
แบบเสนอโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. ช่ือสถาบัน  วิทยาลัยชุมชนสตูล 
2. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
    เป็นพี่เลี้ยง 
  (ภาษาอังกฤษ) U_School Mentoring 
 
ความสอดคล้องของกิจกรรม (ท าเครื่องหมาย / ในช่อง     ) โดยต้องเลือกกิจกรรมหลักด้านพัฒนาครูสู่ผู้เรียน  
ด้วยขบวนการ PLC โดยเน้นการพัฒนาครูเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและด้านคุณธรรมและจริยธรรม อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
          กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทย 
          กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
          กิจกรรมอื่นๆ (ตามความต้องการร่วมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่สามารถส่งผล
ให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพการศึกษาได้อย่างรวดเร็วหรือเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมการ
ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เป็นต้น) 
 
3. รายละเอียดคณะท างาน (ชื่อ ต าแหน่ง สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของผู้รับผิดชอบโครงการ เบอร์โทรศัพท์) 
 1. ดร.วรรณดี  สธุาพาณิชย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล/ประธานกรรมการ 

2. ดร.มาณี  ฉัตรชัยวงศ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล/กรรมการ 
 3. นางเกษร ปะลาวัน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล/กรรมการ 
 4. บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล กรรมการ 
 5. บุคลากรโรงเรียนเป้าหมาย กรรมการ 
 6. บุคลากร สนง.เขตพ้ืนที่ฯ สตูล กรรมการ 
 7. นายอัศวยุช  เทศอาเส็น รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล/กรรมการและเลขานุการ 
 
4. ท่ีมาและความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (ซึ่งสะท้อนถึงการมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
โรงเรียน เป้าหมายโดยพัฒนาทั้งครูและนักเรียน)  
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
คือ 1) พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล 2) ผลิตพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 3) ผลิตและพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 4) ขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 5) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา และ 6) พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนให้น าประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
 เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะภาค
อุดมศึกษาซึ่งประสานพลัง ขับเคลื่อนในรูปของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
สมาชิกกระจายทั่วทุกภูมิภาคและมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรและ
เทคโนโลยีที่จะให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ผลิตนักเรียนที่มี
คุณภาพเข้าสู่ภาคอุดมศึกษาและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและวิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และในปีที่ผ่านมาใน
ปีงบประมาณ 2560 มีการขยายการด าเนินงานโครงการไปยังพ้ืนที่และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม
โรงเรียน คือ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่การท่องเที่ยว โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ชนบท และโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในโครงการพระราชด าริฯ รวม 14 โรงเรียน และในปีงบประมาณ 2561 มีการด าเนินการโดยการน าศาสตร์พระ
ราชสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลตาม
นโยบายและเป้าหมายแห่งรัฐ อันจะส่งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนศักยภาพ
ของผู้เรียนของโรงเรียนเป้าหมายได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาและ
การพัฒนาประเทศ 
 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  
 1. เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” โดยท างานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานในพื้นท่ีในการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน 
 2. เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในภาพรวมของประเทศ 
 
6. ขอบเขตการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 6.1 เชิงปริมาณ  
1) จ านวนโรงเรียนเป้าหมายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จ านวน 10 โรงเรียน 

จ านวนนักเรียนเป้าหมายไม่น้อยกว่า 300 คน และจ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน 
2) เครือข่ายความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและการพัฒนาท้องถิ่น เป้าหมาย 

ประกอบด้วยเครือข่ายสถาบันการศึกษา โรงเรียนต่างๆ หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่น้อยกว่า 10 
องค์กร 

3) วิทยาลัยชุมชนสตูลประชุมร่วมกันในการวางแผน ด าเนินงาน นิเทศติดตาม และประเมินผล ไม่ต่ ากว่า 
3 ครั้ง 

4) คณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมด าเนินการภารกิจเป็นพ่ีเลี้ยงสถานศึกษาในท้องถิ่น
จังหวัดสตูล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นกับทุกภาคส่วนและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน รวมจ านวน
ไม่น้อยกว่า 10 คน 

5) บูรณาการวิชาการและความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางการศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยจัดท า
หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษผ่าน (กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย) หลักสูตรการพัฒนาอาชีพ (ของที่ระลึก) 
จ านวน 2 หลักสูตร 

6) คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ ากว่า 20 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สังเคราะห์องค์ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและท้องถิ่นของโรงเรียนเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 2 ครั้ง 

