม วิทยากร

และคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

60 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท x 2 วัน 

6,000 6% 

คาเอกสารประกอบการอบรม 

จํานวน 50 ชุด x 300 บาท 

15,000 15% 

คาเชาสถานท่ี 

จํานวน 1 หอง x 7,000 บาท x 2 วัน 

14,000 14% 

คาจัดทํารูปเลมโครงการ 1,000 1% 

คาวัสด ุ(1,000 บาท x 10 โรงเรียน) 10,000 10% 

คาเชารถ  

2,000 บาท x 4 วัน 

8,000 8% 

คาไปรษณีย 2,000 2% 

คาเอกสาร  8,000 8% 

รวม 100,000 100 
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10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 - 

     

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละ      

  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 11.1 นักเรียนท่ีไดรับอบรม และไดเขารวมกิจกรรมมีความรูสึกอยากศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากข้ึน 

 11.2 สถาบันอุดมศึกษาไดรับทราบถึงความตองการของนักเรียน และสามารถวางแนวทางในการพัฒนา

นักศึกษาไดดียิ่งข้ึน ทําใหเปนแกไขปญหาของนักเรียนได 

 

12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตาน ี
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)   

 (ภาษาไทย)   การใช STREAM Model ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ

   พัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

 (ภาษาอังกฤษ)  Using the STREAM Model to enhance educational management for 

   fundamental education students in the 21st century 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง    โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด 2 

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา 3 

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อ รองศาสตราจารย ดร.เอกรินทร สังขทอง         ตําแหนง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร  

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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 สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดของผูรับผิดชอบโครงการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตานี 

 เบอรโทรศัพท 089-811-4814           Email:  ekkarin.s@psu.ac.th 

4. ผูประสานโครงการ 

 1. ผศ.ดร.สรินฎา ปุติ      โทรศัพท 0887903411 

 2. ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี       โทรศัพท 0896556616 

 3. อาจารยนพรัฐ เสนห       โทรศัพท 0655159557 

 4. อาจารยธวัชชัย ศรีเทพ      โทรศัพท 0863576563 

 5. นางสาวกิตติญา อาจเท่ียงธรรม (นักวิชาการอุดมศึกษา)     โทรศัพท 0843951688 

 หนวยงานคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

  1. สรางกิจกรรมและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือแกไขปญหา “อานไมออก เขียนไมได” ของ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

  2. สรางกิจกรรมและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนในระดับปฐมวัย  

    5.2 กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 

สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./
กทม./ตชด./อ่ืนๆ 

คร ู นักเรียน 

แผน ผล แผน ผล 

1.  โรงเรียนบานรูสะมิแล ปตตานี สพฐ 23 23 280 280 

2.  โรงเรียนชมุชนบานยูโย ปตตาน ี สพฐ 8 8 438 438 

3.  โรงเรียนบานจือโระ ปตตาน ี สพฐ 8 8 113 113 

4.  โรงเรียนบานกูวิง 

(สพป.ปน.1) 

ปตตาน ี สพฐ 8 8 66 66 

5.  โรงเรียนบานปะกาลิมา

ปุโระ 

ปตตาน ี สพฐ 6 6 41 41 

6.  โรงเรียนบานบูเกะกุง ปตตาน ี สพฐ 8 8 78 78 

7.  โรงเรียนบานตันหยงลุ

โละ 

ปตตาน ี สพฐ 32 32 404 404 

8.  โรงเรียนรัชดาภิเษก ปตตาน ี สพฐ 6 6 81 81 

9.  โรงเรียนประชาอุทิศ

บานโคกมวง 

ปตตาน ี สพฐ 8 8 74 74 
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ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 

สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./
กทม./ตชด./อ่ืนๆ 

คร ู นักเรียน 

แผน ผล แผน ผล 

10.  โรงเรียนบานปาไร ปตตาน ี สพฐ 12 12 133 133 

11.  โรงเรียนสมเด็จหลวงพอ

ทวดวัดชางไห 

ปตตาน ี สพฐ 6 6 50 50 

12. โรงเรียนบานโตะตีเต  ปตตาน ี สพฐ 6 6 45 45 

13 โรงเรียนบานยามูเฉลิม ปตตาน ี สพฐ 6 6 75 75 

14 โรงเรียนบานสิเดะ ปตตานี สพฐ 6 6 80 80 

15 โรงเรียนชมุชนบานแปน ปตตาน ี สพฐ 4 4 50 50 

16 โรงเรียนบานกูวิง 

(สพป.ปน.2) 

ปตตาน ี สพฐ 15 15 41 41 

17 โรงเรียนบานมะพราว

ตนเดียว 

ปตตาน ี สพฐ 4 4 65 65 

18 โรงเรียนบานโคกเหรียง ปตตาน ี สพฐ 4 4 52 52 

19 โรงเรียนบานนาคอใต ปตตาน ี สพฐ 3 3 45 45 

20 โรงเรียนชมุชนบานบือ

แนปแน 

ปตตาน ี สพฐ 6 6 92 92 

21 โรงเรียนบานตะบิงตีงี ปตตาน ี อปท. 6 6 191 191 

22 โรงเรียนบานเขาตูม ปตตาน ี อปท. 6 6 300 300 

รวม    191 2,794 191 2,794 

 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  โรงเรียนจํานวน 22 แหง ในจังหวัดปตตานี 

    5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

  ผลผลิต 

  - คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู STREAM Model   

  - ครูท่ีเขารวมโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู STREAM Model    

  - สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน 

  ผลลัพธ 

  - ทักษะการอานออกเขียนไดของผูเรียน 

    5.5 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 
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   คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู STREAM Model  จํานวน 1 เลม 

   สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน จํานวน 1 ชิ้น 

   กิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียน จาํนวน 4 กิจกรรม 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 

ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  

 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  

 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 

  

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

การจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู STREAM 

Model   

1. มีคูมือเพ่ือใชเปนแนวทางการสงเสริมพัฒนาการ

ผูเรียนอยางองครวมแบบ Active learning  

2. มีแผนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมท่ี

สอดรับกับความตองการผูเรียน 
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการใชหนังสือนิทานอยางสรางสรรค

และพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร  ดวย 

STREAM Model   

1. ผูสอนไดนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสู

การพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  

2. ผูเรียนมีทักษะสําคัญในการเรียนรูสูการเรียนใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลาเรื่องจากภาพ การวาง

โครงสรางและการคัดเลือกตัวบทเพ่ือสงเสริมการอานจับ

ใจความสําคัญ 

อยูระหวางการดําเนินงาน 

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียน

การสอน 

อยูระหวางการดําเนินงาน 

กิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู  อยูระหวางการดําเนินงาน 

แสดงนวัตกรรมการจัดประสบการณโดยใช STREAM 

Model ท่ีเหมาะสมกับวัยและมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับวัฒนธรรมของสังคมชายแดนใต 

อยูระหวางการดําเนินงาน 

การติดตามและประเมินผล อยูระหวางการดําเนินงาน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

โครงการ/กิจกรรม ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู STREAM Model 1. ผูสอนไดนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูการ

พัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  

2. ผูเรียนมีทักษะสําคัญในการเรียนรูสูการเรียนในระดับ

ท่ีสูงข้ึน 

3. มีคูมือเพ่ือใชเปนแนวทางการสงเสริมพัฒนาการ

ผูเรียนอยางองครวมแบบ Active learning  

4. มีแผนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมท่ีสอดรับ

กับความตองการผูเรียน  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลาเรื่องจากภาพ การวาง

โครงสรางและการคัดเลือกตัวบทเพ่ือสงเสริมการอาน

จับใจความสําคัญ 

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการ

เรียนการสอน 

มีสื่อการเรียนรูท่ีสอดคลองกับผูเรียนในสถานการณของ

การเรียนรูแบบออนไลน  และสื่อการสอนท่ีทันสมัย 

เหมาะสําหรับเด็กในยุคศตวรรษท่ี 21 
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โครงการ/กิจกรรม ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

แสดงนวัตกรรมการจัดประสบการณโดยใช STREAM 

Model ท่ีเหมาะสมกับวัยและมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับวัฒนธรรมของสังคมชายแดนใต 

เกิดองคความรูในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

มีความเขาใจในระบบการสอน  และสามารถนํา

แผนการสอน สื่อการเรียนการสอนไปใชไดจริงตอไป 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู การติดตามและประเมินผล 

 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน  297,000 บาท 

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน 

(บาท) 

 (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  

1 การจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู STREAM Model   

41,000 13.80 

 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  (20 คน 

* 4  ม้ือ * 50 บาท) 

คาอาหารกลางวัน/เย็น (20 คน * 3  

ม้ือ * 200 บาท)  

คาเอกสาร   

คาเดินทางเหมาจาย     

คาอุปกรณ วัสดุสํานักงาน 

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ  

1000 บาท * 5 คน 

4,000 

 

12,000 

 

5,000 

10,000 

5,000 

5,000 

 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการใชหนังสือ

นิทานอยางสรางสรรคและพัฒนา

กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร  

ดวย STREAM Model   

46,000 15.49 

 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  (20 คน 

* 4  ม้ือ * 50 บาท) 

คาอาหารกลางวัน/เย็น (20 คน * 2  

ม้ือ * 200 บาท)  

คาเอกสาร   

คาเดินทางเหมาจาย     

คาอุปกรณ วัสดุสํานักงาน 

4,000 

 

8,000 

 

5,000 

10,000 

3,000 
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ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน 

(บาท) 

 (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  

คาตอบแทนวิทยาการ  (2 คน * 800 

บาท * 10 ชม.) 

