รายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์ และคณะ

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
ดาเนินงานโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อันเป็นโครงการตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินโครงการโดยใช้งบประมาณ
แผ่นดิน จานวน 100,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ 2. เพื่อ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ และ 3.
เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ มี
ลักษณะเป็ น การพัฒ นาและประเมิน ผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโ รงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 60 คน
ดาเนินการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา และในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่
44 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี และกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44
เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจานวน 2 เครือข่าย และเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน นอกจากนี้ได้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ ร้ อ ยละ 96.16 และมี ข้ อ เสนอแนะต้ อ งการให้ ท างคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ยะลาส่ งนักศึกษาฝึ กปฏิบัติการวิช าชีพครูให้ แก่ทางโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนทุกโรงเรียน

คณะกรรมการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
8 กรกฎาคม 2559

ข

คำนำ
รายงานผลการดาเนิน งานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้รวบรวมรายละเอียดของการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยความเป็นมา
และความสาคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ วิธีการดาเนินงาน ผลการ
ดาเนินงาน สรุปผล อภิปรายผล ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อนาผลจากการดาเนินงานโครงการมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไขสาหรับการให้บริการวิชาการในครั้งต่อไป
ขอขอบคุณคณะทางานผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่า
รายงานนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้สนใจในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
คณะผู้จัดทา
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
8 กรกฎาคม 2559
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
คณะครุศาสตร์ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้ อันเป็นโครงการตามพระราชดาริซึ่ง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550–2559 โดยมีวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมและช่วยเหลือโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
1. เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มขึ้น
2. เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางอาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อเด็กและเยาวชนมีความรู้
ทักษะพื้นฐานทางการเกษตรที่ยั่งยืนในการผลิ ตอาหารเพื่อการบริโ ภคและทางด้านอาชีพที่
จาเป็นในการดารงชีวิต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักการอุดมการณ์สหกรณ์
3. ปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติต่อการดารงชีวิต มีลักษณะ
นิ สั ย ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี แ ละสามารถใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
4. ปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตน และมีความภูมิใจ เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความรัก
ท้องถิ่น ซึ่งมีโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จานวน 11 โรงเรียน และ 1 ศูนย์การเรียน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และบรรลุภารกิจการให้บริการทางวิชาการ
ของคณะครุศาสตร์ สอดคล้องตามอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะครุศาสตร์จึงได้ประสานงานและประชุมร่วมกั บสานักพระราชวัง
และกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและกาหนดแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี จากผลการสารวจพบว่าสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไ ขอย่างเร่งด่วน คือ 1.
ศักยภาพด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ 3. ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การนิเทศก์ติดตามโรงเรียนของผู้บริหาร
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โรงเรี ย น (ครู ใหญ่) ยั งไม่บ รรลุ เป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2559 ทางคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้ ซึ่งการดาเนินงานได้นานักศึกษาสาขาวิชาต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อาทิเช่น นักศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3, นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3, นักศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษา
ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชารายวิชาการจัดการเรียนรู้ โดยมีการนา
ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนด้านต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนางานบริการวิชาการ และยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
3. เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดน
ใต้

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
2. ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้สามารถนารูปแบบการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้
3. นาผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการไปใช้การปรับปรุงพัฒ นางาน สร้างองค์ความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนการวิจัยและการให้บริการวิชาการ
4. ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ถูกนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ
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บทที่ 2
วิธีการดาเนินงาน
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการศึ ก ษาโรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดน จั ง หวั ด ชายแดนใต้
ดาเนินงาน 2 กิจกรรม คือ 1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้และ 2. ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรีย นตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้ มีวิธีการดาเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกับครูใหญ่ /
ผู้บริหารโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
- คณะครุศาสตร์ กาหนดแผนการดาเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ซึ่งทาง
คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ดาเนินงาน ดังนี้
1.1.1 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
1.1.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ ประจาปีการศึกษา 2559
1.1.3 หนังสือวิทยากรภายนอก จานวน 5 คน ได้แก่ นางวลัยพร สุวรรณยุหะ ครูคศ.2 ระดับ
ชานาญการ โรงเรียนเทศบาล 5 (อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล), นางสาวชุลีพร นกเขียว และนางสาวสุไรดา อุ
มาสะ ครูคศ.1 โรงเรียนบ้านสุโสะ, นางสาวจารินี จันทลิกา ครูคศ.2 ระดับชานาญการ โรงเรียนบ้านอ่าวปอ
และนางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ครูคศ.2 ระดับชานาญการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
- ดาเนินงาน โครงพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้ กิจกรรมที่ 1 เรื่องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้ ในวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 3 อาคารสั ง คมศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- ประเมิน ความพึงพอใจของครูโ รงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ ต่อการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
- ประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ “พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้”
1.2 ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกับครูใหญ่ /
ผู้บริหารโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
- คณะครุศาสตร์ กาหนดแผนการดาเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนิน งาน ซึ่งทาง
คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ดาเนินงาน ดังนี้
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1.2.1 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ “ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้”
1.2.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน จังหวั ดชายแดนใต้ ประจาปีการศึกษา 2559 กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
1.2.3 หนังสือวิทยากรภายนอก จานวน 4 คน ได้แก่ นางวลัยพร สุว รรณยุหะ ครูคศ.2
ระดับชานาญการ โรงเรียนเทศบาล 5 (อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล), นางสาวชุลีพร นกเขียว และนางสาวสุไร
ดา อุมาสะ ครูคศ.1 โรงเรียนบ้านสุโสะ และนางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ครูคศ.2 ระดับชานาญการ วิทยาลัย
ชุมชนยะลา
- ดาเนินงาน โครงพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้ “ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดน
ใต้” ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44 อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กิจกรรมประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
- ประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กิจกรรมประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้โดยการถอดบทเรียนจากผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ มี
ขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
- ประสานกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44 โดยทาหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
- ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อกาหนดแผนการดาเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
แต่ล ะฝ่ าย และดาเนิ น งาน โครงพัฒ นาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้ ในวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 3 อาคารสั ง คมศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- ประเมินความพึงพอใจของครู ผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
- ประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
2.2 ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ มี
ขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
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- ประสานกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44 โดยทาหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมที่ 2 ประเมินผล
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
- ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อกาหนดแผนการดาเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละฝ่ายการจัดกิจกรรมประเมินผลรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโ รงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้ และดาเนินงาน ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 44
- ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดนต่ อ การ
ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
- ติดตาม ประเมินผลนักเรียน ครู ผู้บริหาร และถอดบทเรียนโครงการเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อชุมชน หรือสังคม