7) โรงเรียนมีการปรับปรุงระบบกลไกและแผนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการพัฒนาอาชีพ โดยมีแนวการจัดกิจกรรมแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียน สื่อ และ
เครื่องมือวัดและประเมินผล ด้านละ 1 ชุด 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
1) เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างที่รับผิดชอบจังหวัดสตูล 

: วิทยาลัยชุมชนสตูล องค์กรทั้งภาครัฐ ท้องงถิ่นและเอกชน สามารถร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ของโรงเรียนและชุมชน 

2) คณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับคณะครู นักวิชาการ และนักปฏิบัติการในโรงเรียน
และท้องถิ่น เป้าหมาย บูรณาการองค์ความรู้ วิชาการ นวัตกรรมการจัดการศึกษา ทักษะและความเชี่ยวชาญด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริ ง เสริมสร้างครูผู้สอนให้มีศักยภาพ รวมทั้งเพ่ิมพูนศักยภาพ 
ประสบการณ์แก่คณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการในท้องถิ่น ท าให้สามารถร่วมยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้ตามเป้าหมายและเสริมสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม มีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
การศึกษา การพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 

3) ผู้บริหาร คณะครู และโรงเรียนเป้าหมายมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีระบบ กลไก สามารถออกแบบ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และเรียนรู้และฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ ตามมาตรฐาน
หลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพชุมชน 

4) ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษ และด้านทักษะพัฒนาอาชีพ จ านวนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ในระดับดี 
(ร้อยละ 70) 

5) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ทางบวกต่อการด าเนินโครงการในระดับมาก (3.50) ขึ้นไปจากระดับการประเมิน 5 ระดับ 

6) นักเรียนมีผลการเรียนประเมินด้านทักษะภาษาอังกฤษ และด้านทักษะพัฒนาอาชีพ หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

แนวทาง/วิธีการการด าเนินโครงการ โรงเรียน/กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม (คน) 
ครู นักเรียน 

โครงการย่อยท่ี 1  โครงการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบัน 
อุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชนสตูลและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพ่ีเลี้ยง
จังหวัดสตูล 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมศึกษาข้อก าหนด
โครงการ นโยบาย หลักการ เป้าหมาย 
สาระส าคัญของโครงการและศึกษา
รวบรวม จัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน วางแผน / 
ปรับแผน ด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมที่ 3  ประชุมเสริมสร้างความ

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควน
โพธิ์) 
โรงเรียนบ้านใหม่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 

โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 

โรงเรียนบ้านควนสตอ 

โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 
โรงเรียนบ้านวังประจัน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 
จังหวัดสตูล 
 
 

50 - 
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4 

แนวทาง/วิธีการการด าเนินโครงการ โรงเรียน/กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม (คน) 
ครู นักเรียน 

เข้าใจ ตระหนักในหลักการและเป้าหมาย
ร่วมกัน รวมพลังสร้างความเข้มแข็งแก่
โรงเรียนเป้าหมาย 
    3.1  ประชุมสร้างความเข้าใจ ก าหนด
กลไกการด าเนินงานและการประสานงาน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียน 
    3.2  ประชุมระดมความคิด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คณะ 
พ่ีเลี้ยงจากสถาบันอุดมศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาและ
เครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ 
    3.3  ประชุม พัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพพ่ีเลี้ยง: สะท้อนความคิด ผลงาน 
ปรับกระบวนการ น าสู่การปฏิบัติ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการติดตาม 
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา การน าแผนสู่
การปฏิบัติและการนิเทศอย่าง
กัลยาณมิตร สร้างพลังและแรงจูงใจ 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมประชุมถอด
บทเรียน สะท้อนความคิด และสังเคราะห์
องค์ความรู้จากการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมสรุปผลโครงการ
และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมประสานงานการ
ด าเนินโครงการในโรงเรียนและพ้ืนที่
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
โครงการย่อยที่ 2  โครงการบูรณาการ
ความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของ
ท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุมระดม
ความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย 
และร่วมบูรณาการ แผนการ ด าเนินงาน
และกลไกการบริหารจัดการโครงการใน
โรงเรียนที่ด าเนินการที่ผ่านมา 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมประชุมระดม
ความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย 
และร่วมบูรณาการ แผนการ ด าเนินงาน

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควน
โพธิ์) 
โรงเรียนบ้านใหม่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 

โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 

โรงเรียนบ้านควนสตอ 

โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 
โรงเรียนบ้านวังประจัน 

50 300 



 

 

 

5 

แนวทาง/วิธีการการด าเนินโครงการ โรงเรียน/กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม (คน) 
ครู นักเรียน 

และกลไก การบริหารจัดการโครงการใน
โรงเรียนที่ด าเนินการใหม่ 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมส ารวจคุณลักษณะ
มัคคุเทศก์น้อยที่ชุมชนต้องการ พ้ืนที่
ท่องเที่ยวของชุมชน และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสาระ 
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการ
สอน ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพ 
มัคคุเทศก์น้อยของชุมชน 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่าย
มัคคุเทศก์น้อยของชุมชน 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมร่วมวิพากษ์
หลักสูตรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์น้อย 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรม ติดตาม นิเทศ
แบบกัลยาณมิตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และสร้างความพร้อมของบุคลากร สื่อ 
อุปกรณ์ เอกสารฝึกอบรมและแบบวัด
และประเมินผลของค่ายฝึกอบรม 
กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมจัดค่ายฝึกอบรม 
กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมประชุมสะท้อน
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ 
กิจกรรมที่ 11  กิจกรรมสรุปผล 
ประเมินผล จัดท าเอกสาร รายงาน
โครงการ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 
จังหวัดสตูล 
 

 

โครงการย่อยท่ี 3  โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยาน
ธรณีโลกสตูล  
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุมระดม
ความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย 
และร่วมบูรณาการ แผนการ ด าเนินงาน

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควน
โพธิ์) 
โรงเรียนบ้านใหม่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 

50 300 
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แนวทาง/วิธีการการด าเนินโครงการ โรงเรียน/กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม (คน) 
ครู นักเรียน 

และกลไก การบริหารจัดการโครงการใน
โรงเรียนทีจ่ะด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจอาชีพที่
ชุมชนต้องการ ในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลก
สตูล ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวของ
ชุมชน และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสาระ 
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการ
สอน พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับ
นักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยาน
ธรณีโลกสตูล 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมร่วมวิพากษ์
หลักสูตรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร
พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนใน
เขตอุทยานธรณีโลกสตูล 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรม ติดตาม นิเทศ
แบบกัลยาณมิตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู
ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับ
นักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมประชุมสะท้อน
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ 
กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมสรุปผล 
ประเมินผล จัดท าเอกสาร รายงาน
โครงการ 

โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 

โรงเรียนบ้านควนสตอ 

โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 
โรงเรียนบ้านวังประจัน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 
จังหวัดสตูล 
 

 

โครงการย่อยท่ี 4  โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน  
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุมระดม
ความคิด ตระหนักในหลักการ เป้าหมาย 
และร่วมบูรณาการ แผนการ ด าเนินงาน
และกลไก การบริหารจัดการโครงการใน
โรงเรียนทีจ่ะด าเนินการเกี่ยวกับการ

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควน
โพธิ์) 
โรงเรียนบ้านใหม่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 

โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา

20 300 
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แนวทาง/วิธีการการด าเนินโครงการ โรงเรียน/กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม (คน) 
ครู นักเรียน 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูล
ในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจแหล่ง
เรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมด าเนินการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลใน
โรงเรียน  
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมติดตามผลการน า
แหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลใน
โรงเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 

โรงเรียนบ้านควนสตอ 

โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 
โรงเรียนบ้านวังประจัน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 
จังหวัดสตูล 
 

 

โครงการย่อยท่ี 5  โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT เพ่ือการศึกษาของครู   
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุม อบรม
พัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา   
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมติดตามผลการน า 
ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธ์ิ) 
โรงเรียนบ้านใหม่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 

โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 

โรงเรียนบ้านควนสตอ 

โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 
โรงเรียนบ้านวังประจัน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42  

50 - 

 

7. กิจกรรม (ต้องเป็นรูปธรรมที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย) 
 

ครั้งที ่ โรงเรียน ผู้เข้าร่วม (คน) โครงการ/กิจกรรม 
ครู นักเรียน 

1-5 อนุบาลเมืองสตูล 22 90 โครงการย่อยที่ 1  โครงการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบัน อุดมศึกษา : 
วิทยาลัยชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาเป็นพ่ีเลี้ยงจังหวัดสตูล 
โครงการย่อยที่ 2  โครงการบูรณาการความรู้สู่
วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น 
โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล 
โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน 
โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ 
ICT เพ่ือการศึกษาของครู 