16,000 

รวม 87,000 29.29 

 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 - การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดเนื ่องจากโรงเรียนที ่ร วมโครงการติดกิจกรรมอื ่นใน

หนวยงานไมสามารถรวมกิจกรรมไดตามกําหนด ทําใหตองมีการปรับแผนการดําเนินงาน    

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 1. ผูสอนไดนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  

 2. ผูเรียนมีทักษะสําคัญในการเรียนรูสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

 3. มีคูมือเพ่ือใชเปนแนวทางการสงเสริมพัฒนาการผูเรียนอยางองครวมแบบ Active learning  

 4. มีแผนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมท่ีสอดรับกับความตองการผูเรียน  

 5. มีสื่อการเรียนรูท่ีสอดคลองกับผูเรียนในสถานการณของการเรียนรูแบบออนไลน  และสื่อการสอนท่ีทันสมัย 

เหมาะสําหรับเด็กในยุคศตวรรษท่ี 21 

 6. เกิดองคความรูในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง มีความเขาใจในระบบการสอน  และสามารถนําแผนการ

สอน สื่อการเรียนการสอนไปใชไดจริงตอไป 

 

12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 

 

 
 

ลงพ้ืนท่ีโรงเรียนเพ่ือประชุมทําความเขาใจโครงการ 
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การประชุมจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู STREAM Model 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการใชหนังสือนิทานอยางสรางสรรคและพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร  

ดวย STREAM Model 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตตรงั 
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)   

     (ภาษาไทย) โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อําเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรัง 

 (ภาษาอังกฤษ) Producing English Materials for Primary Schools in Palian District, Trang    

      Province 

 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากที่สุด ...3......

    

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา ...2......  

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) นางสาวสุทธิดา พรจําเริญ    

     (ภาษาอังกฤษ) Ms. Suthida Pornjamroen  

 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

 หนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง 

 สถานท่ีติดตอ    คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง 

 โทรศัพท     - 

 โทรสาร      - 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  081-9901075 

e-mail: suthida.p@psu.ac.th 

4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ นางสาวสุทธิดา พรจําเริญ 

 คุณวุฒิ (สาขาความชํานาญ) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

 หนวยงานตนสังกัด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง  

 สถานท่ีติดตอ    คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง 

 โทรศัพท     - 

 โทรสาร      - 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  081-9901075 

e-mail: suthida.p@psu.ac.th 

ความรับผิดชอบในโครงการ  ประสานงานกับแมขายและโรงเรียนตางๆ ท่ีเขารวมโครงการ รวมท้ัง

ดําเนินการจัดโครงการใหสําเร็จลุลวง 

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

    1. เพ่ือใหครูสามารถผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะกับสภาพของผูเรียนได 

    2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถอานออกเสียงคําภาษาอังกฤษและบอกความหมายได 

    3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษงายๆ ได 

    4. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

 

    5.2 กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 บานทาขาม ตรัง 
2 บานเขาติง ตรัง 
3 บานทุงยาว ตรัง 
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ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

4 บานทุงปาหนัน ตรัง 
5 บานทอนหาน ตรัง 

 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 โรงเรียนประถมศึกษา 5 โรงเรียน ใน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

    5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

    สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ท่ีครูผลิตข้ึนเอง 

    5.5 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

 1. ครูสามารถผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษได 

 2. เม่ือครูนําสื่อการสอนท่ีผลิตไดไปใชในหองเรียน นักเรียนสามารถ  

  - อานออกเสียงคําภาษาอังกฤษและบอกความหมายได 

  - เขียนประโยคภาษาอังกฤษและออกเสียงประโยคได 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 

ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
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 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

1. จัดอบรมครูเรื่องการผลิตสื่อการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ท่ีครู

ผลิตข้ึน มีดังนี้ 

 1. สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Animals  
 2. ส ื ่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื ่อง Writing 
Uppercase Letters 
 3. สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Describing 
Appearances 
 4. สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Animals on 
the Farm 
 5. สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Our Food 

     6. สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Daily 

Routines 

2. เม่ือครูนําสื่อการสอนท่ีผลิตไดไปใชในหองเรียน 

นักเรียนสามารถ  

  - อานออกเสียงคําภาษาอังกฤษและบอก

ความหมายได 

  - เขียนประโยคภาษาอังกฤษและออกเสียง

ประโยคได 

 

2. เม่ือครูนําสื่อการสอนท่ีผลิตไดไปใชในหองเรียน ผลท่ี

ไดมีดังนี้ 

 2.1 นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษดวยความสนุก ไม

เครียด 

 2.2 นักเรียนสวนใหญ (80% ข้ึนไป) อานออกเสียง

ตัวอักษรและคําศัพทภาษาอังกฤษได 

 2.3 นักเรียนสวนใหญ (80%) บอกความหมายได 

 2.4 นักเรียนสวนใหญ (80% ข้ึนไป) เขียนประโยค

ภาษาอังกฤษและออกเสียงประโยคนั้นได 

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   8.1 ครูในโรงเรียนสามารถผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนได 
   8.2 นักเรียนสามารถอานออกเสียงคําภาษาอังกฤษและบอกความหมายของคําได 
   8.3 นักเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษงายๆ ได 
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9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย 66,000 บาท แบงเปน งวดท่ี 1 จํานวน 39,600  บาท 

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  

1 คาตอบแทนวิทยากร 9,000 บ. 22.75 

2 คาอาหารวาง 2 ม้ือ 960 บ. 2.43 

3 คาอาหารกลางวัน 1,280 บ. 3.24 

4 คาหองประชุม 1,600 บ. 4.04 

5 คาวัสดุในการผลิตสื่อ (5 โรงเรียน) 26,720 บ. 67.54 

รวม 39,560 บ. 100 
 

 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 10.1 ปญหา 
 โรงเรียนมักจะมีกิจกรรมพิเศษท่ีตองใหครูเขารวม ทําใหครูในโรงเรียนไมสามารถเขารับการอบรมและผลิต
สื่อไดตามเวลาท่ีไดประชุมตกลงรวมกันแลว 
 10.2 แนวทางแกไข 
 ตองจัดโครงการในวันหยุด เพ่ือหลีกเลี่ยงกิจกรรมตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกะทันหัน 
      
11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละโครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 11.1 ผลลัพธท่ีไดในเชิงปริมาณ 

  ครูผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ดังนี้ 

  1. สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Animals  
  2. สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Writing Uppercase Letters 
  3. สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Describing Appearances 
  4. สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Animals on the Farm 
  5. สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Our Food 

  6. สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Daily Routines 

 11.2 ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

  เม่ือครูนําสื่อการสอนท่ีผลิตไดไปใชในหองเรียน ผลท่ีไดมีดังนี้ 

  2.1 นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษดวยความสนุก ไมเครียด 

  2.2 นักเรียนสวนใหญ (80% ข้ึนไป) อานออกเสียงตัวอักษรและคําศัพทภาษาอังกฤษได 

  2.3 นักเรียนสวนใหญ (80%) บอกความหมายได 

  2.4 นักเรียนสวนใหญ (80% ข้ึนไป) เขียนประโยคภาษาอังกฤษและออกเสียงประโยคนั้นได 
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12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 

 

การอบรมใหความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       การเขียนอักษรพิมพใหญ    แบบฝกหัดการจําอักษรภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      การทํา Flashcard โดยใชโปรแกรม Canva         การใช Website ท่ีเปนอวตารเพ่ือการฝกออกเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        การสรางสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ   แนะนําครูในการสรางสื่อการสอน 
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ส่ือการสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีครูผลิตข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Animals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Writing Uppercase Letters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Describing Appearances 
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สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Our Food 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Animals on the Farm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Daily Routines 
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การนําส่ือไปใชในหองเรียน 
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1.  ช่ือโครงการ 

 การพัฒนาทักษะดานวิทยาการคํานวณสําหรับครูผูสอนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนตน 

  

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ  โครงการเดิม/ตอเนื่อง   โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด 2 

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา 3  

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค    

     (ภาษาอังกฤษ) Thawatchai Suwanapong, PhD 

 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

 หนวยงานตนสังกัด หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

     คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 

 สถานท่ีติดตอ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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 โทรศัพท       075-201-712 

 โทรสาร        075-201-709 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 081-682-4673 

