
 

     
โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต 

โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาเปนพ่ีเล้ียง 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1.  ช่ือสถาบัน วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
2. ช่ือโครงการ  (ภาษาไทย) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดน    
                      ใต โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาเปนพ่ีเลี้ยง 
  (ภาษาอังกฤษ) ถามี............................................................................................................... 
ความสอดคลองของกิจกรรม (ทําเครื่องหมาย / ในชอง     ) โดยตองเลือกกิจกรรมหลักดานพัฒนาครูสูผูเรียน  
ดวยขบวนการ PLC โดยเนนการพัฒนาครูเพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพ
ดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและดานคุณธรรมและจริยธรรม อยางนอย 1 กิจกรรม 
          กิจกรรมเพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 
          กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
      /    กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสามารถสงผล
ใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน กิจกรรมการผลิต
และใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพ่ือการเรียนการสอน เปนตน) 
3. รายละเอียดคณะทํางาน (ชื่อ ตําแหนง สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดของผูรับผิดชอบโครงการ เบอรโทรศัพท ) 
 3.1 ท่ีปรึกษาโครงการ  
  1)นายนิยม  ชูชื่น   ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา   
 3.2 ผูรับผิดชอบโครงการ 
  1) นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ  รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา   
  2) นางสาวกฤษณวรรณ  เสวีพงศ  คร ู
                     3) นางปาริชาต ชูสุวรรณ   คร ู
  4) นางสาวธนพัชร แกวปฏิมา  ครูชํานาญการ 
4. ท่ีมาและความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม (ซ่ึงสะทอนถึงการมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน 
      เปาหมายโดยพัฒนาท้ังครูและนักเรียน)  
 ดวยนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเนนความสําคัญของการสงเสริมบทบาทให
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเปาหมายในการยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแตละทองถ่ินใหเกิดการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและใหความสําคัญกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  
 ในดานการอุดมศึกษาตามขอแถลงเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีสวนรวมในการเรง
แกไขปญหาในการปฏิรูปการศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพและเกิดมาตรฐานเสมอภาคอยางท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี 
ซ่ึงในสวนของความเขมแข็งในสถานศึกษาหรือโรงเรียนในทองถ่ินจําเปนตองเชื่อมโยงนัยสําคัญเชิงนโยบายระหวาง
องคกร โดยเฉพาะบทบาทท่ีสถาบันอุดมศึกษาในแตละพ้ืนท่ีตองทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหแกโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ในทองถ่ิน  

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในฐานะสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีจะตองสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลาจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูและแหลงเรียนรูใน
พ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต (4 อําเภอของจังหวัดสงขลา)  ตามความตองการของโรงเรียนบนพ้ืนฐานของ
การมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรของโรงเรียนข้ึน 
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5. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม  

5.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหสามารถออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการใชสื่อ  
e-learning พัฒนาการเรียนการสอนได 
 5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยใหสามารถจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยดวยวิธีการเดินตามรอยเทา
พออยูอยางพอเพียง  
      5.3 เพ่ือจัดทําหลักสูตรทองถ่ินโรงเรียนยุวชนชาวประมงในโรงเรยีนบานเกาะแลหนัง  

6.  ขอบเขตการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
แนวทาง/วิธีการการดําเนินโครงการ โรงเรียน/กลุมเปาหมาย ผูเขารวม (คน) 

คร ู นักเรียน 
การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหสามารถ 
ออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบการใชสื่อ e-learning พัฒนาการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนเทพาต.เทพา อ.เทพา  
จ.สงขลา 

5  

โรงเรียนจะนะวิทยา ต.สะกอม  
อ.จะนะ จ.สงขลา 

5  

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ต.พังลา  
อ.สะเดา จ.สงขลา 

5  

16โรงเรียนปาดังติณ1 6สูลานนท ต.ตําบล
ปาดังเบซาร อ.สะเดา จ.สงขลา 

5  

การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยใหสามารถ
จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยดวย
วิ ธีการ เดินตามรอยเท าพออยู อย า ง
พอเพียงตามความเหมาะสมกับผูเรียน 