1-5 ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควน
โพธิ์) 

22 90 

1-5 บ้านใหม่ 22 90 
1-5 บ้านทุ่งวิมาน 22 90 
1-5 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 22 90 
1-5 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 22 90 
1-5 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 22 90 
1-5 บ้านควนสตอ 22 90 
1-5 บ้านทุ่งมะปรัง 22 90 
1-5 บ้านวังประจัน 22 90 
1-5 ราชประชานุเคราะห์ 42  22 90 

http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001165
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001165
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001165
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8.  ระยะเวลาด าเนินงานและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

โครงการย่อยท่ี 1  โครงการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีสถาบัน อุดมศึกษา : วิทยาลัย
ชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาเป็นพ่ีเลี้ยงจังหวัดสตูล 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมศึกษา
ข้อก าหนดโครงการ นโยบาย 
หลักการ เป้าหมาย สาระส าคัญของ
โครงการและศึกษารวบรวม จัดท า
ฐานข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน วางแผน / 
ปรับแผน ด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมที่ 3  ประชุมเสริมสร้าง
ความเข้าใจ ตระหนักในหลักการและ
เป้าหมายร่วมกัน รวมพลังสร้างความ
เข้มแข็งแก่โรงเรียนเป้าหมาย 
    3.1  ประชุมสร้างความเข้าใจ 
ก าหนดกลไกการด าเนินงานและการ
ประสานงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
แก่โรงเรียน 
    3.2  ประชุมระดมความคิด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา 
คณะพ่ีเลี้ยงจากสถาบันอุดมศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาและ
เครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ 
    3.3  ประชุม พัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพพ่ีเลี้ยง: สะท้อน
ความคิด ผลงาน ปรับกระบวนการ 
น าสู่การปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการติดตาม 
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา การน า
แผนสู่การปฏิบัติและการนิเทศอย่าง
กัลยาณมิตร สร้างพลังและแรงจูงใจ 
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมประชุมถอด
บทเรียน สะท้อนความคิด และ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการ
ด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมสรุปผล
โครงการและจัดท ารายงานเผยแพร่ 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมประสานงาน
การด าเนินโครงการในโรงเรียนและ
พ้ืนที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
โครงการย่อยที่ 2  โครงการบูรณาการ
ความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อย
ของท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุมระดม
ความคิด ตระหนักในหลักการ 
เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ 
แผนการ ด าเนินงานและกลไกการ
บริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่
ด าเนินการที่ผ่านมา 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมประชุมระดม
ความคิด ตระหนักในหลักการ 
เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ 
แผนการ ด าเนินงานและกลไก การ
บริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่
ด าเนินการใหม่ 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมส ารวจ
คุณลักษณะมัคคุเทศก์น้อยที่ชุมชน
ต้องการ พ้ืนที่ท่องเที่ยวของชุมชน 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
สาระ หลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนการสอน ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เรียนรู้สู่อาชีพ มัคคุเทศก์น้อยของ
ชุมชน 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน 
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมร่วมวิพากษ์
หลักสูตรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
มัคคุเทศก์น้อย 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรม ติดตาม 
นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและสร้างความ
พร้อมของบุคลากร สื่อ อุปกรณ์ 
เอกสารฝึกอบรมและแบบวัดและ
ประเมินผลของค่ายฝึกอบรม 
กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมจัดค่าย
ฝึกอบรม 
กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมประชุม
สะท้อนประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนและสังเคราะห์
องค์ความรู้ 
กิจกรรมที่ 11  กิจกรรมสรุปผล 
ประเมินผล จัดท าเอกสาร รายงาน
โครงการ 
โครงการย่อยท่ี 3  โครงการพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนใน
เขตอุทยานธรณีโลกสตูล  
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุมระดม
ความคิด ตระหนักในหลักการ 
เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ 
แผนการ ด าเนินงานและกลไก การ
บริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่
จะด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจอาชีพที่
ชุมชนต้องการ ในพ้ืนที่อุทยานธรณี
โลกสตูล ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว
ของชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
สาระ หลักสูตรและแผนการจัดการ
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เรียนการสอน พัฒนาทักษะด้าน
อาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยาน
ธรณีโลกสตูล 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนใน
เขตอุทยานธรณีโลกสตูล 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมร่วมวิพากษ์
หลักสูตรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมฝึกอบรม 
หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
ให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลก
สตูล 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรม ติดตาม 
นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูในการพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยาน
ธรณีโลกสตูล 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมประชุม
สะท้อนประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนและสังเคราะห์
องค์ความรู้ 
กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมสรุปผล 
ประเมินผล จัดท าเอกสาร รายงาน
โครงการ 
โครงการย่อยท่ี 4  โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลใน
โรงเรียน  
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุมระดม
ความคิด ตระหนักในหลักการ 
เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ 
แผนการ ด าเนินงานและกลไก การ
บริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่
จะด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลใน
โรงเรียน 
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โครงการ/กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจแหล่ง
เรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมด าเนินการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลก
สตูลในโรงเรียน  
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมติดตามผลการ
น าแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูล
ในโรงเรียนไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
โครงการย่อยท่ี 5  โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้ ICT เพ่ือการศึกษาของ
ครู   
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุม อบรม
พัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือ
การศึกษา   
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมติดตามผลการ
น า ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ 