E-mail:   thawatchai.su@psu.ac.th 

4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อผูประสานงาน  ผูชวยศาสตราจารยสิริพรรณ แซติ่ม 

 คุณวุฒิ   ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

 หนวยงานตนสังกัด หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

     คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 

 สถานท่ีติดตอ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง 

 โทรศัพท       075-201-712 

 โทรสาร        075-201-709 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   089-593-4220 

E-mail:    siripan.s@psu.ac.th 

ความรับผิดชอบ  เลขานุการโครงการ/วิทยากรรวม 

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

1) สรางกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู  ประสบการณสอนดานวิทยาการคํานวณระหวางครูแตละ

โรงเรียน 

2) อบรมเนื้อหาทางวิทยาการคํานวณและฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวย Blog Programming 

และ/หรือ Coding เพ่ือควบคุมบอรดสมองกลฝงตัว หุนยนต อุปกรณ IoT (Internet of Things) 

ระหวางครู/นักเรียน โดยมีอาจารยมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยง 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน กิจกรรมทางวิชาการภายใน/ระหวางโรงเรียนโดยครู

และนักเรียน 

4) ติดตามผลการเรียนการสอนของแตละโรงเรียน และ/หรือ สรางกิจกรรมนําเสนอผลงานความคิด

สรางสรรค และการแบงปนประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางครู/นักเรียนของแตละ

โรงเรียน 

    5.2 กลุมเปาหมาย 

  โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดตรัง จํานวน 9 โรงเรียน 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  จังหวัดตรัง 
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5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

เพิ ่มเติม/ทบทวนประสบการณสอนดานวิทยาการคํานวณของครู เกี ่ยวกับรายวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือประยุกตกับรายวิชาท่ีสอนในปจจบัน โดยใหสามารถผลิตสื่อการ

สอน สรางกิจกรรม นวัตกรรมใหเกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค 

สามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนรูอ่ืน ๆ ตลอดจนในชีวิตประจําวัน 

    5.5 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

 การนําความรู อุปกรณตาง ๆ ที่ไดจากการอบรมไปใชในการเรียนการสอน การทํากิจกรรม ตลอดจน

การผลิตสื่อการสอน/สื่อสรางสรรค/นวัตกรรม และการจัดกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 

ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู 

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง 

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

  ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต) 

 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging) 

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 
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7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู ประสบการณสอนดาน

วิทยาการคํานวณระหวางครูแตละโรงเรียน 

ครูระหวางโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน 

การเปนวิทยากรแกนนําใหกับโรงเรียนอ่ืน การจัด

และเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนเครือขาย การ

แผยแพรสื่อการสอนในสื่อสังคมออนไลน การสราง

กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูบนสื่อสังคมออนไลน ฯลฯ 

กิจกรรมอบรมครูผูสอนจากโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ อบรมครูจากโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

- วันท่ี 16-17 กันยายน 2565 หัวขอ “การใช

งาน micro:bit และ หุนยนต 

micro:maqueen” 

- วันท่ี 18 กันยายน 2565 หัวขอ “การตอ

เซ็นเซอรกับ micro:bit สําหรับโครงงาน/

สิ่งประดิษฐ” 

กิจกรรมการเรยีนการสอนในโรงเรียน มีการนําความรูและอุปกรณท่ีไดจากโครงการไปใช

งานจริงในโรงเรยีน (การติดตามผลยังไมครบทุก

โรงเรียน) 

กิจกรรมติดตามผลการเรียนการสอนของแตละโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรในบางโรงเรียน 

การผลิตสื่อการเรียน และการสงผลงานเขา

ประกวดในบางโรงเรียน (การติดตามผลยังไมครบ

ทุกโรงเรียน) 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 ครู มีทักษะการสอนดานวิทยาการคํานวณ การผลิตสื่อการเรียน การพัฒนาทักษะสวนบุคคลเพื่อถายทอด

ความรูใหกับผูอ่ืน เชน การเปนวิทยากรแกนนําในกลุมโรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 8.2 นักเรียน มีโอกาสเรียนรูดานวิทยาการสมัยใหม ฝกการเรียนรูจากอุปกรณจริง มีความคิดสรางสรรคในการ

เรียน รวมถึงการสงผลงานเขาประกวดแขงขันภายใตการแนะนําของครู 

 8.3 โรงเรียน มีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทาง มีเครื่องมือ/อุปกรณเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

มีกิจกรรมทางวิชาการท่ีชวยกระตุนการเรียนรูของนักเรียน 
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9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 94,200.00 บาท 

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละ)  

1 บอรด micro:bit และหุนยนต maqueen 

จํานวน 25 ชุด (มอบใหโรงเรียน) 

67,687.50 71.86 

2 ชุด Sensor Kit สําหรับเชื่อมตอกับ micro:bit 

จํานวน 10 ชุด (มอบใหโรงเรียน) 

17,155.00 18.21 

3 คาวิทยากร (2 คน) 9,357.50 9.93 

รวม 94,200.00 100.00 
 

 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 10.1 ครูแตละโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กมีภาระงานมาก เปนเหตุใหการกําหนดเวลาจัดอบรม การ

ติดตามประเมินผลทําไดยาก 

 10.2 โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง เชน ครูดานเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร/วิทยาศาสตร ทําให

ตองใชบุคลากรท่ีมีอยูและไมตรงสายมารวมโครงการและสอนนักเรียน 

 10.3 ครูผูสอน โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กมีการโยกยายตําแหนงงานเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพ สงผลให

การพัฒนาบุคลากรทําไดไมตอเนื่อง 

 10.4 การแบงสัดสวนงบประมาณสนับสนุน ทําใหการจัดโครงการไมสามารถทําไดครบถวนในครั้งเดียว รวมท้ังมี

ผลกระทบกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

 10.5 การขาดแคลนชิ้นสวนเซมิคอนดัคเตอรทั่วโลก ทําใหการจัดหาอุปกรณที่ใชในการอบรมทําไดยากข้ึน 

รวมท้ังมีราคาสูงข้ึน 

 

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละโครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 11.1 มีโรงเรียนในโครงการเขารวมอบรมจํานวน 7 โรงเรียน ที่เหลืออีก 2 โรงเรียน ไมสามารถเขารวมได

เนื่องจากติดภารกิจในชวงเวลาดังกลาว อยางไรก็ตามโรงเรียนที่เหลือขางตนไดสงบุคลากรเขารวมโครงการเปน

ระยะเวลาหนึ่งแลว ทําใหไมเกิดผลกระทบกับการเรียนการสอนของโรงเรียนมากนัก รวมทั้งบุคลากรที่เคยเขารวม

โครงการและยายไปประจําท่ีอ่ืน ยังมีความสนใจในการอบรมและทํากิจกรรมใหกับตนสังกัดใหมอยางตอเนื่อง 

 11.2 โรงเรียนขนาดใหญมีพัฒนาการหลังการเขารวมโครงการมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก เชน มีการสงผลงาน

ของนักเรียนเขาประกวด ครูพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูบทบาทของวิทยากรแกนนําระดับโรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา 
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เนื่องจากไมตองรับภาระงานที่หลากหลายเมื่อเทียบกับครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งคอนขางขาดแคลนบุคลากร

รวมท้ังมีภาระงานท่ีหนักกวาดังกลาวแลว 

 11.3 นักเรียนสวนมากสนใจและกระตือรือลนท่ีจะเรียนรูเก่ียวกับบอรดสมองกลฝงตัวและหุนยนต เนื่องจากเปน

สิ่งที่ไมเคยเห็นมากอน สามารถจับตองและแสดงผลตามที่ตนเองอยากเห็นได เมื ่อเทียบกับการเรียนการสอน

แบบเดิม เชน โปรแกรม Scratch ซ่ึงจะแสดงผลเฉพาะบนหนาจอคอมพิวเตอรเทานั้น 

 11.4 การติดตาม ประเมินผลการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมแตละ/ระหวางโรงเรียน ตองหาเวลาในชวงท่ี

เหมาะสม เนื่องจากโรงเรียนตองทํากิจกรรมหลักที่ตอบสนองนโยบายของผูบริหารโรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา/

กรม/กระทรวง ท่ีตนเองสังกัดเปนหลักกอน 

 

12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคาํบรรยายใตภาพ 

 

  

 
 

การอบรม “การใชงาน micro:bit และ หุนยนต micro:maqueen” 
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การอบรม “การใชงาน micro:bit และ หุนยนต micro:maqueen” 
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การอบรม “การตอเซ็นเซอรกับ micro:bit สําหรับโครงงาน/สิ่งประดิษฐ” 

 

  

 
 

กิจกรรม Robotic Camp โรงเรียนวัดไทรงาม (โรงเรียนเครือขาย) 
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กิจกรรม Robotic Camp โรงเรียนวัดไทรงาม (โรงเรียนเครือขาย) 
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กิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุนยนตดวย Scratch โรงเรียนวัดหนองเปด 
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กิจกรรมคายเม็ดทราย โรงเรียนบางดีวิทยาคม 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน โรงเรียนวัดนานอน 
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กิจกรรมโรงเรียนวัดทุงสมปอย 