3. ขั้นหลังดาเนินการ
3.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ มี
ขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
- นาผลการประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ นาผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ และถอดบทเรียนโครงการในการ
ดาเนินงานต่อไป
3.2 ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ มี
ขั้นตอนหลังดาเนินงานดังนี้
- ประเมิ น ความพึ ง พอใจ และการน าผลไปใช้ ข องผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า น
การศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
- สรุปผลการติดตาม ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ และถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
- จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงาน
การดาเนิ น งานโครงการพัฒ นาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน
ผลด าเนิ น งานโครงการพัฒ นาศัก ยภาพด้า นการศึกษาโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน จัง หวั ด
ชายแดนใต้ มีการประเมินผลจากตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ดังนี้
1. การบรรลุตัวชี้วัด
ตาราง 1 แสดงตัวชี้วัดและผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
กิ จ ก รร มที่ 1 ก ารพั ฒน า 1. ผลผลิต
ครูผู้สอน ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรี ยนตารวจตระเวน
ชายแดน จานวน 60 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ
รูปแบบการเรียนรู้ดังนี้
ครู โ รงเรี ย นต ารวจตระเวน
1. รูปแบบการเรียนรู้มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบดังนี้
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
1.1 ขั้นตอนของกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้จะมี
ขั้ น ตอนที่ ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ซึ่ ง การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะ
ประเภทจะกาหนดขั้นตอนของการเรียนรู้
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือการ
กาหนดบทบาทหน้าที่ของครู
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอนจาเป็นต้องใช้ สื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว
2. ครูผู้ สอนร้อยละ 80 ที่ได้รับการพัฒ นารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจตามเนื้อหาวิชา
3. นั ก ศึ ก ษาสาขาการศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
ความรู้ตามเนื้อหาวิชาในสาขาวิชาของตนเอง
2. ผลลัพธ์

1. ครู ผู้ ส อน ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรโรงเรี ย นต ารวจ
ตระเวนชายแดนทุกคนนาความรู้จากการอบรมไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นักศึกษาสาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาความรู้ตามเนื้อหาวิชาในสาขาวิชาของตนเอง
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ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
3. ผลกระทบ
1. ครูผู้สอนสามารถใช้รูปแบบการเรียนรู้ในการจัดการ
3.1 ผลกระทบ
เรียนการสอนในชั้นเรียน
ที่ เ กิ ด ประโยชน์ 2. นักเรีย นโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวั ด
และสร้ า งคุ ณ ค่ า
ชายแดนใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ต่ อ นั ก เรี ย น และ 3. ครูผู้สอนมีการประยุกต์ใช้ รูปแบบการเรียนรู้เพื่อจัด
ครูผู้สอน
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

3.2 ผลกระทบ 1. สร้ า งสั ม พั น ธ์ ภ าพที่ ดี ร ะหว่ า งนั ก เรี ย น ครู ผู้ ส อน
ที่ เ กิ ด ประโยชน์
โรงเรียนและชุมชน
และสร้ า งคุ ณ ค่ า 2. ชุมชนและสั งคมเห็ นความส าคัญของการศึกษา ที่
ต่อสังคม
สร้างคุณค่าการเรียนรู้ของคนในชุมชน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทราบความต้อ งการของ
นักเรียน ครูผู้สอน และคนในท้องถิ่นว่ามีความต้องการ
ด้านใดบ้าง ทาให้สามารถวางแผนการให้บริการ การวิจัย
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านต่างๆ ทาให้ เกิดองค์
ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อสถาบันทางสังคมและชุมชน
5. ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความเชื่อถือต่อโรงเรียน ทาให้
เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ กับโรงเรียน
3.3 ผลกระทบ 1. มหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลาได้รับการยอมรับและยก
ที่ เ กิ ด ประโยชน์ ย่องจากหน่วยงานภายนอก
และสร้ า งคุ ณ ค่ า 2. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครูผู้สอน ชุมชนที่อยู่
ต่อสถาบัน
ใกล้ เ คี ย งกั บ โรงเรี ย นในการด าเนิ น งานให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามี เครือข่าย ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
4. ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
อื่นๆ
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้น
3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้มี
ความต้ องการนัก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชีพ ครู ใ น
สาขาต่างๆ
กิจ กรรมที่ 2 ประเมิน ผล 1. ผลผลิต
1. ครู ผู้ ส อน ผู้ บริห ารและบุคลากรโรงเรียนตารวจ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ
ตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 40 คน เข้า
ครู โ รงเรี ย นต ารวจตระเวน
ร่วมกิจกรรมการประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
2. ครู ผู้ ส อน ผู้ บริห ารและบุคลากรโรงเรียนตารวจ
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ตัวชี้วัด

2. ผลลัพธ์

3. ผลกระทบ

ผลการดาเนินงาน
ตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน ภายใต้กิจกรรมประเมินผลรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้มีความพึงพอใจร้อยละ 80
3. นักศึกษาสาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์มีส่วนร่วมใน
การพัฒนานักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
1. ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
ทุกคนนาความรู้จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนถูกต้องตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1. ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
2. นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ดังนี้
เพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชาย
36
60
หญิง
24
40
รวม
60
๑๐๐
จากตารางพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้ ประจาปีการศึกษา 2559 มีทั้งสิ้นจานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมายของ
โครงการ จานวน 60 คน จาแนกเป็นเพศชายจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศหญิงจานวน 24
คน คิดเป็นร้อยละ 40
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อายุ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอายุของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ปรากฏดังตาราง ดังนี้
ช่วงอายุ (ปี)