            

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

โครงการ/กิจกรรม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
โครงการย่อยท่ี 1  โครงการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
สถาบัน อุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชนสตูลและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพ่ีเลี้ยงจังหวัดสตูล 
 

1. แผนการด าเนินงานโครงการ นโยบาย หลักการ 
เป้าหมาย สาระส าคัญของโครงการ 
2. ผลการติดตามนิเทศอย่างกัลยาณมิตร สร้างพลังและ
แรงจูงใจ 
3. ผลการถอดบทเรียน สะท้อนความคิด และสังเคราะห์
องค์ความรู้จากการด าเนินงานโครงการ 

โครงการย่อยที่ 2  โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพ
พัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น 
 

1. แผนการด าเนินงานและกลไกการบริหารจัดการ
โครงการในโรงเรียนที่ด าเนินการ 
2. คุณลักษณะมัคคุเทศก์น้อยที่ชุมชนต้องการใน พ้ืนที่
ท่องเที่ยวของชุมชน 
3. หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน สื่อ 
อุปกรณ์ เอกสารฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สู่
อาชีพ มัคคุเทศก์น้อยของชุมชน 
4. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและสร้างความพร้อมของบุคลากร และ
แบบวัดและประเมินผลของค่ายฝึกอบรมสูงขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5. ผลการสะท้อนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ 

โครงการย่อยท่ี 3  โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
ให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล  
 

1. แผนการด าเนินงานของโครงการ 
2. อาชีพที่ชุมชนต้องการ ในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชน และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
3. หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน สื่อ 
อุปกรณ์ เอกสารฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับ
นักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล  
4. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและสร้างความพร้อมของบุคลากร และ
แบบวัดและประเมินผลของค่ายฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น 
5. ผลการสะท้อนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ 

โครงการย่อยท่ี 4  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยาน
ธรณีโลกสตูลในโรงเรียน  
 

1. แผนการ ด าเนินงานและกลไก การบริหารจัดการ
โครงการในโรงเรียนทีจ่ะด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน 
2. แหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
3. แหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน 
4. ผลการน าแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

โครงการย่อยท่ี 5  โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 
เพ่ือการศึกษาของครู   
 

1. แผนการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา  
2. ครูมีทักษะการใช้ ICT เพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3. ผลการน า ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 

 
10. งบประมาณของโครงการ 
 

รายการ จ านวนเงิน 
โครงการย่อยท่ี 1  โครงการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีสถาบัน อุดมศึกษา : วิทยาลัย
ชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาเป็นพ่ีเลี้ยงจังหวัดสตูล 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมศึกษา
ข้อก าหนดโครงการ นโยบาย 
หลักการ เป้าหมาย สาระส าคัญของ
โครงการและศึกษารวบรวม จัดท า
ฐานข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง 