 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 207 

 
 

รางวัลดานการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนบานนานอน (นางสุภาณี ไกรเทพ) 
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รางวัลดานการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบานนานอน (นางสุภาณี ไกรเทพ) 
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วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)  

  (ภาษาไทย)โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนและการพัฒนาทักษะการสรางอาชีพ โรงเรียนเครือขาย

วิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลาเปนพ่ีเลี้ยง 

 (ภาษาอังกฤษ) ถามี..................................................................................................................... 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ    โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด .4 

 การสงเสริมการเรียนรูพัฒนาทักษะอาชีพ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชนเปนฐาน
ทรัพยากร ในโรงเรียนเครือขายวิทยาลัยชุมชนสงขลา  โดยการพัฒนาผูเรียนดานทักษะการสรางอาชีพ  
 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา 3 

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) นางปาริชาต  ชูสุวรรณ    

     (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Parichart  choosuwan 

 ตําแหนงทางวิชาการ    ครูชํานาญการ 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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 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 

4. 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 รวมจัดกิจกรรมของ

เครือขาย และเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

     5.1.1  เพ่ือสงเสริมการจัดประสบการณการเรียนรูทักษะทางภาษาดานการอานและการเขียน

สําหรับเด็กปฐมวัยดวยสื่อชุดคําศัพทพ้ืนฐานจากนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 

5.1.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาใหมีทักษะการสรางงานสรางอาชีพตาม 

ความสนใจโดยมีชุมชนเปนฐานทรัพยากร  และสามารถนําไปพัฒนาตนเองในการสรางรายไดระหวางเรียนได 

 

    5.2 กลุมเปาหมาย โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 9 แหง และโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 21 แหง 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา และโรงเรียนในเครือขายวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

    5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ  

    5.5 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  คูมือการดําเนินงานจํานวน 1 เลม 

          สื่อนิทาน จํานวน 10 เลม 

                                     สื่อการเรียนธนาคารคําศัพทในรูปแบบ Animation 
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6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 

  

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

กิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูพัฒนาทักษะอาชีพ บน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชนเปนฐาน
ทรัพยากร ในโรงเรียนเครือขายวิทยาลัยชุมชนสงขลา  
โดยการพัฒนาผูเรียนดานทักษะการสรางอาชีพ  
(งานอาหาร งานประดิษฐ) ฯลฯ 

โรงเรียนเครือขาย จํานวน 3 โรงเรียนไดพัฒนา

ทักษะทางอาชีพ โดยมีชุมชนเปนฐานทรัพยากร 

และบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 

กําลังอยูระหวางการดําเนินงานอยู 6 โรงเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานทักษะอาชีพ (ผามัด

ยอมจากสีธรรมชาติ) ภายใตโครงการสงเสริมการ

เร ียนรู พ ัฒนาทักษะอาชีพ บนพื ้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (สถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง) ซึ่งมี
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะ

การสรางงานสรางอาชีพตามความสนใจโดยมี

ชุมชนเปนฐานทรัพยากร  และสามารถนําไปพัฒนา

ตนเองในการสรางรายไดระหวางเรียนได  โดยจัด

ขึ ้น ณ โรงเรียนทับชางวิทยาคม อ.นาทวี   จ.

สงขลา โดยมีกลุ มเปาหมาย เปนนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาและครูที่ปรึกษานักเรียน จํานวน 42 

คน กิจกรรมวันนี้เปนการมัดยอมจากสีธรรมชาติ 

การมัดยอมสีธรรมชาติพืชประจําถิ่นที่หาไดไมยาก

นัก ซึ่งโรงเรียนในเครือขายวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ไดใหความสําคัญและสนใจกับการนําพืชประจาํถ่ิน 

ตามบริบทของสภาพแวดในทองถิ่นที่มีอยู โดยใช

ใบเพกา เปลือกยางพารา และใบหูกวาง มาสกัดสี

เปนสวนประกอบของผายอมสีจากธรรมชาติทําให

ไดผายอม ใชวิธีการสกัดสีโดยใชพืชทั้ง 3 ชนิดตม

กับนํ้า และใชสารสมในขณะยอม ยอมดวยกรรมวิธี

ยอมรอน โดยใบเพกาไดสีท่ีเหลืองสดใส            ถา

ตองการไดโทนสีเขียว ควรใชสารสีจําพวก โซเดียม

คารบอเนต สนิมเหล็ก และจุนสีลงไปในขณะยอม 

หรือแชสารชวยติดสีหลังการยอมประมาณ 15 

นาที สวนที่แชจุนสี จะไดสีนํ ้าตาลเขียว หากแช

สารส ม จะได ส ี เหล ืองสวยงามมาก  เปล ือก

ยางพารา และใบหูกวาง มาสกัดสีเปนสวนประกอบ

ของผายอมสีจากธรรมชาติทําใหไดผายอม โดยใช

เปลือกยางพาราซึ่งใหสีออกนํ้าตาลหรือสีออกโทน

ดํา เทา / ใบหูกวางจะใหสีเขียว เขียวข้ีมา เขียวอม

เหลือง โดยเลือกใชใบที่ไมออนหรือแกจนเกินไป 

กิจกรรมดีๆแบบนี ้สามารถนําไปตอยอดจนถึง

ขั้นตอนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อสรางรายได

ใหกับนักเรียนและคนในชุมชนตอไปกิจกรรมการ
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

สงเสริมการเรียนรูพัฒนาทักษะอาชีพ บนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           

โดยมีช ุมชนเป นฐานทร ัพยากรในโรงเร ียน

เครือขายวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยการพัฒนา

ผ ู  เ ร ี ย น ด  า น ท ั ก ษ ะ ก า ร ส ร  า ง อ า ชี พ 

(สถาบันอุดมศึกษาพี่เลี ้ยง) การทํา ecoprint ผา

เชิงนิเวศรักษธรรมชาติ 

เปนกิจกรรมที่สามารถนําไปพัฒนาตนเองในการ

สรางรายไดระหวางเรียนได  โดยจัดขึ้น ณ 2 ไร

พอเพียงฟารมสเตย บานปลักจอก ตําบลนาหมอ

ศรี อําเภอนาทวี จ ังหวัดสงขลา เปนกิจกรรม

การบูรณาการการทํางานรวมกับกลุ มวิสาหกิจ

ช ุมชนบานนาหมอศรี  และยุวชนโรงเร ียนใน

เ ค ร ื อ ข  า ย ว ิ ท ย า ล ั ย ช ุ ม ช น ส ง ข ล า  โ ด ย มี

กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ

ครูที่ปรึกษานักเรียน กลุมวิสาหกิจชุมชนบานนา

หมอศรี จํานวน 20 คน เปนการทํา “ecoprint ผา

เชิงนิเวศรักษธรรมชาติ พืชประจําถ่ินท่ีหาไดไมยาก

นัก ซ่ึงโรงเรียนในเครือขายวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ไดใหความสําคัญและสนใจกับการนําพืชประจาํถ่ิน 

ตามบริบทของสภาพแวดในทองถิ ่นที ่มีอยู  โดย

วิทยากรผูเชี่ยวชาญ คุณธารารัตน  พัฒนนิล และ

คุณจิราพร ทองใหม ไดนําลงสูการปฏิบัติโดยการ

เลือกสวนประกอบพืชสมุนไพรพื ้นถิ ่นมาใชทํา 

ecoprint การ ให  ส ี ขอ งพ ื ชสม ุ น ไพรพ ื ้ น ถ่ิ น 

กระบวนการพิมพสีธรรมชาติ  การดูแลรักษา การ

ออกสี ของใบไมแตละชนิด เชน ใบลิ้นฟา สีสมโทน

ทอง ใบศักดิ ์ ใหสีมวง ใบมะมวง ใหสีเขียว ใบ

ดาวกระจาย ใหสีเหลือง ดอกดาวกระจาย ใหสี

เหลืองออกสม  ดาวเรือง ใหสีเหลืองออน เปนตน 

กิจกรรมดีๆแบบนี ้สามารถนําไปตอยอดจนถึง



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 215 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

ขั้นตอนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อสรางรายได

ใหกับนักเรียนและคนในชุมชนตอไป   

 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

กิจกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูทักษะทางภาษา

ดานการอานและการเขียนสําหรับเด็กปฐมวัยดวยสื่อชุด

คําศัพทพ้ืนฐานจากนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 

ครูปฐมวัยในเครือขายไดรวมกันจัดทําชุดคําศัพท

พ้ืนฐานจากนิทาน 10 เลม โดยใชวิธีการดึงคําศัพท

จากนิทาน 10 เลมท่ีรวมกันแตงข้ึนและรวบรวม

คําศัพทพ้ืนฐานจัดทําเปนสื่อการเรียนธนาคาร

คําศัพทในรูปแบบ Animation เพ่ือนําไปทดลองใช

ในหองเรียนท่ีครูปฐมวัยในเครือขาย 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการนําความรูสูหองเรียน กําลังอยูระหวางการดําเนินการในเดือน