โรงเรียนบานเทพา  ต.เทพา อ.เทพา 
จ.สงขลา 

3  

โรงเรียนบานพรุตู ต.วังใหญ อ.เทพา 
จ.สงขลา 

3  

โรงเรียนบานวังใหญ  ต.วังใหญ  
อ.เทพา จ.สงขลา 

3  

โรงเรียนบานกระอาน ต.ทามวง  
อ.เทพา จ.สงขลา 

3  

โรงเรียนบานคูนายสังข ต.แค  
อ.จะนะ จ.สงขลา 

3  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เทพา อ.เทพา จ.สงขลา (เทศบาล
ตําบลเทพา) 

3  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปริก อ.เทพา 
จ.สงขลา (เทศบาลตําบลลําไพล) 

3  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาประดู  
อ.นาทวี จ.สงขลา (องคการบริหาร
สวนตําบลทาประดู) 

3  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคูนายสังข  
ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา (องคการ
บริหารสวนตําบลแค) 

3  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอคุย  
ต.สะบายอย อ.สะบายอย จ.สงขลา 
(เทศบาลตําบลทาพระยา) 

3  
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การพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียนยุวชน
ชาวประมง 

โรงเรียนบานเกาะแลหนัง ต.ปากบาง 
อ.เทพา จ.สงขลา 

5 45 

แนวทาง/วิธีการการดําเนินโครงการ โรงเรียน/กลุมเปาหมาย ผูเขารวม (คน) 
คร ู นักเรียน 

1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง 
วิถีชาวประมงพ้ืนบาน อ.เทพา จ.สงขลา 
2. กิจกรรมการพัฒนาศูนย เรียนรู วิ ถี
ชาวประมงพ้ืนบาน อ.เทพา จ.สงขลา 
3.กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูภูมิ
ปญญาวิถีประมงพ้ืนบาน 

   

 
7. กิจกรรม (ตองเปนรูปธรรมท่ีสามารถสรางความยั่งยืนใหแกครูและนักเรียนในโรงเรียนเปาหมาย) 
 
ครั้งท่ี โรงเรียน ผูเขารวม (คน) โครงการ/กิจกรรม 

คร ู นักเรียน 
1 โรงเรียนเทพาต.เทพา  

อ.เทพา จ.สงขลา 
5  การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหสามารถ ออกแบบ

นวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการใชสื่อ e-
learning พัฒนาการเรียนการสอน 

โรงเรียนจะนะวิทยา  
ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 

5   

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  
ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 

5  

16โรงเรียนปาดังติณ 1 6สูลานนท ต.
ตําบลปาดังเบซาร  
อ.สะเดา จ.สงขลา 

5  

2 โรงเรียนบานเทพา  ต.เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา 

3  การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยใหสามารถจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยดวยวิธีการเดินตาม
รอยเทาพออยูอยางพอเพียงตามความเหมาะสมกับ
ผูเรียน 

โรงเรียนบานพรุตู ต.วังใหญ อ.
เทพา จ.สงขลา 

3  

โรงเรียนบานวังใหญ   
ต.วังใหญ อ.เทพา จ.สงขลา 

3  

โรงเรียนบานกระอาน  
ต.ทามวง อ.เทพา จ.สงขลา 

3  

โรงเรียนบานคูนายสังข ต.แค  
อ.จะนะ จ.สงขลา 

3  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเทพา อ.เทพา         จ.
สงขลา (เทศบาลตําบลเทพา) 

3  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปริก อ.
เทพา จ.สงขลา (เทศบาลตําบล
ลําไพล) 

3  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทา 3  
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ป ระดู  อ . น าทวี  จ .สงขล า 
(องคการบริหารสวนตําบล 
ทาประดู) 