จานวน (คน)

ร้อยละ

31 - 40
41 - 50
51 - 60
รวม

32
16
12
60

53.33
26.67
20
100

จากตารางพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้ ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมายของโครงการ
จานวน 60 คน แยกเป็นช่วงอายุตามลาดับดังนี้ 1. ช่วงอายุ 31 – 40 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33
2. ช่วงอายุ 41 – 50 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และ3. ช่วงอายุ 51 – 60 ปี จานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 20
ตาแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในโรงเรียน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในโรงเรียน
ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
ปรากฏดังตาราง ดังนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ครูผู้สอน

60
ร้อยละ

46
76.67

ครูใหญ่ / ผู้บริหาร
สถานศึกษา
12
20

เจ้าหน้าที่การศึกษา
2
3.33

จากตารางพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้ ประจาปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วยครูผู้สอน จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67
ครูใหญ่ / ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 12 คน ร้อยละ 20 และเจ้าหน้าที่การศึกษา จานวน 2 คน ร้อยละ
3.33
ตอนที่ 2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
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ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD.)

ค่าร้อยละ

ระดับ
ความพึง
พอใจ

4.78

0.74

96.20

มากที่สุด

4.67

0.76

95.65

มากที่สุด

4.77

0.69

95.58

มากที่สุด

4.88

0.83

97.22

มากที่สุด

4.78

0.76

96.16

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย
X

1. ด้านบริหารจัดการ
1.1 มีความพร้ อมในการให้ บ ริ การในการจั ด
โครงการ
1.2 มีการต้อนรับและบริการที่ป ระทับใจจาก
คณะทางาน
1.3 การบริการสุภาพและเต็มใจให้บริการของ
คณะทางาน
1.4 มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่ว งหน้าใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
2. ด้านเอกสาร และสื่อประกอบการอบรม
2.1 เนื้ อหาในการอบรมมีความถูกต้องครบถ้ว น
และเหมาะสม
2.2 มีสื่ อและอุป กรณ์ ที่เพี ย งพอต่อ ผู้ เข้ ารับ การ
อบรม
2.3 มี สื่ อ และอุ ป กรณ์ ที่ส อดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้
3. ด้านวิทยากร
3.1 วิทยากรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
3.2 วิทยากรมีการถ่ายทอดความรู้ที่ชัดเจน และ
เข้าใจง่าย
3.3 มีการตอบคาถาม และให้คาแนะนาเป็นอย่าง
ดี
4. ด้านสถานที่และเวลา
4.1
สถานที่ ใ นการอบรมโครงการมี ค วาม
เหมาะสม
4.2 ระยะเวลาในการจัด อบรมโครงการมีความ
เหมาะสม
4.3
สภาพแวดล้ อ มภายในห้ อ งการอบรม
เอื้ออานวยต่อการอบรม
เฉลี่ย
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จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า ครู ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนมีความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ โดยจาแนกเป็น
รายด้านและเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้
1. ด้านสถานทีแ่ ละเวลา ( X = 4.88, S.D. = 0.83)
2. ด้านบริหารจัดการ ( X = 4.78 ,S.D. = 0.74)
3. ด้านวิทยากร ( X = 4.77, S.D. = 0.69)
4. ด้านเอกสารและสื่อประกอบการอบรม ( X = 4.67, S.D. = 0.76)
2. ผลการบูรณาการของโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้
2.1 การบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอน
บูรณาการโครงการกับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้ หมวดวิชาชีพครูของ
นักศึกษาสาขาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และปรากฏผลของการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลของการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
รายวิชา
กิจกรรมการบูรณาการ
ผลของการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
1102304 การจั ด การ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคนิคและวิธีการ ผลการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุง
เรียนรู้
จัดการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พัฒนาสื่อ สภาพแวดล้อม และ
การใช้ และการผลิตสื่อนวัตกรรม
การจัดบรรยากาศในห้องเรียน
- ให้นักศึกษาลงพื้นที่สารวจความ ใ ห้ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ณ
ต้องการสื่อ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม โ ร ง เ รี ย น ต า ร ว จ ต ร ะ เ ว น
และการจั ด บรรยากาศในห้ อ งเรี ย น ชายแดนบ้ า นละโอ ต าบลศรี
สาหรับครูผู้สอนจานวน 3 โรงเรียนได้แก่ บรรพต อาเภอศรีสาคร จังหวัด
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน นราธิวาส, โรงเรียนตารวจ
ละโอ ตาบลศรีบรรพต อาเภอศรีสาคร ตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่าง
จังหวัดนราธิวาส 2. โรงเรียนตารวจ กลปทุมวันอนุสรณ์ 13 ตาบล
ตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุม ศรีบรรพต อาเภอศรีส าคร
วันอนุสรณ์ 13 ตาบลศรีบรรพต อาเภอ จังหวัดนราธิวาส และ โรงเรียน
ศรี ส าคร จั ง หวั ด นราธิ ว าส และ3. ตารวจตระเวนชายแดนเฉลิ ม
โรงเรี ย นตารวจตระเวนชายแดนเฉลิ ม พระเกียรติฯ ตาบลบุดี อาเภอ
พระเกี ย รติ ฯ ต าบลบุ ดี อ าเภอเมื อ ง เมื อ ง จั ง หวั ด ยะลาได้ ผ ลการ
จังหวัดยะลา
ดาเนินงานดังนี้
- นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจความ
1. สามารถน าเทคนิ ค
ต้องการสื่อ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ พั ฒ นา