พฤศจิกายน  2565 

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรูทักษะ

ทางภาษาดานการอานและการเขียนสําหรับเด็กปฐมวัย

ดวยสื่อชุดคําศัพทพ้ืนฐานจากนิทานตามรอยศาสตร

พระราชา ” 

กําลังอยูระหวางการดําเนินการในเดือนธันวาคม  

2565 

กิจกรรมท่ี 3 การจัดทําสื่อ และรายงานผลการดําเนิน

กิจกรรม 

กําลังอยูระหวางการดําเนินการในเดือนมกราคม  

2566 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1  ผูเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะการสรางอาชีพตามความสนใจ  และสามารถนําไปใชในการ

สรางอาชีพ เพ่ิมรายได 

    8.2 ครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาในการออกแบบสื่อการเรียนรูท่ีเสริมสรางความสามารถทางดานภาษาสําหรับ

เด็กปฐมวัย 

 8.3 เด็กปฐมวัยไดรับการเรียนรูทักษะทางภาษาดานการอานและเขียนจากการจัดประสบการณของครู

ปฐมวัย  
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9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน  100,000 บาท 

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจาย

ท้ังหมด)  

1 กิจกรรมการสงเสริมการเรียนรู
พัฒนาทักษะอาชีพ บนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ช ุมชนเป นฐานทร ัพยากร ใน
โรงเรียนเครือขายวิทยาลัยชุมชน
สงขลา  โดยการพัฒนาผู เร ียน
ดานทักษะการสรางอาชีพ  
(งานอาหาร งานประดิษฐ) ฯลฯ 

ครั้งท่ี 1 

 

 

 

59,570  

 

 

59.57 

2 กิจกรรมการจัดประสบการณการ

เรียนรู ทักษะทางภาษาดานการ

อานและการเขียนสําหร ับเด็ก

ปฐมวัยดวยส่ือชุดคําศัพทพ้ืนฐาน

จ า กน ิ ท า น ต า ม ร อยศาสตร

พระราชา 

40,430 40.43 

รวม 100,000 บาท 100 
 

 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 10.1 กิจกรรมควรพัฒนาอยางตอเนื่อง เนนกระบวนการฝกทักษะทางอาชีพท่ีหลากหลายและสอดคลองกับ

บริบทของโรงเรียน จะสงผลใหนักเรียนสามารถฝกทักษะทางอาชีพตอไป 

 10.2 ในการดําเนินกิจกรรมตองใชระยะเวลามากในการจัดทํากิจกรรมกับโรงเรียน อันเนื่องจากโรงเรียนแตละ

โรงเรียนใชเวลาการเรียนในระบบเต็มเวลาอยูแลว ตองหาชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

 10.3 กิจกรรมท่ีดําเนินการกับโรงเรียนมัธยมจําเปนตองใชชุมชนใกลเคียงเปนฐานทรัพยากร องคความรูตางๆ 

เพ่ือนําไปสูการตอยอดในการพัฒนาทักษะอาชีพรวมกัน 

 10.4 กิจกรรมท่ีจัดทํากับโรงเรียนในเครือขาย โดยเฉพาะครูปฐมวัยและเด็กปฐมวัยจําเปนตองใชระยะเวลาใน

การจัดทําสื่อ/นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียน และนําไปทดลองใชในหองเรียนเพ่ือใหไดคุณภาพมากท่ีสุดจึงตองใช

เวลาในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่องและครบถวน 
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11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละ      

  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 11.1 กิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูพัฒนาทักษะอาชีพ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชน

เปนฐานทรัพยากร ในโรงเรียนเครือขายวิทยาลัยชุมชนสงขลา  โดยการพัฒนาผูเรียนดานทักษะการสรางอาชีพ

ผูเรียนมีทักษะการสรางอาชีพ เพ่ิมรายได อยางนอย 1 หลักสูตร 

 11.2 กิจกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูทักษะทางภาษาดานการอานและการเขียนสําหรับเด็กปฐมวัย

ดวยสื่อชุดคําศัพทพ้ืนฐานจากนิทานตามรอยศาสตรพระราชา โดยผูเรียนมีพัฒนาการครบ ท้ัง 4 ดาน  โดย

ผานการจัดประสบการณเด็กปฐมวัยโดยใชสื่อนิทานตามรอยศาสตรพระราชา อยูในระดับดี 

 11.3 เกิดความรวมมือระหวางวิทยาลัยชุมชนและโรงเรียนในเครือขายเพ่ิมข้ึนอยางนอยปละ 2 โรงเรียน 

เพ่ือเขารวมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยและกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูพัฒนาทักษะอาชีพ 

  

12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคาํบรรยายใตภาพ 

 

กิจกรรม การสงเสริมการเรียนรูพัฒนาทักษะอาชีพ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชนเปน 

ฐานทรัพยากรในโรงเรียนเครือขายวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยการพัฒนาผู เรียน  ดานทักษะการสรางอาชีพ 

(สถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง) โรงเรียนทับชางวิทยาคม (การทําผามัดยอมจากพืชและสมุนไพรท่ีมีอยูในทองถ่ิน)  

 
 

โดยวิทยากรนางสุวรรณี รักวิจิต ผูเช่ียวชาญดานการทําผามัดยอม 
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ข้ันตอนการทําผามัดยอม 

1.วัสดุและอุปกรณท่ีใช 

 1. ผามัสลินสีขาว หรือเสื้อยืด  8. ถังพลาสติกแบบมีหูหิ้ว 

2. ยางวงเล็ก    9. กระชอนขนาดใหญ 

3. เกลือสมุทร แบบเม็ด   10. กะละมังเคลือบขาว 

4. สารสม    11. ท่ีคีบสแตนเลสดามยาว 

5. โซดาแอช    12. กรรไกร 

6. สนิมเหล็ก    13. ผาขาวกรอง 

7. ขันนํ้าแบบมีดาม 

 
 

2.การเตรียมวัตถุดิบกอนยอม  

นําใบเพกา เปลือกยางพารา และใบหูกวาง มาหั่นหรือสับใหเปนชิ้นเล็กๆ  

 
ใบเพกา 
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                                                ใบหูกวาง 

                         
                                             เปลือกยางพารา 

 

 

3.การเตรียมนํ้ายอม (การเตรียมนํ้ายอมแบบยอมรอน) 

นําวัตถุดิบท่ีเตรียมกอนยอมนําไปตมกับนํ้าในอัตราสวน 5 กิโลกรัม ตอนํ้า 15 ลิตร ตมนานประมาณ 2 

ชั่วโมง และคนทุกๆ 30 นาที หลังจากนั้นกรองสิ่งเจือปนออกจากนํ้าสียอม 
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4.การยอมสีธรรมชาติ 

 4.1 นําผาท่ีเราไดทําการออกแบบการยอมในแบบท่ีตนเองตองการหรือชื่นชอบ นํามาตมยอมกับนํ้ายอมสี

ธรรมชาติ โดยในสียอมธรรมชาติจะมีสวนผสมของเกลือ 1 ชอนโตะ(ประมาณ) สารชวยยอมละลายลงในสียอม

ธรรมชาติ เชน สารสม โซดาแอช สนิมเหล็ก และนําผาท่ีเราตองการยอมตมนานประมาณ 30 นาที และหม่ันคนพริก

ผาอยางสม่ําเสมอ 
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 4.2 นําผาท่ีตมยอมสีธรรมชาติท่ีผานการตมแลว นํามาพักไวทําการผึ่งแดดประมาณ 10 นาที แลวลาง

ทําความสะอาดดวยนํ้าสะอาด 
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ตัวอยางผายอมสีธรรมชาติ 
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กิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูพัฒนาทักษะอาชีพ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชนเปนฐาน

ทรัพยากรในโรงเรียนเครือขายวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยการพัฒนาผูเรียนดานทักษะการสรางอาชีพ 

(สถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง) การทํา ecoprint ผาเชิงนิเวศรักษธรรมชาติ  ณ  2 ไรพอเพียงฟารมสเตย บานปลักจอก 

ตําบลนาหมอศรี อําเภอนาทวี 

 

โดยวิทยากรคุณธารารัตน  พัฒนนิล และคุณจิราพร ทองใหม ผูเช่ียวชาญการทํา ecoprint 

                                 
 

ข้ันตอนการเตรียมและทํา ecoprint 

1.วัสดุและอุปกรณท่ีใช 

 1. ผาฝายสีขาว หรือเสื้อยืด  8. หมอสําหรับนึ่ง 

2. เชือกฟาง    10. กะละมังเคลือบขาว 

3. แผนพลาสติกใส   11. ท่ีคีบสแตนเลสดามยาว 

4. สารสม    12. กรรไกร 

5. โซดาแอช    14. ใบไมและดอกไมสด 

6. สนิมเหล็ก    15. สารมอแดนซท่ีผสมแลว 

7. ขันนํ้าแบบมีดาม    

2.การเตรียมวัตถุดิบกอนทํา ecoprint (เตรียมดอกไม ใบไมท่ีใหสี) 