 
ครั้งท่ี โรงเรียน ผูเขารวม (คน) โครงการ/กิจกรรม 

คร ู นักเรียน 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคูนาย

สังข ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 
(องคการบริหารสวนตําบลแค) 

3   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอคุย 
ต.สะบายอย อ.สะบายอย จ.
สงขลา (เทศบาลตําบลทาพระ
ยา) 

3  

 โรงเรียนบานเกาะแลหนัง  
ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 

5 45 การพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียนยุวชนชาวประมง 
1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง วิถีชาวประมง
พื้นบาน อ.เทพา จ.สงขลา 
2.กิจกรรมการพัฒนาศูนยเรียนรูวิถีชาวประมงพื้นบาน 
อ.เทพา จ.สงขลา 
3.กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูภูมิปญญาวิถี
ประมงพื้นบาน 

 
8.  ระยะเวลาดําเนินงานและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม เดือนท่ี 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจงโครงการเพ่ือวาง
แผนการดําเนินงานและขอเสนอโครงการ 

            

2.ติดตอประสานงานโรงเรียนกลุมเปาหมายเพ่ือ
สํารวจความตองการ 

            

3.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับโครงการเสนอตอ
เครือขายภาคใตตอนลาง 

            

4.แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน             
5. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน
ตามความตองการของโรงเรียนกลุมเปาหมายแตละ
กิจกรรม 

            

6. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

   6.1 การพัฒนาศักยภาพครูผู สอนใหสามารถ 
ออกแบบนวัตกรรมการเรยีนการสอนในรูปแบบการใช
สื่อ e-learning พัฒนาการเรียนการสอน 
   6.2 การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยใหสามารถจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยดวยวิธีการเดินตาม
รอยเทาพออยูอยางพอเพียงตามความเหมาะสมกับ
ผูเรียน 

            



 - 5 - 

   6 .3  การ พัฒนาแหล ง เ รี ยนรู โ ร ง เ รี ยนยุ วชน
ชาวประมง 
1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง วิถีชาวประมง
พ้ืนบาน อ.เทพา จ.สงขลา 
2. กิจกรรมการพัฒนาศูนย เรียนรูวิ ถีชาวประมง
พ้ืนบาน อ.เทพา จ.สงขลา 
3.กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูภูมิปญญาวิถี
ประมงพ้ืนบาน 
7. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมกับโรงเรียน

กลุมเปาหมาย 

            

8. ถอดบทเรียนทุกกิจกรรม             

9. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอชิ้นงาน             

10. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการตาม

กระบวนการวจิัย 

            

 
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 

โครงการ/กิจกรรม ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
การพัฒนาศักยภาพครูผู สอนใหสามารถ ออกแบบ
นวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการใชสื่อ e-
learning พัฒนาการเรียนการสอน 

โรงเรียนกลุมเปาหมายมีสื่อการสอนแบบ e-learning เพ่ือ
การเรียนการสอน อยางนอย 1 รายวิชา 

การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยใหสามารถจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยดวยวิธีการเดินตามรอยเทาพออยูอยาง
พอเพียงตามความเหมาะสมกับผูเรยีน 

โรงเรียนกลุมเปาหมายมีรูปแบบการจัดประสบการณเด็ก
ปฐมวัยเดินตามรอยเทาพออยูอยางพอเพียงอยางนอย  1 
ชุดการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

การพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียนยุวชนชาวประมง 
1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง วิถีชาวประมง
พ้ืนบาน อ.เทพา จ.สงขลา 
2.กิจกรรมการพัฒนาศูนยเรียนรูวิถีชาวประมงพ้ืนบาน  
อ.เทพา จ.สงขลา 
3.กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูภูมิปญญาวิถีประมง
พ้ืนบาน 

โรงเรียนเปาหมายพัฒนาแหลงเรียนรูโดยการออกแบบ
กิจกรรมในแหลงเรียนรูอยางนอย 1 กิจกรรม 