จ านวน  19,680 บาท 
1. ค่าใช้สอย     14,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม คณะวิทยากร และคณะท างาน  
 = 50 คน × 100 บาท  
 = 5,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม คณะวิทยากร และคณะท างาน
 = 50 คน × 30 บาท × 2 มื้อ 
 = 3,000 บาท  
- ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง  
 = 50 คน × 100 บาท 
 = 5,000  บาท 
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รายการ จ านวนเงิน 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน วางแผน 
/ ปรับแผน ด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมที่ 3  ประชุมเสริมสร้าง
ความเข้าใจ ตระหนักในหลักการ
และเป้าหมายร่วมกัน รวมพลังสร้าง
ความเข้มแข็งแก่โรงเรียนเป้าหมาย 
    3.1  ประชุมสร้างความเข้าใจ 
ก าหนดกลไกการด าเนินงานและ
การประสานงานเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งแก่โรงเรียน 
    3.2  ประชุมระดมความคิด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา 
คณะพ่ีเลี้ยงจากสถาบันอุดมศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา
และเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ 
    3.3  ประชุม พัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพพ่ีเลี้ยง: สะท้อน
ความคิด ผลงาน ปรับกระบวนการ 
น าสู่การปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการติดตาม 
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา การน า
แผนสู่การปฏิบัติและการนิเทศอย่าง
กัลยาณมิตร สร้างพลังและแรงจูงใจ 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมประชุมถอด
บทเรียน สะท้อนความคิด และ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการ
ด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมสรุปผล
โครงการและจัดท ารายงานเผยแพร่ 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมประสานงาน
การด าเนินโครงการในโรงเรียนและ
พ้ืนที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที ่ 
 = 5 คน x 240 บาท   
 = 1,200 บาท 
2. ค่าวัสดุ     5,480 บาท 
- ค่าวัสดุ     5,480 บาท 
 

โครงการย่อยที่ 2  โครงการบูรณาการ
ความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์
น้อยของท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุมระดม
ความคิด ตระหนักในหลักการ 

จ านวน  133,040 บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    21,600 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย  
 = 12 ชั่วโมง × 600 บาท × 3 กลุ่ม    
 = 21,600 บาท 
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รายการ จ านวนเงิน 
เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ 
แผนการ ด าเนินงานและกลไกการ
บริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่
ด าเนินการที่ผ่านมา 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมประชุมระดม
ความคิด ตระหนักในหลักการ 
เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ 
แผนการ ด าเนินงานและกลไก การ
บริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่
ด าเนินการใหม่ 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมส ารวจ
คุณลักษณะมัคคุเทศก์น้อยที่ชุมชน
ต้องการ พ้ืนที่ท่องเที่ยวของชุมชน 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
สาระ หลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนการสอน ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เรียนรู้สู่อาชีพ มัคคุเทศก์น้อยของ
ชุมชน 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ค่ายมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมร่วมวิพากษ์
หลักสูตรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
มัคคุเทศก์น้อย 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรม ติดตาม 
นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและสร้างความ
พร้อมของบุคลากร สื่อ อุปกรณ์ 
เอกสารฝึกอบรมและแบบวัดและ
ประเมินผลของค่ายฝึกอบรม 
กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมจัดค่าย
ฝึกอบรม 

2. ค่าใช้สอย     91,440 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม คณะวิทยากร และคณะท างาน  
 = 100 คน × 60 บาท × 3 กลุ่ม × 2 วัน  
 = 36,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม คณะวิทยากร และคณะท างาน
 = 100 คน × 25 บาท × 2 มื้อ × 3 กลุ่ม × 2 วัน 
 = 30,000 บาท  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
 = 80 กิโลเมตร x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท × 3 กลุ่ม × 2 วัน 
 = 3,840  บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่  
 = 5 คน x 3 วัน x 240 บาท × 3 กลุ่ม × 2 วัน   
 = 21,600 บาท 
3. ค่าวัสดุ            20,000 บาท 
- ค่าเอกสารจัดกิจกรรมและใบงาน           10,000 บาท 
- ค่าวัสดุ                      10,000 บาท 
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รายการ จ านวนเงิน 
กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมประชุม
สะท้อนประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนและสังเคราะห์
องค์ความรู้ 
กิจกรรมที่ 11  กิจกรรมสรุปผล 
ประเมินผล จัดท าเอกสาร รายงาน
โครงการ 
โครงการย่อยท่ี 3  โครงการพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนใน
เขตอุทยานธรณีโลกสตูล  
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุมระดม
ความคิด ตระหนักในหลักการ 
เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ 
แผนการ ด าเนินงานและกลไก การ
บริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่
จะด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจอาชีพ
ที่ชุมชนต้องการ ในพ้ืนทีอุ่ทยาน
ธรณีโลกสตูล ที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวของชุมชน และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
สาระ หลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาทักษะด้าน
อาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยาน
ธรณีโลกสตูล 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนใน
เขตอุทยานธรณีโลกสตูล 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมร่วมวิพากษ์
หลักสูตรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมฝึกอบรม 
หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
ให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณี
โลกสตูล 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรม ติดตาม 