13
รายวิชา

กิจกรรมการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
และการจั ด บรรยากาศในห้ องเรี ยนมา
ดาเนินงาน
- ดาเนินการจัดทาสื่อ การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและการจัดบรรยากาศใน
ห้ อ งเรี ย นให้ กั บ ห้ อ งเรี ย นทุ ก ระดั บ
จานวน 3 โรงเรียนได้แก่1. โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ตาบล
ศรี บ รรพต อาเภอศรี ส าคร จัง หวั ด
นราธิวาส 2. โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนบ้ า นตื อ งอช่ า งกลปทุ ม วั น
อนุสรณ์ 13 ตาบลศรีบรรพต อาเภอศรี
สาคร จังหวัดนราธิวาส และ3. โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ
ฯ ตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผลของการบูรณาการ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ
ครู โ รงเรี ย นต ารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
2. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ได้ห้องเรียนสาธิตเพื่อ
รองรับการเสด็จพระราชดาเนิน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
กุฎราชกุมารี
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บทที่ 4
สรุปผล อภิปรายผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การดาเนิ น งานโครงการพัฒ นาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้ ประจาปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
3. เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดน
ใต้

สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
1. เป้าหมาย
การดาเนินงาน กาหนดเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ดังนี้
1.1 เชิงปริมาณ
- ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 60 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
- ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
2. ตัวชี้วัดวัดความสาเร็จของโครงการ
2.1 ผลผลิตของโครงการ
- การพัฒนา และการประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 60 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และร้อย
ละ 100 ได้รับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
- มีการบูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้กับการเรียนการสอนรายวิชา 1102304 การจัดการเรียนรู้ โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์
สามารถนาความรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ครูผู้สอนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในด้านของเทคนิด
วิธีการจั ดการเรี ย นรู้ การผลิ ตและพัฒ นาสื่ อการเรีย นรู้ และด้านของการบริห ารจัดการชั้นเรียน โดยจั ด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีบรรยากาศในการเรียนและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนด้วย
2.2 ผลลัพธ์ของโครงการ
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดน
ใต้ ประจาปีการศึกษา 2559 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด X = 4.78 คิดเป็นร้อยละ
96.16
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- ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ทุกคนนาความรู้จากการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ถูกต้องตามเนื้อหาวิชา
- นักศึกษาสาขาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต นาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา 1102304 การจัดการเรียนรู้ นาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การปรับปรุง
สภาพแวดล้อม และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ตาบลศรีบรรพต อาเภอศรีสาคร
จังหวัดนราธิวาส 2. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 ตาบลศรีบรรพต
อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และ3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ ตาบลบุดี อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา

อภิปรายผล
1. โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพด้ านการศึ กษาโรงเรี ยนต ารวจตระเวนชายแดน จัง หวั ดชายแดนใต้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จานวน 60 คน ร้อย
ละ 100 เกิดรูปแบบการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ที่ใช้จนเป็นกิจนิสัยในการรับรู้สร้างความคิดรวบยอด จดจา และ
นาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ 2 ประเมินผลรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีผลการนาไปใช้
อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังมีตัวแทนครูผู้สอน ผู้ บริหาร และประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการถอด
บทเรียนโครงการส่งผลให้การดาเนินงานโครงการในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการที่
กาหนดไว้ ประกอบกับความเชื่อมั่น และความเป็นมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น จึงเอื้อต่อการให้บริการ
วิชาการและส่งผลให้การดาเนินโครงการประสบผลสาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. มีการส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนาสื่อ สภาพแวดล้อม และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้คาแนะนาในการจัด ห้องเรียนสาธิตเพื่อรองรับการเสด็จพระราชดาเนินตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามกุฎราชกุมารี ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2559 จานวน 3
โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ตาบลศรีบรรพต อาเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส 2. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 ตาบลศรีบรรพต อาเภอศรี
สาคร จังหวัดนราธิวาส และ3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ ตาบลบุดี อาเภอเมือง
จังหวัดยะลาได้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ได้สื่อหลากหลายสาหรับนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
2.2 ได้ห้องเรียนสาธิตเพื่อรองรับการเสด็จพระราชดาเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามกุฎราชกุมารี
2.3 ครูผู้สอนสามารถออกแบบพัฒนาสื่อและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มีการบูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จั งหวัด
ชายแดนใต้กับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถดาเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้
คลอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับการบูรณาการโครงการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
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ปัญหาอุปสรรค
1. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เป็นอุปสรรคต่อการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานมาเนื่องจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ มุ่งพัฒนาไปที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ทาให้บางครั้งเวลาในการจัดกิจกรรมซ้าซ้อนกัน ต้อง
เลื่อนกิจกรรมออกไป
2. ครูผู้สอนมีการเปลี่ยนย้ายบ่อย และต้องเข้ารับการอบรมจากหลายหน่วยงานทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนได้เต็มที่

ข้อเสนอแนะ
1. คณะครุศาสตร์ควรมีการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มรูปแบบการให้บริการเป็นช่องทางอื่น ๆ เช่น
การให้ความรู้เป็นเอกสารทางไกล ชุดการเรียนสาเร็จรูป และควรจัดทาระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
แก่ผู้ให้บริการช่องทางอื่นด้วย เพราะการให้บริการทางวิชาการทางช่องทางอื่นผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา เมื่อต้องการซึ่งผู้ให้การอบรมก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมเอกสารและให้ความรู้เช่นกัน
2. ต้องการให้ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูให้แก่
ทางโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทุกโรงเรียน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แผนพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้