 
10. งบประมาณของโครงการ  

งบประมาณท่ีใชตลอดโครงการ จากเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง (เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง) จํานวน 15 โรงเรียน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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 10.1 .กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหสามารถ ออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการใช
ส่ือ e-learning พัฒนาการเรียนการสอน 
 

รายการ จํานวนเงิน 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจงโครงการและใหความรูผูเขารวมโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ 
e - learning 

16,600 

คาตอบแทน  
1. คาวิทยากร  6 ชัว่โมง x 600 บาท x 1 คน 3,600 
คาใชสอย  
1. คาอาหารกลางวัน  1 ม้ือ x 90 บาท x 20 คน 1,800 
2. คาอาหารวาง 2 ม้ือ x 30 บาท x 20 คน 1,200 
3. คาเดินทางผูเขารวมโครงการ 8,000 
คาวัสดุ  
1. คาวัสดุสํานักงาน  2,000 
กิจกรรมท่ี 2  อมรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการสอนแบบ e - learning และวางแผนการผลิตส่ือ 16,600 
คาตอบแทน  
1. คาวิทยากร  6 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 คน 3,600 
คาใชสอย  
1. คาอาหารกลางวัน  1 ม้ือ x 90 บาท x 20 คน 1,800 
2. คาอาหารวาง 2 ม้ือ x 30 บาท x 20 คน 1,200 
3. คาเดินทางผูเขารวมโครงการ 8,000 
คาวัสดุ  
1. คาวัสดุสํานักงาน  2,000 
กิจกรรมท่ี 3  อมรมเชิงปฏิบัติการเขียน script เพ่ือผลิตสื่อท่ีจะใชในกระบวนการการเรียนการ
สอบแบบ  e – learning 

16,600 

คาตอบแทน  
1. คาวิทยากร  6 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 คน 3,600 
คาใชสอย  
1. คาอาหารกลางวัน  1 ม้ือ x 90 บาท x 20 คน 1,800 
2. คาอาหารวาง 2 ม้ือ x 30 บาท x 20 คน 1,200 
3. คาเดินทางผูเขารวมโครงการ 8,000 
คาวัสดุ  
1. คาวัสดุสํานักงาน  2,000 
กิจกรรมท่ี 4  ผลิตส่ือการสอนตาม Script ท่ีกําหนด 40,000 
คาจางจัดทําสื่อตาม script  4 วิชา x 10,000 บาท 40,000 
กิจกรรมท่ี 5 ทดลองใชส่ือการสอนกับนักเรียนกลุมเปาหมายและปรับปรุงแกไขส่ือ 2,000 
คาวัสดุ  
1. คาวัสดุสํานักงาน 2,000 
กิจกรรมท่ี 6 ใชส่ือประกอบการสอนตามแผนการสอนท่ีกําหนด 2,000 
คาวัสดุ  
1. คาวัสดุสํานักงาน 2,000 
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กิจกรรมท่ี 7  สรุปผลการสอนและนําเสนอผล 16,600 
คาตอบแทน  
1. คาวิทยากร  6 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 คน 3,600 
คาใชสอย  
1. คาอาหารกลางวัน  1 ม้ือ x 90 บาท x 20 คน 1,800 
2. คาอาหารวาง 2 ม้ือ x 30 บาท x 20 คน 1,200 
3. คาเดินทางผูเขารวมโครงการ 8,000 
คาวัสดุ  
1. คาวัสดุสํานักงาน  2,000 
กิจกรรมท่ี 8  จัดทํารายงานผลการศึกษา 27,500 
คาจาง  
คาพิมพตนฉบับ 4 วิชา x 2,500 บาท                                 10,000 
คาจัดทําเลมเพ่ือเผยแพร 4 วิชา x 20 เลม x 200 บาท            16,000 
คาทํา ซีดี 4 วิชา 30 แผน x 50 บาท                               1,500 