จ านวน  72,520 บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    10,800 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกปฏิบัติการ  
 = 6 ชั่วโมง × 600 บาท × 3 กลุ่ม  
 = 10,800 บาท 
2. ค่าใช้สอย     38,520 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม คณะวิทยากร และคณะท างาน  
 = 100 คน × 60 บาท × 3 กลุ่ม  
 = 18,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม คณะวิทยากร และคณะท างาน
 = 100 คน × 25 บาท × 2 มื้อ × 3 กลุ่ม 
 = 15,000 บาท  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
 = 80 กิโลเมตร x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท × 3 กลุ่ม 
 = 1,920  บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่  
 = 5 คน x 3 วัน x 240 บาท  
 = 3,600 บาท 
3. ค่าวัสดุ            23,200 บาท 
- ค่าเอกสารจัดกิจกรรมและใบงาน            3,200 บาท 
- ค่าวัสดุ                        20,000 บาท 
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รายการ จ านวนเงิน 
นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูในการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขต
อุทยานธรณีโลกสตูล 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมประชุม
สะท้อนประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนและสังเคราะห์
องค์ความรู้ 
กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมสรุปผล 
ประเมินผล จัดท าเอกสาร รายงาน
โครงการ 
โครงการย่อยท่ี 4  โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลใน
โรงเรียน  
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุมระดม
ความคิด ตระหนักในหลักการ 
เป้าหมาย และร่วมบูรณาการ 
แผนการ ด าเนินงานและกลไก การ
บริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่
จะด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลใน
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจแหล่ง
เรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมด าเนินการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลก
สตูลในโรงเรียน  
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมติดตามผล
การน าแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลก
สตูลในโรงเรียนไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 

จ านวน  38,680 บาท 
1. ค่าใช้สอย     28,520 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม คณะวิทยากร และคณะท างาน  
 = 100 คน × 60 บาท × 3 กลุ่ม  
 = 18,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม คณะวิทยากร และคณะท างาน
 = 100 คน × 25 บาท × 2 มื้อ 
 = 5,000 บาท  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
 = 80 กิโลเมตร x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท × 3 วัน 
 = 1,920  บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่  
 = 5 คน x 3 วัน x 240 บาท   
 = 3,600 บาท 
3. ค่าวัสดุ            10,160 บาท 
- ค่าวัสดุ             10,160 บาท 

โครงการย่อยท่ี 5  โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา
ของครู   
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุม 
อบรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือ

จ านวน  36,080 บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    14,400 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกปฏิบัติการ  
 = 12 ชั่วโมง × 600 บาท × 2 คน   
 = 14,400 บาท 
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รายการ จ านวนเงิน 
การศึกษา   
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมติดตามผล
การน า ICT ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ 

2. ค่าใช้สอย       18,680 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม คณะวิทยากร และคณะท างาน  
 = 50 คน × 100 บาท × 2 วัน  
 = 10,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม คณะวิทยากร และคณะท างาน
 = 50 คน × 25 บาท × 2 มื้อ × 2 วัน 
 = 5,000 บาท  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
 = 80 กิโลเมตร x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท × 2 วัน 
 = 1,280  บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่  
 = 5 คน x 2 วัน x 240 บาท   
 = 2,400 บาท 
3. ค่าวัสดุ     3,000 บาท 
- ค่าเอกสารจัดกิจกรรมและใบงาน   1,000 บาท 
- ค่าวัสดุประกอบการประชุม   2,000 บาท 

 

หมายเหตุ  ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
 
11. เป้าหมายของผลผลิต (Output) ตัวช้ีวัด และวิธีการวัดผล  
 

ผลผลิต (Output) ตัวช้ีวัด 
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) วิธีการวัดผล 

หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย  คู่มือครู
และแผนการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 1 หลักสูตร จ านวนหลักสูตรที่น าไปใช้ได้จริง 

นักเรียนร่วมกิจกรรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์น้อย 

จ านวน 300 คน - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ทดสอบภาคทฤฎี และปฏิบัติ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

หลักสูตรทักษะด้านอาชีพในเขต
อุทยานธรณีโลกสตูล คู่มือครูและ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 1 หลักสูตร จ านวนหลักสูตรที่น าไปใช้ได้จริง 