ดอกไมใบไมท่ีใหสี 

1. ดอก ใบ ดอกดาวกระจาย  2..ใบกระถิน (ยอดออน) 

3. ดอกดาวเรือง    4.ใบเพกา 

5.ใบสัก (ใบออนสีมวงๆ)   6. ดอกอัญชัญ 

7.ก่ิง กัาน , ดอกสุย   8.ใบตะขบปา (ยอดออน) 
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9.ใบมะมวงออน    10.ใบออนเม็ดมะมวงหิมพานต   

11. ใบออนข้ีเหล็ก   12.ใบลอง มะฮอกกกานี    

13.ดอกลั่นทม 

          

             
 

3.วิธีการทําผา Eco – Print 

              
 

1.เตรียมผา ซักดวยนํ้าสะอาด บิดหมาด แลวนําผาไปแชสารมอแดนซ ท้ิงไว 3-4 ชั่วโมง 
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2. นําผาข้ึนมาจากนํ้ามอรแดนซ บิดหมาด และนําผามาสะบัด ดึงผาตามแนวขวางใหเสนใยของผาขยายตัว 

 

  
3. พับครึ่งผาตามแนวยาว แลววางลงบนโตะ มวนผาครึ่งบนมาเก็บไวตรงริมผาอีกดาน (กรณีใชผาเปนผืน) 

หากใชเปนเสื้อ ใหวางเสื้อลงบนโตะ นําถุงพลาสติกสีดําสอดไปในตัวเสื้อขนาดพอดีตัวเสื้อ 

 

  
 

4. จัดวางดอกไม ใบไม ท่ีใหสีลงบนผาตามท่ีออกแบบไว 
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5. เสร็จแลว หมุนผา ท่ีมวนเก็บไวกลับมา เบาๆ อยาใหดอกไม ใบไม เลื่อนหลุดจากจุดท่ีวางไว และมวนผา

กลับมาปดดอกไมท่ีวางไว (กรณีใชผาเปนผืน) หากใชเปนเสื้อใหวางถุงพลาสติก ปดใหท่ัวท้ังผืนผา 

 

  
 

6. นําทอหรือสายยาง มวนจากริมใดริมหนึ่งใหแนนๆ โดยการดึงผาเขาหาตัวเอง จนจบสุดผืนผา 

7. ใชเชือกผามัดใหแนน 
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8. นําผาไปนึ่งในซ้ึง จับเวลาเริ่มตั้งแตนํ้าเดือด นึ่งประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง 

 

  
 

  
 

9. ครบกําหนดเวลา นําผาออกมา  คลายความรอนสักครู แกะเชือก นําใบไมออก และนําเสื้อไปตา

กลม เปนเวลา 3-4 วัน ใหผาแหงสนิท เราก็จะไดผา Eco - Print. สวยๆ ไวใชงาน 
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ชุดคิท Eco Print. 

จากใบไม..สูผืนผา ... 

Eco - Paint คือ  

กระบวนการพิมพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชวิธีการพิมพผาดวยใบไม ดอกไม ถายโอนสีและลวดลาย 

โครงสรางลงสูผืนผา โดยการบมดวยความรอน ผาตองผลิตจากเสนใยธรรมธชาติ 100% เทานั้น เชน ผาฝาย 

ผาไหม ผานิลิน เปนตัน 

... ความนาสนใจของ Eco - Print ... 

เทคนิคการพิมพดวยใบไมคอนขางจะมีความหลากหลายและเปลี่ยนไปทุกครั้ง แมวาจะใชวัสดุเดียวกัน

แตลายและสีท่ีออกมาจะแตกตางกัน ผลงานแตละชิ้นมีความเปนเอกสักษณเฉพาะตัว หากไดลองทําสักครั้งจะ

ตื่นเตนและมีความสุขทุกครั้งท่ีไดเห็นผลงานของตนเอง 

วิธีการดูแลรักษา 

 1. หลังจากตากลมท้ิงไว 3-4 วัน จนผาแหงสนิทแลว  

 2. นําผามาซักดวยนํ้าผสมซันไล ออนๆ 2-3 ครั้ง เบาๆ  

 3. ลางดวยนํ้าสะอาด 1-2ครั้ง แลวบิดหมาดๆ  

 4. แชนํ้าเกลือเขมขน (เกลือทะเล) ประมาณ 20 นาที แลวลางออก 

 5. สามารถแชนํ้ายาปรับผานุมได  

 6. บิดหมาด ตากลมใหแหง นํามาใชงานได 

ขอควรระวัง  

ไมควรซักเครื่องซักผา และไมควร ใชนํ้ายาซักผาขาว  

กิจกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูทักษะทางภาษาดานการอานและการเขียนสําหรับเด็กปฐมวัยดวย

ส่ือชุดคําศัพทพ้ืนฐานจากนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 

จัดทําชุดนิทาน 10 เลม และสื่อการเรียนธนาคารคําศัพทในรูปแบบ Animation 
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ส่ือการเรียนธนาคารคําศัพทในรูปแบบ Animation 
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วิทยาลัยชุมชนราธิวาส 
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1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)   

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใชในรูปแบบส่ือประสมสําหรับการเรียนรูรูปแบบON HAND  

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด ......3....... 

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา .....2....... 

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย)……......…นายสาคร  ปานจีน………………   

     (ภาษาอังกฤษ) …………MR .Sakhorn    Panjeen................………… 

 ตําแหนงทางวิชาการ  ...........................………-…………................……………………………………… 

 หนวยงานตนสังกัด...........วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส.......................…....…................ 

 สถานท่ีติดตอ    ........ 223 ถนนสุริยะประดิษฐ ต.ลําภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000... 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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 โทรศัพท     ............ 073-709812-7 ...…...................................................................................  

 โทรสาร      ............. 073-709811............................................................................................ 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  .......... 083-1955659.................................................................................... 

e-mail: ........................panjeen@gmail.com..........................................…....…..................... 

4. ผูประสานโครงการ 

 ชื่อผูรวมโครงการ ..........…นางยูวารียะห  มานิตยพันธ............................. 

 คุณวุฒิ (สาขาความชํานาญ) .......เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา………………………..........……………… 

 หนวยงานตนสังกัด.................วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส.........................…....…................ 

 หนวยงานตนสังกัด...........วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส.......................…....…................ 

 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................................................. 

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

 (1) เพ่ือสํารวจสภาพปญหา และความตองการการจัดเรียนการสอนของโรงเรียนเปนฐาน 

 (2) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใชในรูปแบบสื่อประสมสําหรับการเรียนรู  

รูปแบบON HAND ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 (3) เพ่ือศึกษาผลการใชและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 

    5.2 กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./กทม./ตชด./

อ่ืนๆ 

ครู นักเรียน 

1 โรงเรียนบานตนตาล นราธิวาส สพฐ. 3 20 
2 โรงเรียนบานกูยิ นราธิวาส สพฐ. 3 20 
3 โรงเรียนบานบาโงปูโละ นราธิวาส สพฐ. 3 20 
4 โรงเรียนบานบลูกา นราธิวาส สพฐ. 3 20 
5 โรงเรียนบานสะปอม นราธิวาส สพฐ. 3 20 

รวม 15 100 
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 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 โรงเรียนในอําเภอยี่งอ อําเภอตากใบ และอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 

    5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

 5.4.1 ผลผลิต (Output) 

  (1) จํานวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการเพ่ือเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน   

  (2) มีสื่อนวัตกรรมการเรียนรูของโรงเรียน 

 5.4.2 ผลลัพธ (Outcome)  

  (1) มีสื่อนวัตกรรมการเรียนรูท่ีสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียนในพ้ืนท่ีใน

สถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  (2) มีสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนตนแบบท่ีเพ่ือขยายผลในพ้ืนท่ีของจังหวัดนราธิวาส 

 

    5.5 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

  (1) จํานวนโรงเรียนท่ีเปนตนแบบชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

  (2) จํานวนชุดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเปนตนแบบในการเผยแพรผลงาน 

 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 

ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
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     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 

  

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

1. กิจกรรมลงพ้ืนท่ีสัมภาษณผูปกครอง และนักเรียน

ของโรงเรียน 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไดลงพ้ืนท่ีในการทํางานใน

ชุมชน ทําใหเราเห็นถึงประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แมวาสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยู

แลวท่ีไดมีพัฒนา นักเรียนก็ไมสามารถเขาถึงการใช

เทคโนโลยีในบางพ้ืนท่ี เนื่องจากฐานะทางบานของ

ผูปกครองในพ้ืนท่ีบางครอบครัวมีบุตรหลายคน ทํา

ใหไมสามารถซ้ืออุปกรณเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน

การสอนได การเรียนการสอนท่ีมีอยูในชวงนั้นโดย

ใหใบงานของโรงเรียนท่ีแจกใหนักเรียนมาทําก็ยัง

ไมคอยเขาถึงการเรียนการสอน ผูปกครองก็ตอง

ทํางานหาเชากินค่ํา ทําใหไมมีเวลาสอนลูกของ

ตนเอง จึงทําใหคุณครูและโรงเรียนจึงเห็น

ความสําคัญในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียน

การสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้ึน วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาสจึงไดจัดประชุมสอบถามผูบริหาร คุณครู 

ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบ และกรรมการ

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของ

คนในพ้ืนท่ีโดยใชโรงเรียนเปนฐานและขยายผลตอ

ในการนําสื่อไปใชในโรงเรียน จากผลการประชุมทํา

ใหเราไดทราบถึงภาวการณการเรียนถดถอยของ

นักเรียนในพ้ืนท่ี โรงเรียนก็เห็นความสําคัญในการ

2. กิจกรรมประชุมเพ่ือสอบถามสภาพปญหาผลการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน จึงทําใหเรา

ตองจัดอบรมครูในการพัฒนาออกแบบชุดสื่อการ

เรียนการสอนเพ่ือขยายผลความรูใหแกนักเรียน 

3. กิจกรรมฝกอบรมครูในการพัฒนาออกแบบการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการและการวัดประเมินผล

การเรียนรู 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไดจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  “การผลิตสื่อตนแบบการจัดการเรียนรู

บูรณาการสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ภายใตวิกฤตการณการเรียนรูถดถอย”ใหแกคุณครู

ท่ีมีความพรอม จํานวน5 โรงเรียนโดยเนนครู

ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

4. กิจกรรมฝกอบรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียน

การสอน 

วิทยาลัยชุมชนไดใหครูนําผลจากการอบรมจัดทํา

สือ่การเรียนการสอนมาใชกับนักเรยีนในโรงเรียน 

โดยชุดสื่อการเรียนรูดวยตนเอง ประกอบดวยดังนี้ 

1.โรงเรียนบานสะปอม มีการจัดชุดสื่อการเรียนรู

ดวยตนเอง จํานวน3ชุด คือกิจกรรมนํ้าพุหรรษา,

กิจกรรมกังหนัทรงพลัง และกิจกรรมรถพลังงาน

ยาง 

2.โรงเรียนบานตนตาล มีการจัดชุดสื่อการเรียนรู

ดวยตนเอง จํานวน1ชุด คือกิจกรรมชิงชาทําลาย

ลาง 

3.โรงเรียนบานกูยิ มีการจัดชุดสื่อการเรียนรูดวย

ตนเอง จํานวน2ชุด คือกิจกรรมระบบนํ้าหยด

อัตโนมัติจากขวดนํ้า และกิจกรรมรถแขงพลัง

ลูกโปง 

4.โรงเรียนบานบาโงปูโละ มีการจัดชุดสื่อการ

เรียนรูดวยตนเอง จํานวน1ชุด คือกิจกรรมหุนยนต

วาดรูปได 

5.โรงเรียนบานบลูกา มีการจัดชุดสื่อการเรียนรู

ดวยตนเอง จํานวน2ชุด คือกิจกรรมสะพานแหง

อิสรภาพ และกิจกรรมปนไอติมหรรษา 

5. กิจกรรมการทดลองนวัตกรรมและการประเมิน

การนําไปใช 

วิทยาลัยชุมชนไดเขารวมการทดลองนวัตกรรมและ

ประเมินผลนวัตกรรม และสิ่งท่ีนักเรียนไดจาก
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แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

กิจกรรมดังกลาว ทําใหเราไดทราบถึงพฤติกรรม

การเรียนรูของเด็กในแตละพ้ืนท่ีของโรงเรียน 

ความสามารถในการถายทอดกระบวนการเรียน

การสอนของครูผูสอน และความทาทายและ

นาสนใจของชุดสื่อการเรียนรูดวยตนเอง รวมท้ัง

รูปแบบชุดสื่อของแตละโรงเรียน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1วิทยาลัยชุมชนและโรงเรียนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยทําชุดสื่อประสม โดยไดออกแบบหนวยการ

เรียนรู เนนการลงมือปฏิบัติ เรียนรูจากสิ่งท่ีได และไดภูมิใจในผลงานของตัวเอง 

 8.2 ชุดสื่อประสมท่ีพัฒนานวัตกรรมเปนการนําวัสดุจากสิ่งท่ีหาไดงาย ยึดพ้ืนฐานการเรียนรู พฤติกรรมการเรียน

รูตัวเด็กในพ้ืนท่ีเปนหลัก เปนการเรียนรูปนเลน มีแนวคิดรูปแบบสื่อ คือ KID  is Kid และไดชุดสื่อตนแบบเพ่ือ

ขยายผลในโรงเรียนพ้ืนท่ีใกลเคียงตอไป 

 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 67,590 บาท  

    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายท้ังหมด)  

1 คาตอบแทนวิทยากร 15000 22.19% 

2 คาพาหนะเดินทางของครูในการฝกอบรม 13000 19.23% 

3 คาอาหารกลางวันฝกอบรมคร ู 5000 7.40% 

4 คาอาหารวางฝกอบรมคร ู 3000 4.44% 

5 คาวัสดุฝกอบรมการทําสื่อนวัตกรรม 5000 7.40% 

6 คาวัสดุสื่อตนแบบโรงเรียน 5 โรงเรียน 20000 29.59% 

7 คานํ้ามันเชื้อเพลิงนิเทศโรงเรียน 3000 4.44% 

8 คาจัดทําเลมรายงานผล 1000 1.48% 

9 คาวัสดุไวนิล 400 0.59% 

10 คาอาหารกลางวันการประชุมนิเทศติดตาม 2190 3.24% 

รวม 67590 100% 
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10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 10.1 โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสยังขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาครู

และนักเรียน พอมีกิจกรรมงบประมาณของเครือขาย มอ.แลวทําใหเขาไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองและกระตุน

ใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ตามธรรมชาติของความอยากรู อยากลอง และนักเรียนเรียนอยาง

มีความสุข 

 10.2 การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูในรูปแบบSTEM นราธิวาสมีแตอบรมครูในการใหความรู และไมไดนําไปขยาย

ตอ เนื่องครูไมสามารถลงมือปฏิบัติไดเอง พอไดรับความรวมมือและการชวยเหลือรวมกันหลายๆฝายในโครงการนี้ 

จึงทําใหครูและนักเรียนสนุกสนาน และจัดการเรียนการสอนอยางมีความสุข 

 10.3 ควรมีการตอยอดในการทําชุดสื่อการเรียนรูดวยตนเอง และขยายผลใหแกโรงเรียนอ่ืนตอไป ไมวาจะ

สภาวการณโรคไวรัส หรืออ่ืนๆท่ีมีผลกระทบในอนาคต 

 

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละ      

  โครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 11.1 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมการเรียนรูท่ีสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียนในพ้ืนท่ีในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 11.2 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนตนแบบท่ีเพ่ือขยายผลในพ้ืนท่ีของจังหวัดนราธิวาส 

 

12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคาํบรรยายใตภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การผลิตสื่อตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ภายใตวิกฤตการณการเรียนรถดถอย” 
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วิทยาลัยชุมชนยะลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                            หนาท่ี 243 

1.  ช่ือโครงการ (ควรเปนช่ือท่ีตรง/สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา)   

     (ภาษาไทย) “กลองคิดดี” ทักษะชีวิตของนักเรียนในจังหวัดยะลา 

     (ภาษาอังกฤษ) ถามี “Kids-D Box” skill promotion for the student in Yala province           

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด 4 

  กิจกรรมจัดทําสื่อการเรียนเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรู 

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา 3 

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ชื่อหัวหนาโครงการ  (ภาษาไทย) นางสาวทรงจรรย   แสงอรุณ      

(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 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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 โทรสาร      073-216-648 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  086-481-0740 

e-mail:  kwan_7375@hotmail.com 

4. 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 โดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ภายใตโครงการ พัฒนาแหลงเรีรูดานอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา 
 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

    5.1 วัตถุประสงค 

 5.1.1   เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะการทําการเกษตรรูปแบบใหมในชุด “กลอง คิด-ดี”  

 5.2.2   เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิดในการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน 

 5.2.3   เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางงานและอาชีพใหกับตนเองมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดแกตนเองและ

ครอบครัว 

    5.2 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 โรงเรียนบานธารนํ้าผึ้ง 2 30 
10 โรงเรียนบานทาแร 2 30 
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5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  5.3.1  โรงเรียนในพ้ืนท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลาเขต 1  

 5.3.2  โรงเรียนพ้ืนท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลาเขต 2  จังหวัดยะลา 

    5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ 

  5.4.1 สามารถสรางชุดความรูในดานการพัฒนาทักษะดานอาชีพทางการเกษตร ในชุดกลองคิด-ดี 

  5.4.2 นักเรียนและครู สามารถนํากลองคิดดี เคลื่อนยายเขาสูพ้ืนท่ีไดงาย 

  5.4.3 พัฒนาและอบรมเชิงปฏิบัติการใหตรงกับกลุมเปาหมายไดปฏิบัติไดจริง 

    5.5 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

   นักเรียน และคุณคร ูในโรงเรียนนํากลองคิด-ดี นําชุดความรูเคลื่อนท่ีไปสูการปฎิบัติใหเกิดผลผลิตทาง