รวมเปนเงิน 137,900 
* ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ  
 

 10.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยใหสามารถจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยดวยวิธีการเดิน
ตามรอยเทาพออยูอยางพอเพียงตามความเหมาะสมกับผูเรียน 
 

รายการ จํานวนเงิน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประสบการณเด็กปฐมวัยเดินตาม
รอยเทาพออยูอยางพอเพียง 

 

คาตอบแทน  
1. คาวิทยากร 12 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 คน 14,400 
คาใชสอย  
1. คาอาหารกลางวัน   2 ม้ือ x 90 บาท  x 30 คน 5,400 
2. คาอาหารวาง   4 ม้ือ x 30 บาท  x 30 คน  3,600 
3. คาเดินทางผูเขารวมโครงการ 12,000 
คาวัสดุ  
คาวัสด ุ 22,700 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมนําความรูสูหองเรียน  
คาใชสอย  
คาเดินทางผูนิเทศติดตาม 5,000 
คาวัสดุ  
คาวัสด ุ 15,000 
คาจาง  
1. คาปายโครงการจํานวน 1 ปาย 2,000 
2. คาจางถายเอกสารสื่อในการจัดกิจกรรม 10,000 
3.คาเก็บรวบรวมขอมูล 1,500 
4.คาจางในการพิมพงาน 2,500 
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5.คาจางถายเอกสารในการทํารายงาน 4,500 
6.คาจัดทํารูปเลมรายงาน 3,500 

รวมเปนเงิน 102,100 
* ถัวเฉล่ียจายทุกราย  
 

 10.3 กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียนยุวชนชาวประมง 
 

รายการ จํานวนเงิน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง วิถีชาวประมงพ้ืนบาน อ.เทพา จ.สงขลา  
คาตอบแทน  
1. คาวิทยากร 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 5 คน 18,000 
คาใชสอย  
1. คาน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000 
2. คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 90 บาท  x 20 คน 1,800 
3. คาอาหารวาง จํานวน  2 ม้ือ x 30 บาท  x 20 คน 1,200 
คาวัสดุ  
คาวัสดุอุปกรณ 5,000 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการพัฒนาศูนยเรียนรูวิถีชาวประมงพ้ืนบาน อ.เทพา จ.สงขลา  
คาวัสดุ  
คาวัสดอุุปกรณ (ทําปาย“โรงเรียนยุวชนชาวประมง”) 10,000 
คาวัสดุสํานักงาน 3,500 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูภูมิปญญาวิถีประมงพ้ืนบาน  
คาตอบแทน  
คาวิทยากร (สอนนักเรียน) 300 บาท  x 5 คน 1,500 
คาจาง  
1.คาจางในการพิมพงาน 2,000 
2.คาจางถายเอกสารในการทํารายงาน 4,000 
3.คาจัดทํารูปเลมรายงาน 3,000 

รวมเปนเงิน 60,000 
* ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ  
 
11. เปาหมายของผลผลิต (Output) ตัวช้ีวัด และวิธีการวัดผล  
 

ผลผลิต (Output) ตัวช้ีวัด 
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

วิธีการวัดผล 

1.โรงเรียนกลุมเปาหมายมีสื่อการสอน
แบบ e-learning เพ่ือการเรียนการ
สอน อยางนอย 1 รายวิชา 

ครูผลิตสื่อการสอนไดอยางนอย 1 
รายวิชา 

ประเมินชิ้นงาน/สื่อ e-learning 

2.โรงเรียนกลุมเปาหมายมีรูปแบบ
การจดัประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัยดวยวิธเีดินตามรอยเทาพออยู

ครูปฐมวัยออกแบบหนวยการเรียน
การจดัประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัยดวยวิธเีดินตามรอยเทาพออยู

แบบประเมินการจัดประสบการณจาก
แผนการสอน 
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อยางพอเพียงอยางนอย  1 ชุดการ
สอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

อยางพอเพียง 1 หนวยการเรียน 

3.โรงเรียนเปาหมายพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินไดอยางนอย 1 เรื่อง 