20

บทที่ 1
บทนา
มหาวิทยาลับราชภัฎยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการวิจัย การ
ให้บริการวิชาการทางการศึกษา และทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดาเนินการต่างๆ ตาม
นโยบายและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการนี้ ก ารด าเนิ น งานตามโครงการพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดเป็น พันธกิจส าคัญหนึ่งที่ต้องดาเนิน งาน ซึ่งมีหลายโครงการด้วยกัน
ส าหรั บ โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการศึ ก ษาโรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดน จั ง หวั ด ชายแดนใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้มอบหมายให้ คณะครุศาสตร์ดาเนินการ ซึ่งการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนอันเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ใน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่ นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 - 2559 ภารกิจดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์ มีจุดเน้นไปที่การให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและระดมสรรพกาลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งอยู่ในกากับของกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44 โดยคณะครุศาสตร์ใช้
หลักการปฏิบัติงานตามจุดเน้นและหลักการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สาหรับการทรงงานแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีนั้น ทรงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้การศึกษาเป็นหลัก
ในการทางานพัฒนา เน้นการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนด้านพุทธศึกษา คือ ความรอบรู้วิชาการที่
จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ ด้านจริยศึกษา คือ การมีศีลธรรม จรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์
ต่อตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีสานึกที่ดีต่อส่วนร่วม ด้านหัตถศึกษา คือ ความรู้และทักษะ
การทางาน มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการทางาน และด้านพลศึกษา คือการ
มีสุ ข ภาพที่ แข็ง แรง การกิน อาหารที่ ถู กต้ องและการออกกาลั งกายที่เหมาะสม รวมทั้ง ความสะอาดและ
สุขาภิบาล และทรงใช้หลักในการดาเนินงาน ดังนี้
1. โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นบานของการพัฒนา เพราะสถานศึกษาเป็นสถานที่รวมเด็กในวัย
เรียนของชุมชน ทาให้เข้าถึงเด็กได้ง่ายและเข้าถึงได้ทั้งหมด ง่ายต่อการดาเนินงาน และโรงเรียน
เป็นสถานศึกษาที่ที่มีผู้มีความรู้ คือครู ซึ่งเป็นแกนสาคัญในการถ่ายทอดให้เด็กได้พัฒนาความรู้
และทักษะต่าง ๆ นอกจากนั้นโรงเรียนยังเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนได้
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2. การพึ่งตนเอง ทรงเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้ได้รับความรู้และฝึกฝนทักษะ
ทั้ง 4 ด้าน คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ซึ่งเป็นความรู้และทักษะที่
นาไปใช้ได้ในชีวิตจริง และในที่สุดสามารถดาเนินการพัฒนาได้ด้วยตนเอง
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จากการลงมือปฏิบัติ ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ จะถูกถ่ายทอดลงสู่
ชุมชน นาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ เป็นการเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งของ
ชุมชน นาไปสู่การพึ่งตนเอง ทาให้ชุชมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการดาเนินการพัฒนาใน
บางครั้งจาเป็นต้องเสริมหรือสนับสนุนในส่วนต่างๆ ที่ชุมชนขาดแคลน เช่น เทคโนโลยี ความรู้
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณการดาเนินงานบางส่วน ทั้งหมดนี้จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
บุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะต้องมีการประสานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม้ให้เกิด
ความซ้าซ้อ นกัน แต่ส ามารถสนับ สนุน ซึ่งกัน และกั นได้ (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2551 : 1-2)
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ยะลาตระหนั กในความส าคั ญของโครงการเป็ น อย่ า งดี จึ ง
ดาเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องสามารถให้การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชด าริ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น ได้ ซึ่ ง พบว่ า ภารกิ จ ที่ ส าคั ญ ที่ ค ณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ควรดาเนินการ มีดังนี้
1. เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในวิ ช าภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น (วัตถุประสงค์ที่ 3 ของโครงการ)
2. เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางอาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้
และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรที่ยั่งยืนในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค และทางด้านอาชีพที่
จ าเป็ น ในการด ารงชี วิ ต มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก การและอุ ด มการณ์ ส หกรณ์
(วัตถุประสงค์ที่ 4 ของโครงการ)
3. ปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (วัตถุประสงค์ที่ 5 ของโครงการ) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และ
ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ การด ารงชี วิ ต ลั ก ษณะนิ สั ย ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (วัตถุประสงค์ที่ 6 ของโครงการ) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าใน
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มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความรักท้องถิ่น ซึ่งมีโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 11 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียน ซึ่งมีครู 80 คน ผู้ดูแลเด็ก
12 คน และนักเรียน 1,312 คน โดยแยกเป็นนักเรียนชาย 691 คน นักเรียนหญิง 622 คน
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของการโครงการ และบรรลุพันธกิจการให้บริการวิชาการ
ทางการศึกษาของคณะครุสาสตร์ รวมทั้งเป็นไปตามอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ว่ า “ เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ” คณะครุศาสตร์จึงได้ประสานงานและประชุมร่วมกับกองกากับการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 44 และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนภาคใต้ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและ
กาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันให้บรรลุตามพระราชดาริ ซึ่งทางคณะครุสาสตร์จึงจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้
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บทที่ 2
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
สภาพทั่วไป
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในกากับของกองกากับการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 44 ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 โรงเรียน และ 1 สูนย์การเรียบ มีจานวนครูทั้งหมด 80 คน ผู้ช่วยดูแลเด็ก
12 คนและนักเรียน 1,312 คน โดยแยกเป็นนักเรียนชาย 691 คน นักเรียนหญิง 622 คน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในจังหวัดนราธิวาส จานวน 5 โรงเรียน ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา จานวน 5 โรงเรียน และ 1 ศูนย์การเรียน และ
ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี จานวน 1 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไป ตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงชื่อโรงเรียน ที่ตั้งและชื่อผู้บริหารโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ที่ตั้ง
ชื่อผู้บริหาร
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
พ.ต.ต.น้อย อ่อนนวล
บ้านไอร์บือแต
2. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
พ.ต.ต.สมหมาย รักเอียด
บ้านละโอ
3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน หมู่ ๓ ตาบลศรีบรรพต อาเภอศรีสาคร ร.ต.ท.สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์
บ้านตืองอฯ
จังหวัดนราธิวาส
4. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ตาบลสุคิริน อาเภอสุคิริน
ด.ต.สยาม สุพิทักษ์
บ้านลีนานนท์
จังหวัดนราธิวาส
5. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน บ้านไอร์จาดา หมู่ ๘ ตาบลโคกสะตอ พ.ต.ต.มูลมาน มะแม
การท่าอากาศยานฯ
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
6. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน หมู่ ๕ ตาบลบุดี อาเภอเมืองยะลา พ.ต.ต.วินัย สุจริตธุระการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษา
จังหวัดยะลา
7. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน หมู่ ๓ ต าบลปะแต อ าเภอยะหา ร.ต.ท.สุพจน์ หมัดโซ๊ะ
โรงงานยาสูบ ๒
จังหวัดยะลา
8. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน บ้านบาโจแมเราะ หมู่ ๘ ตาบลแม่ พ.ต.ต.อาดัม ขุนจันทร์
บ้านบาโจแมเราะ
หวาด อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
9. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน หมู่ ๒ ตาบลแม่หวาด อาเภอธารโต พ.ต.ต.อาทิตย์ อินทไชย
สังวาลย์วิท ๔
จังหวัดยะลา
ชื่อโรงเรียน
ที่ตั้ง
10. โรงเรี ย นต ารวจตระเวน อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
ชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์
11. โรงเรี ย นต ารวจตระเวน อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้บริหาร
ร.ต.ท.ถาวร เพ็ชรคง
ร.ต.ท.เจริญ พรหมแก้ว
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ชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๔
12. ศูนย์การเรียนบ้านภักดี

อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

จ.ส.ต.วิโรจน์ ชูแหละ

ตารางที่ 2 แสดงจานวนครู ผู้ดูแลเด็ก และนักเรียนจาแนกตามชื่อโรงเรียนและจังหวัด
ชื่อโรงเรียน
จังหวัดนราธิวาส
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต
2. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ
3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอฯ
4. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์
5. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยาน
จังหวัดยะลา
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ
2. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2
3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโจแมเราะ
4. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4
5. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์
6. ศูนย์การเรียนบ้านภักดี
จังหวัดปัตตานี
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์
รวมทั้งสิ้น

ครู

จานวน (คน)
ผู้ดูแลเด็ก

นักเรียน

8
8
8
8
7

1
1
1
1
1

188
150
185
63
111

7

1

106

8
6
6
6
3

1
1
1
1
1

119
168
44
66
-

7
80

1
12

113
1,312

ตารางที่ 3 แสดงจานวนนักเรียน จาแนกตามเพศ และชื่อโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
จังหวัดนราธิวาส
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต
2. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ
3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอฯ
4. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์
5. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยาน

จานวนนักเรียน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
104
80
96
30
60

84
70
89
33
51

188
150
185
63
111
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จังหวัดยะลา
6. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ
7. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2
8. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโจแมเราะ
9. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4
10. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์
จังหวัดปัตตานี
11. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์
รวมทั้งสิ้น

54
55
95
28
39

52
64
73
16
37

106
119
168
44
66

50
691

63
622

113
1,313

ความต้องการ
1. การอบรมพัฒนาความรู้ครู และนักเรียนตามเนื้อหาในหลักสูตรตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เน้นทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เน้นภาษาเพื่อการสื่อสาร เช่น การแนะนาตนเอง การ
สอบถามข้อมูล การตรวจค้นสิ่งของต่างๆ เป็นต้น
1.3 การออกแบบและจัดทาสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้
1.4 ค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม และจริยธรรม
1.5 กิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

บทที่ 3
เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการดาเนินการ
เพื่อให้การดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้ส าเร็ จ ตามวัต ถุป ระสงค์ข องโครงการ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภัฎ ยะลา จึ งกาหนด
เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ สาหรับปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. ครู โ รงเรี ย นต ารวจตระเวน 1. ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้มีความรู้ ความ
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ 11 เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โรงเรียน และ 1 ศูนย์การเรียน
จานวน 60 คน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ (ระดับผลผลิต ระดับผลิตลัพธ์ และระดับผลกระทบ)
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลกระทบ

1. ครูโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จั ง หวั ด ชายแดนใต้
จานวน 60 คนมีความรู้ ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการ
เรียนรู้
2. ครูโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จั ง หวั ด ชายแดนใต้
ร้อยละ 80 ที่ได้รับการพัฒนา
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ต า ม
เนื้อหาวิชา

1. ครูโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน ทุกคนนาความรู้จาก
การพัฒ นารูป แบบการจัด การ
เรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ถูกต้องตามเนื้อหาวิชา
2. ครูโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จั ง หวั ด ชายแดนใต้
บรรลุเป้าหมายของโครงการไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80

1. ครูโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
นารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน
2. ครูโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

บทที่ 4
กิจกรรมการดาเนินงาน การนิเทศ การติดตามและกากับ
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึง ดาเนินการจัด
กิจกรรมการดาเนินงาน การนิเทศ การติดตามและกากับ ดังนี้

1. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรมที่ 2
การประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้

2. หลักการดาเนินงาน การนิเทศ การติดตามและกากับ
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เพื่ อให้ การดาเนิ น งานโครงการพัฒ นาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตระเวนชายแดน จังหวัด
ชายแดนใต้ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานตามพระราชดาริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงกาหนด
หลักการในการดาเนินงาน และการติดตามและกากับการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 การดาเนินงานให้ยึดตามจุดเน้นและหลักการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
2.2 จัดให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒ นาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนอย่างชัดเจน
2.3 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏยะลา และโครงการบริการ
วิชาการ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
2.4 จัดให้มีการประชุม ประสานงานและทา MOU ร่วมกันกับกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่
44 และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน 11 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียน
2.5 ให้ใช้การดาเนินการ การนิเทศติดตามแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
2.6 จัดให้มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ จัดให้มีการ
ส ารวจความต้ อ งการของชุ ม ชน หรื อ ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน หรื อ หน่ ว ยงานวิ ช าชี พ เพื่ อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2.7 ส่ งเสริ มการสร้ างความร่ ว มมือ ด้านบริการทางวิช าการเพื่อการเรียนรู้ และเสริม สร้างความ
เข้มแข็งของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง
2.8 จัดให้มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมี
การนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
2.9 จั ดให้ มีก ารพัฒ นาความรู้ ที่ได้จากการให้ บ ริการทางวิช าการและถ่ ายทอดความรู้สู่ บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน และจัดให้มีการนาเสนอผลงานความสาเร็จ อย่างน้อยปี
ละหนึ่ง ครั้ง
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ภาคผนวก ข
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้

รหัสโครงการ............................

โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต
 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
 ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปัญญา ภูมิธรรม และภูมิฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน
ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ
บริหารงานชุมชนและท้องถิ่น
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน และองค์กรอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2. การพัฒนาท้องถิ่น
 3. การพัฒนาองค์การ
 4. การพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลกระทบ(IMPACT)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 อาจารย์ได้รับการยอมรับ
 นักศึกษาได้รับการยอมรับ
 หลักสูตรได้รับการยอมรับ
 นักเรียนเก่งมาเรียนราชภัฏยะลา
 อาจารย์เก่งและดีสอนราชภัฏยะลา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
 เครือข่ายมีชีวิต
 เป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
 องค์กรทันสมัย
 บุคลากรเก่ง ดี และมีความสุข
 Nice Campus/สะอาดสงบ สง่า
 ใช้พื้นที่คุ้มค่า
 สังคมสมานฉันท์

หมายเหตุ : ผลกระทบของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนนั้นให้ใช้ผลกระทบร่วมกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-3

กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 สรรหานักศึกษาเชิงรุก
 ปฏิรูปการศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
 สร้างขวัญ กาลังใจ และ
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง
 เสริมสร้างความแกร่งทาง
วิชาการให้กับนักศึกษา
 ส่งเสริมสนับสนุนและ
สร้างช่องทางเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

คณะ/สถาบัน/สานัก
ภาควิชา/กอง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น
 พัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรเพื่อเป็นแหล่ง
พึ่งพิงทางวิชาการ
 ส่งเสริมการจดอนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา
 พัฒนาองค์ความรู้
 พัฒนาเครือข่ายมีชีวิต
 พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
เพื่อการใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การ
สู่ประชาคมอาเซียน
 พัฒนาองค์การให้มี
 เตรียมความพร้อมสู่
คุณภาพและทันสมัย
ประชาคมอาเซียน
 พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ
 พัฒนาระบบการจัดหา
รายได้
 รื้อปรับโครงสร้างส่วน
ราชการให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
 พัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
 พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพในการปฏิบัติงาน
 ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดี
ของบุคลากร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตร/งาน ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์
อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์
อาจารย์พิชมญช์ จันทุรส
อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา
อาจารย์อิบรอเฮง อาลฮูเซน
อาจารย์ณัชสกร คงชีวสกุล
นางสาวซอลีฮะห์ มอน๋อง

งบประมาณ 100,000 บาท
หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มอบหมายให้ คณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นโครงการพระราชดาริ ซึ่งปัจจุบันได้อยู่ในแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 -2559
โดยมีวัตถุประสงค์ที่มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับผิดชอบ ในการส่งเสริมและช่วยเหลือ ดังนี้
1. เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และทักษะที่จาเป็นในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น (วัตถุประสงค์
ที่ 3 ของโครงการ)

2. เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางอาชี พ โดยมีเป้าหมายเพื่อเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานทางเกษตรที่ยั่งยืนในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค และทางด้านอาชีพที่จาเป็นในการดารงชีวิต มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ (วัตถุประสงค์ที่ 4 ของโครงการ)
3. ปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(วัตถุป ระสงค์ที่ 5 ของโครงการ) โดยมีเ ป้าหมายเพื่อให้ เด็ก และเยาวชนมีความรู้และและตระหนักถึ ง
ความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่อการดารงชีวิต มีลักษณะนิสัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่
ดี และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (วัตถุประสงค์ที่ 6 ของโครงการ) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นของตน และมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น และมีค วามรั ก ท้อ งถิ่น ซึ่ งมี โ รงเรีย นต ารวจตระเวนชายแดน จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบสามจังหวัดคือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จานวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และบรรลุภารกิจการให้บริการทางวิชาการของคณะครุ
ศาสตร์ สอดคล้องตามอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่ นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คณะครุศาสตร์จึงได้ประสานงานและประชุมร่วมกับกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44 และโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและกาหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันให้บรรลุตามพระราชดาริ
จากผลการสารวจ พบว่า สิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
สาคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
ดังนั้นทางคณะครุศาสตร์จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมชื่อ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
3. เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ
ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 60 คน
- เชิงคุณภาพ
ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จัง หวัดชายแดนใต้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (ระดับผลผลิต ระดับผลิตลัพธ์ และระดับผลกระทบ)
- ตัวชี้วัดผลผลิต
1. ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 60 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
2. ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ร้อยละ 80 ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจตามเนื้อหาวิชา
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1. ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ทุกคนนาความรู้จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ถูกต้องตามเนื้อหาวิชา
2. ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้บรรลุเป้าหมายของโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- ตัวชี้วัดผลกระทบ
1. ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ห้องเรียน
2. นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
แผนการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
จานวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครู
53,735
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวั ด
ชายแดนใต้
2. ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้
46,265
ของครูโ รงเรี ย นตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนใต้
รวม
100,000
กิจกรรมสาคัญ

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
งบประมาณ
โครงการ
ปี 2559
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 100,000
โรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปี 2560
125,000

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ปี 2561
ปี 2562
150,000
175,000

รวม
53,735

46,265
100,000

ปี 2563
200,000

รายละเอียดงบประมาณปี 2559
กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
งบรายจ่าย

-

บัณฑิตศึกษา
-

รวม
53,735
21,000
21,000

23,735
1,135
3,600

-

-

-

23,735
1,135
3,600

3,000

-

-

-

3,000

5,200

-

-

-

5,200

- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ เจ้าหน้าที่และคนขับรถ
จานวน 9 คนๆละ 240 บาท 5 วันเป็นเงิน

10,800

-

-

-

10,800

ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
รวม

9,000
2,000
4,000

-

-

-

9,000
2,000
4,000

3,000
53,735

-

-

-

3,000
53,735

-

บัณฑิตศึกษา
-

รวม
46,265
16,800
16,800

-

-

20,465
8,640

งบเงินอุดหนุน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกจานวน 5
คนๆละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
ค่าใช้สอย
- ค่าทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 60 คนๆละ
1 มื้อๆละ 60 บาท เป็นเงิน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 60
คนๆละ 25 บาท 2 มื้อเป็นเงิน
- ค่า จ้ า งถ่า ยเอกสารการพั ฒ นารู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ จานวน 65 ชุดๆละ 80
บาท เป็นเงิน

งบแผ่นดิน
53,735
21,000
21,000

งบประมาณ
งบกศ.ปช.