การเกษตรสูการแปรรูปเพ่ืออาหารกลางวัน 
 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 

ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................................................................) 
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7. 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

สื่อผานเฟสบุคของวิทยาลัยชุมชนทําใหเกิดความ

สนใจของโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลาเพ่ิมมาก 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 โรงเรียนและนักเรียนคุณคร ูเปาหมายสามารถนํา กลองคิด-ดี ชุดสื่อการเรียนรูทางการเกษตร นําไปใชได

จริงในการเรียนรู 

 8.2 สามารถตอยอดความรูในการพัฒนาตอไป 

 8.3 ขยายฐานความรูโรงเรียนและนักเรียนท่ีมีความหางไกล นาํชุดความรูเขาในพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรูไดงายมากข้ึน 

 8.4 เกิดความสนใจสูกลุมโรงเรียนและนักเรียนในพ้ืนท่ีตางๆ ในจังหวัดยะลาใหกวางข้ึน 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 50,000 บาท 
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    9.2 รายงานการใชจายงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจาย

ท้ังหมด)  

1 ชุดความรูเคลื่อนท่ี 10,000 บาท รอยละ 20 

2 กลองสื่อการเรียนรู -ชุดกลองคิด-ด ี 40,000 บาท รอยละ 80 

รวม 50,000 บาท รอยละ 100 
 

 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 10.1 สถาณการณโควิด-19 สงผลใหการจัดกิจกรรมตองคํานึงถึงมารตฐานปองกัน ทางผูจัดกิจกรรมเตรียม

อุปกรณตามมารตการท่ีกําหนดทุกครั้งท่ีลงพ้ืนท่ี  

 10.2 ชวงระยะเวลาในการดําเนินงานมีระยะเวลาใหดําเนินการในขอจํากัดชวงเวลา 

 

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละโครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

 11.1 ดานความรูของชุดสื่อการเรียนรู ในกลองคิด-ดี สื่อความรูดานการเกษตร ตอบโจทยไดจริงในเชิงพ้ืนท่ี 

เคลื่อนท่ีไดงาย เรียนรูไดจริง สูการปฏิบัติจริง 

 11.2 การขยายผลตอยอดเกิดข้ึน ในโรงเรียน ในรูปแบบของการเรียนรูรวมกันผานกลองคิด-ดี 

 11.3 สื่อการเรียนรูชุดนี้ สามารถประชาสัมพันธใหเกิดความสนใจ มีความตองการใหทางหนวยงานวิทยาลัย

ชุมชนยะลาเขาสนับสนุน สําหรับโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลาเพ่ิมมากข้ึน  

 11.4 ขอใหเกิดการสนับสนุนอยางตอเนื่องเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ีตอไป 

 

12. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคาํบรรยายใตภาพ 
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การสงมอบชุดความรูกินไดด สื่อกลองคิด-ดี  สงเสรมิการเกษตรในโรงเรียน 
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วิทยาลัยชุมชนสตลู 
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1. ช่ือโครงการ 

(ภาษาไทย) โครงการการหนุนเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตผานกระบวนคิดเชิงสรางสรรค ตามรูปแบบ

กลองความรูกินได เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสรางสรรคบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน  
 

2. โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกท่ีสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 กิจกรรม) 

  2.1 ประเภทโครงการ   โครงการเดิม/ตอเนื่อง     โครงการใหม  

  2.2 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมที่ด ําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดมากที่สุด  1
    

 2.3 ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสอดคลองกับกิจกรรมใดรองลงมา  3 

(ขอ 2.1 และ 2.2 ใสเฉพาะหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 เลือกเพียง 1 กิจกรรมหลักเทานั้น หากเปนกิจกรรมท่ี 

4 ใหระบุชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หัวหนาโครงการ 

 ช่ือ นางกิตติยา ฤทธิภักดี 

      ตําแหนง ครู วิทยฐานะ  

 เบอรโทรศัพท  0926455992 

 สถานท่ีติดตอ 271 หมู 4 ตําบลเกตรี อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

E-Mail kittiya.c2517@gmail.com 

กิจกรรม ดานพัฒนาครูสูผูเรียนเนนการพัฒนาครู เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม            

            1) กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

       2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปด

โอกาสใหนักเรียนไดคิดคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชน  

        3) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019 เพื่อเปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลด

ชองวางทางการศึกษาในชวงระหวาง/หลังสถานการณ เชน กิจกรรมการผลิตและใชสื ่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน 

       4) กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุก              

ภาคสวนในพื้นที่ โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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4. ผูประสานโครงการ  

 ช่ือ นางกิตติยา ฤทธิภักดี 

      ตําแหนง ครู วิทยฐานะ  

      สถานท่ีติดตอ 271 หมู 4 ตําบลเกตรี อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

 เบอรโทรศัพท  0926455992 

 โทรสาร         074-711992 

 E-Mail kittiya.c2517@gmail.com 

 

5. ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

5.1 วัตถุประสงค 

เพ่ือใหครูท่ีเขารวมโครงการมีองคความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนการ

หนุนเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตผานกระบวนคิดเชิงสรางสรรค ตามรูปแบบกลองความรูกินไดสูการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

    5.2 กลุมเปาหมาย 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด 
สังกัด จํานวน 

สพฐ./อปท./
กทม./ตชด./อ่ืนๆ 

คร ู นักเรียน 

1. บานทุงมะปรัง สตูล สพฐ. 4 40 
2. ราชประชานุเคราะห 42  สตูล สพฐ. 4 40 
3. บานเกาะยะระโตดนุย สตูล สพฐ. 4 40 
4. อนุบาลมะนัง สตูล สพฐ. 4 40 
5. โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สตูล อบจ. สตูล 4 40 

รวม - - - 20 200 
 

 5.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ   

          จังหวัดสตูล 

    5.4 ผลผลิต/ผลลัพธ  

ผลผลิต (Output) 
ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ครูที่เขารวมโครงการมีองคความรูและสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการหนุน
เสริมทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตผานกระบวนคิด
เชิงสรางสรรค ตามรูปแบบกลองความรูกินไดสูการ
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจสรางสรรคบนพื ้นฐานภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

– มีครูท่ีเขารวมอบรม จํานวน 20 คน 
– โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
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5.5 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ผลลัพธ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ครูมีทักษะเพ่ิมมากข้ึน - รอยละ 80 
ครูมีความเขาใจการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูมากข้ึน 

- รอยละ 80 

 

6. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมท้ังอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

  6.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 6.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  

 ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 6.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    6.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 

     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศท้ัง Farming,    

     Active Aging)  

 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบ…ุ……………………………………………..)  

7. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํากลองความรู
กินได (OKMD)  โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสระบบ 
Zoom Cloud Meeting 

ชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน

วิชาการ และครุผูเขารวมโครงการ  
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    ครูและโรงเรียนกลุมเปาหมายสามารถไปตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชนดวยใชกระบวนการจัดการเรยีน

การสอนใหกับนักเรียนเพื่อเปนการสงเสริมแนวคิดการพัฒนาดวยการทุนชุมชนที่เปนทุนวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาและเปนการประยุกตการใชแนวคิด Design Thinking จากการเขากิจกรรมกับวิทยาลัยชุมชนสตูลให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการดําเนินการตามนโยบายเปนสําคัญ 

 

9. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9.1  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน ..... 30,000....... บาท 

 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน รอยละของคาใชจาย 

1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํากลอง

ความรูกินได (OKMD)  

7,350 14.70 

2. พัฒนาชุดองคความรูการหนุนเสริมทักษะวิชาชีพ

และท ักษะช ี ว ิ ตผ  านกระบวนการค ิ ด เชิ ง

สรางสรรค 

33,200 66.40 

3 นิเทศและติดตาม 2,940 5.88 

4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู 6,510 13.02 

 รวม 50,000 100 

 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

 - 

11. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (**ขอใหระบุผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแต

ละโครงการ รวมถึงความคุมคาในการดําเนินโครงการ) 

1. ครูไดรับการพัฒนาทักษะจากการดําเนินกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย และยังชวยใหมีการบูรณาการกัน

ระหวางโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตอยอด  

2.ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 17 คน ประกอบดวยครู และคณะครู วิทยาลัยชุมชนสตูล ไดฝกอบรมปฏิบัติการ

ออกแบบตาม ตาราง 9 ชอง เพ่ือเตรียมขอมูลสําหรับการทํากลองความรูกินได 
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12. ภาพกิจกรรม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม อบบรมครูและสรางความเขาใจรวมกัน 
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https://www.youtube.com/watch?v=2cCrBQDNg9g 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=w4ZZuk4Ub5A 

 

 

 