การออกแบบหนวยการเรียนรู
หลักสูตรทองถ่ิน 1 เรื่อง 

แบบประเมินการออกแบบหนวยการ
เรียนรู 

 
12. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) ตัวช้ีวัด และวิธีการวัดผล  
 

ผลลัพธ (Outcome) ตัวช้ีวัด 
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

วิธีการวัดผล 

1.ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชสื่อแบบ e-
learning 

-ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใชสื่อ e-learning อยูในระดับดี 
-ผูเรียนมีความพึงพอใจ อยูในระดับดี
มาก 

-แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-แบบประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
สื่อแบบ e-learning 

2.ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ
เด็กปฐมวัยในหนวยการเรียน “เดิน
ตามรอยเทาพออยูอยางพอเพียง” ท่ี
เหมาะสมกับผูเรียน 

ผูเรียนมีพัฒนาการ ท้ัง 4 ดานโดย
ผานการจัดประสบการณเด็กปฐมวัย
ในหนวยการเรียน “เดินตามรอยเทา
พออยูอยางพอเพียง อยูในระดับด ี

แบบประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ดาน
ของเด็กปฐมวัย 

3.โรงเรียนมีหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง วิถี
ชาวประมงพ้ืนบาน อ.เทพา จ.สงขลา 

ผูเรียนมีความรูและทักษะในเรื่อง
หลักสูตรทองถ่ิน อยูในระดับด ี

-แบบทดสอบวัดความรู 
-แบบประเมินทักษะการฝกปฏิบัต ิ

 
13. การติดตามความสําเร็จของโครงการ/การประเมินผลโครงการ (ระบกุารติดตามประเมินผลสําเร็จ 
     ในการนําความรูสูกลุมเปาหมาย ไดแก การประเมินในระหวางโครงการ การประเมินผลหลังดําเนินการ 3 - 6 เดือน   
     และการรวมติดตามประเมินผลหลังดําเนินการ 6 เดือน – 1 ป)  
 

รอบการประเมิน กิจกรรม ผลการดําเนินกิจกรรม 
1.มกราคม 2562 – มีนาคม 2562 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ครูผูสอนใหสามารถ ออกแบบ
นวัตกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบการใชสื่อ e-learning 
เพ่ือการเรียนการสอน 

1.โรงเรียนกลุมเปาหมายมีสื่อการสอนแบบ e-
learning เพ่ือการเรียนการสอน อยางนอย 1 
รายวิชา 

2.เมษายน 2562 – พฤษภาคม 
2562 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัยในการจัดประสบการณ
เด็กปฐมวัยเดินตามรอยเทาพอ
อยู อย า งพอ เ พียงตามความ
เหมาะสมกับผูเรียน 

2.โรงเรียนกลุมเปาหมายมีรูปแบบการจัด
ประสบการณเด็กปฐมวัยเดินตามรอยเทาพอ
อยูอยางพอเพียงอยางนอย  1 ชุดการสอนท่ี
เหมาะสมกับผูเรียน 

3.มกราคม 2562 – สิงหาคม 
2562 

กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรู
โรงเรียนยุวชนชาวประมง 

3.โรงเรียนเปาหมายพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินได
อยางนอย 1 เรื่อง 

 
14. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนา (ตองมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม) 
  - 
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 15. ขอมูลคณะทํางาน โครงการฯ เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง 
 ช่ือ-สกุล    นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ 
 ตําแหนงในสถาบัน  ครชูํานาญการ 
 หนวยงานตนสังกัด  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 ท่ีอยูท่ีติดตอได   48/1 ถนนเกษตรขันธ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 
 โทรศัพท    074–376667 โทรสาร  074 - 376665 
 โทรศัพทเคล่ือนท่ี  081-7357810 
 E-mail:    pprakobkit_10@hotmail.co.th 
 