งบบ.กศ.

กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุน
ค่าตอบแทน
- ค่ า ต อ บ แ ท น วิ ท ย า ก ร ภ า ย น อ ก
(ผู้ประเมิน) จานวน 4 คนๆละ 7 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ ยเลี้ ยงอาจารย์ เจ้าหน้ าที่และ
คนขับรถจานวน 9 คนๆละ 240 บาท 4

งบแผ่นดิน
46,265
16,800
16,800
20,465
8,640

งบประมาณ
งบกศ.ปช.

งบบ.กศ.

-
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ภาคผนวก ค
- การถอดบทเรียนโครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
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การถอดบทเรียน
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กลุ่มตัวแทนครู ผู้บริหาร และบุคลากร …………………………………………………………………………………………………..
หน่วยงาน/โรงเรียน …………………………………. อาเภอ …………………………………. จังหวัด ………………………………
ประเด็นการสนทนากลุ่ม
1. ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน หรือสังคม
1.1 ผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการต่อสังคม
2.1 ประโยชน์การให้บริการวิชาการต่อสังคม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ผลกรทบการให้บริการวิชาการต่อสังคม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาอธิบาย แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทุกตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. เพศ
2. อายุ

ชาย

หญิง

………………………………… ปี

3. ตาแหน่ง / ความรับผิดชอบในโรงเรียน
ครูผู้สอน โรงเรียน ……………………………………………………….
ครูใหญ่ / ผู้บริหารโรงเรียน …………………………………………….
อื่นๆ ระบุ ……………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการรับเข้ารับการอบรมโครงการ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
รายละเอียดการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
5
4
3
2

น้อยที่สุด

1

1. ด้านบริหารจัดการ
1.1 มีความพร้อมในการให้บริการในการจัดโครงการ
1.2 มีการต้อนรับและบริการที่ประทับใจจาก
คณะทางาน
1.3 การบริการสุภาพและเต็มใจให้บริการของคณะทางาน
1.4 มีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนล่วงหน้าใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
2. ด้านเอกสาร และสื่อประกอบการอบรม
2.1 เนื้ อหาในการอบรมมีค วามถูกต้ องครบถ้ ว น และ
เหมาะสม
2.2 มีสื่อและอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรม
2.3 มีสื่อและอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระ
3. ด้านวิทยากร
3.1 วิทยากรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
3.2 วิทยากรมีการถ่ายทอดความรู้ที่ชัดเจน และเข้าใจ
ง่าย
3.3 มีการตอบคาถาม และให้คาแนะนาเป็นอย่างดี
4. ด้านสถานที่และเวลา
4.1 สถานที่ในการจัดอบรมโครงการมีความเหมาะสม
4.2 ระยะเวลาในการจัดอบรมโครงการมีความเหมาะสม
4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องการอบรมเอื้ออานวย
ต่อการอบรม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………..………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
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-ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม-

แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44
………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาอธิบาย แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทุกตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. เพศ
3. อายุ

ชาย

หญิง

………………………………… ปี

3. ตาแหน่ง / ความรับผิดชอบในโรงเรียน
ครูผู้สอน โรงเรียน ……………………………………………………….
ครูใหญ่ / ผู้บริหารโรงเรียน …………………………………………….
อื่นๆ ระบุ ……………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการรับเข้ารับการอบรมโครงการ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
รายละเอียดการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
5
4
3
2

น้อยที่สุด

1

1. ด้านบริหารจัดการ
1.1 มีความพร้อมในการให้บริการในการจัดโครงการ
1.2 มีการต้อนรับและบริการที่ประทับใจจาก
คณะทางาน
1.3 การบริการสุภาพและเต็มใจให้บริการของคณะทางาน
1.4 มีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนล่วงหน้าใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
2. ด้านเอกสาร และสื่อประกอบการอบรม
2.1 เนื้ อหาในการอบรมมีค วามถูกต้ องครบถ้ ว น และ
เหมาะสม
2.2 มีสื่อและอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรม
2.3 มีสื่อและอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระ
3. ด้านวิทยากร
3.1 วิทยากรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
3.2 วิทยากรมีการถ่ายทอดความรู้ที่ชัดเจน และเข้าใจ
ง่าย
3.3 มีการตอบคาถาม และให้คาแนะนาเป็นอย่างดี
4. ด้านสถานที่และเวลา
4.1 สถานที่ในการจัดอบรมโครงการมีความเหมาะสม
4.2 ระยะเวลาในการจัดอบรมโครงการมีความเหมาะสม
4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องการอบรมเอื้ออานวย
ต่อการอบรม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………..………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………
-ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม-
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ภาคผนวก ง
ประมวลภาพกิจกรรม

44

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้
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คณะผู้จัดทา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา กุณฑล

คณบดีคณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3. อาจารย์ ดร. มูฮัมหมัดตอแล แกมะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

4. อาจารย์กอเดช ก้าสะกะละ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

5. อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์

อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน

6. อาจารย์พิชมญช์ จันทุรส

อาจารย์สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา

7. อาจารย์อิบรอเฮง อาลฮูเซน

อาจารย์สาขาการสอนอิสลามศึกษา

8. อาจารย์ฌัชสกร คงชีวสกุล

อาจารย์สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา

9. อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา

อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย

10. นางสาวซอลีฮ๊ะ

นักวิชาการศึกษา

มอน๋อง