นักเรียนร่วมกิจกรรมหลักสูตรทักษะ
ด้านอาชีพในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล 

จ านวน 300 คน - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ทดสอบภาคปฏิบัติ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

แหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลใน
โรงเรียน 

จ านวน 10 แหล่ง จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ได้ส าเร็จ และใช้
ประโยชน์ได้จริง 

ครูมีความรู้และสามารถใช้ ICT เพ่ือ
การศึกษา 

จ านวน 50 คน ทดสอบภาคปฏิบัติ 
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12. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) ตัวช้ีวัด และวิธีการวัดผล  
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ตัวช้ีวัด 
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) วิธีการวัดผล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
ร้อยละ 60 

ทดสอบภาคทฤฎี และปฏิบัติ 
 

นักเรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเอง
ด้านอาชีพมากขึ้น 

ทักษะในการพัฒนาตนเองด้านอาชีพ
มากขึ้น ร้อยละ 60 

ทดสอบภาคทฤฎี และปฏิบัติ 
 

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอุทยาน
ธรณีโลกสตูลเพ่ิมข้ึน 

ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีโลกสตูล
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 

ทดสอบภาคทฤฎี และปฏิบัติ 
 

ครูสามารถน า ICT มาใช้ในการสอน
เพ่ิมข้ึน 

น า ICT มาใช้ในการสอนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 

แบบสอบถาม 
 

 
13. การติดตามความส าเร็จของโครงการ/การประเมินผลโครงการ (ระบุการติดตามประเมินผลส าเร็จ 
     ในการน าความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่)  
 

รอบการประเมิน กิจกรรม ผลการด าเนินกิจกรรม 
การประเมินในระหว่างโครงการ  1. ประชุมสร้างความเข้าใจ ก าหนด

กลไกการด าเนินงานและการ
ประสานงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่
โรงเรียน 
2. ประชุมระดมความคิด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนา คณะพ่ีเลี้ยงจาก
สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานการศึกษาและเครือข่ายความ
ร่วมมือในพ้ืนที่ 
3. ประชุม พัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพพ่ีเลี้ยง : สะท้อนความคิด 
ผลงาน ปรับกระบวนการ น าสู่การ
ปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

1. เข้าใจกลไกการด าเนินงานและ
การประสานงานเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งแก่โรงเรียน 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนา คณะพ่ีเลี้ยงจาก
สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานการศึกษาและเครือข่าย
ความร่วมมือในพ้ืนที่ 
3. สะท้อนความคิด ผลงาน ปรับ
กระบวนการ น าสู่การปฏิบัติ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

การประเมินผลหลังด าเนินการ 3 
- 6 เดือน  

1. ประชุมการติดตาม ประเมินผลเพื่อ
การพัฒนา การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
2. นิเทศอย่างกัลยาณมิตร สร้างพลัง
และแรงจูงใจ 
3. ประชุมเพ่ือปรับแผนการด าเนินงาน 

ทราบผลการด าเนินงานตามแผน 
และปรับแผนการด าเนินงานตาม
ความเหมาะสม 

การประเมินผลหลังด าเนินการ 6 
เดือน – 1 ปี 

1. ประชุมการติดตาม ประเมินผลเพื่อ
การพัฒนา การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
2. นิเทศอย่างกัลยาณมิตร สร้างพลัง
และแรงจูงใจ 

ทราบผลการด าเนินงานตามแผน 

การประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการ 

1. ประชุมถอดบทเรียน สะท้อน
ความคิด และสังเคราะห์องค์ความรู้จาก

ผลการถอดบทเรียน สะท้อน
ความคิด และสังเคราะห์องค์ความรู้
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รอบการประเมิน กิจกรรม ผลการด าเนินกิจกรรม 
การด าเนินงานโครงการ 

2. ประชุมสรุปผลโครงการและจัดท า
รายงานเผยแพร่ 

จากการด าเนินงานโครงการ 

 
14. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา (ต้องมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม) 
 1. การด าเนินงานของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาควรเป็นรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือแบบหลายสถาบันใน
แต่ละจังหวัด 
 2. ช่วงเวลาด าเนินโครงการไม่ควรไปเบียดบังเวลาเรียนของนักเรียน 
 
 

ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายอัศวยุช  เทศอาเส็น) 

               รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
          (นางนีสรีน   ล่านุ้ย) 
      หวัหน้าส านักผู้อ านวยการ 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
       (ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย์) 

         ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