 ช่ือ-สกุล    นางสาวกฤษณวรรณ  เสวีพงศ 
 ตําแหนงในสถาบัน  คร ู
 หนวยงานตนสังกัด  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 ท่ีอยูท่ีติดตอได   48/1 ถนนเกษตรขันธ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 
 โทรศัพท    074–376667   โทรสาร  074 - 376665 
 โทรศัพทเคล่ือนท่ี  081 - 9590684 
 E-mail:    ajkrisy_aea@hotmail.co.th 
 
 ช่ือ-สกุล    นางสาวปาริชาต  ชูสุวรรณ 
 ตําแหนงในสถาบัน  คร ู
 หนวยงานตนสังกัด  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 ท่ีอยูท่ีติดตอได   48/1 ถนนเกษตรขันธ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 
 โทรศัพท    074–376667  โทรสาร  074 - 376665 
 โทรศัพทเคล่ือนท่ี  089-9787501 
 E-mail:    parichart.skcc@gmail.com 
 
 ช่ือ-สกุล    นางสาวธนพัชร แกวปฏิมา   
 ตําแหนงในสถาบัน  ครูชํานาญการ 
 หนวยงานตนสังกัด  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 ท่ีอยูท่ีติดตอได   48/1 ถนนเกษตรขันธ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 
 โทรศัพท    074–376667  โทรสาร  074 - 376665 
 โทรศัพทเคล่ือนท่ี  081-9101204 
 E-mail:    bird_423@hotmail.com 
 
 

(นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ) 
         รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

                                                             ผูเสนอโครงการ 
 
 
 

(นายนิยม  ชูชื่น) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

                          ผูอนุมัติโครงการ 

mailto:ajkrisy_aea@hotmail.co.th
mailto:parichart.skcc@gmail.com
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ภาคผนวก 
 

ก  : ขอมูลคณะทํางาน โครงการฯ เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง      
                                                        

คณะทาํงานเครือข่าย C  

 

      
( ประธานคณะทํางาน ) 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ช่ือ-สกุล    นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ 
ตําแหนงในสถาบัน ครชูํานาญการ 
หนวยงานตนสังกัด วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ท่ีอยูท่ีติดตอได  48/1 ถนนเกษตรขันธ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 
โทรศัพท    074–376667 โทรสาร 074 - 376665 
โทรศัพทเคล่ือนท่ี 081-7357810 
E-mail:    pprakobkit_10@hotmail.co.th 
 

 

     
( คณะทํางาน ) 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ช่ือ-สกุล    นางสาวกฤษณวรรณ  เสวีพงศ 
ตําแหนงในสถาบัน คร ู
หนวยงานตนสังกัด วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ท่ีอยูท่ีติดตอได  48/1 ถนนเกษตรขันธ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 
โทรศัพท    074–376667  โทรสาร  074 - 376665 
โทรศัพทเคล่ือนท่ี 081 - 9590684 
E-mail:    ajkrisy_aea@hotmail.co.th 
 

 
( คณะทํางาน ) 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ช่ือ-สกุล    นางสาวธนพัชร แกวปฏิมา   
ตําแหนงในสถาบัน ครูชํานาญการ 
หนวยงานตนสังกัด วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ท่ีอยูท่ีติดตอได  48/1 ถนนเกษตรขันธ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 
โทรศัพท    074–376667  โทรสาร  074 - 376665 
โทรศัพทเคล่ือนท่ี  081-9101204 
E-mail:    bird_423@hotmail.com 

mailto:ajkrisy_aea@hotmail.co.th
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( เลขานุการคณะทํางาน ) 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ช่ือ-สกุล    นางสาวปาริชาต  ชูสุวรรณ 
ตําแหนงในสถาบัน คร ู
หนวยงานตนสังกัด วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ท่ีอยูท่ีติดตอได  48/1 ถนนเกษตรขันธ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 
โทรศัพท    074–376667   โทรสาร  074 - 376665 
โทรศัพทเคล่ือนท่ี 089-9787501 
E-mail:   parichart.skcc@gmail.com 

 

 

 

 


