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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 สํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาได ดํ า เนิ นการถ ายทอดนโยบายของภาครั ฐ ในการ  

ใหสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถิ่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาทองถิ่น โดยใชแนวทางการสนับสนุนกลไกการทํางานของระบบเครือขายอุดมศึกษาภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อน

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบันในรูปแบบ “โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง (U-School Mentoring)” ซึ่งโครงการนี้ 

มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อสงเสริมการสรางความเขมแข็งของโรงเรียนในทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง 

โดยการบูรณาการการขับเคลื่อนองคความรู วิชาการ และความเชี่ยวชาญตางๆ จากสถาบันอุดมศึกษานําไปสูการ

ปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง 

รวมท้ังการสรางความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือขายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 

เครือขาย และศึกษาธิการจังหวัด ในการทํางานเชิงบูรณาการรวมกันเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาใหเห็นผลอยางยั่งยืนในอนาคต 

   วิทยาลัยนอรทเทิรนไดนําเสนอโครงการครั้งนี้จํานวน 1 โครงการ ซึ่งไดแกโครงการโครงการ “แกปญหา

การอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทยในศูนยเรียนรู มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 16 แหง  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแกครูในศูนยเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา

แมฟาหลวง  อ.แมระมาด จ.ตาก และจัดทําสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดย

ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุกภาคสวนในพ้ืนที่ ซึ่งผลการดําเนินงานของโครงการ มีดังนี ้

โครงการสงเสริมศักยภาพดานการเรียนการสอนภาษาไทยและสงเสริมทักษะชีวิตดานสุขอนามัย  

มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน มีครูเขารวมโครงการจํานวน 32 คน นักเรียนจํานวน 

249 คน ซึ่งจากผลการดําเนินโครงการผลสําเร็จของโครงการโดยรวมคิดเปนรอยละ 100.00 มีระดับความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม มีคาเฉลี่ย  4.85 อยูในระดับ มากที่สุด โดยจุดเดนของโครงการมีการเพ่ิม

ศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหกับครูผูสอน ซึ่งครูผูสอนในศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา

แมฟาหลวง  ไมไดจบการศึกษาในศาสตรดานภาษาไทยโดยเฉพาะ โดยหากครูมีความรู เทคนิคการสอนท่ีดีจะ

สามารถนําเทคนิคดังกลาวไปพัฒนายกระดับความรูความสามารถภาษาไทยใหผูเรียนไดอยางยั่งยืน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรพัฒนาศักยภาพของครูเกี่ยวกับ

เทคนิคการพัฒนาและผลิตสื่อ โดยวีธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแกครูที่ไมไดจบเอกภาษาไทย เนื่องจาการ

จัดการเรียนการสอนมีความแตกตางเฉพาะ และศาสตรการสอนที่ตองมีการเรียนรูแยกจากวิชาทั่วไป โดยหากครูมี

ความรู ทักษะเทคนิคการประยุคตนําสื่อมาใชในการสอนที่ดีจะสามารถนําทักษะเทคนิคดังกลาวไปพัฒนายกระดับ

ความรูความสามารถภาษาไทยใหผูเรยีนไดอยางยั่งยืนในอนาคต 
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คํานํา 

 รายงานการดําเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบัน 

อุดมศึกษาเปนสถาบันพ่ีเลี้ยง ของสถาบันเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของการกับการดําเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัด

กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพ การดําเนินงานท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานภายนอก  

รายงานฉบับนี้ไดรวบรวมผลการดําเนินงาน การวิเคราะหผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

การสรุปผลความสําเร็จและความพึงพอใจของผูที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม  

และหลักฐานที่เก่ียวของ ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง สามารถพัฒนานักเรียนใหมีมาตรฐานทางการศึกษา และการวิเคราะหผลการดําเนินงานจะนําไปสู

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหกับภาครัฐเพ่ือใหสามารถกําหนดกรอบทิศทางและนโยบายที่จะเขาถึงรูปแบบหรือ

วิธีการพ้ืนฐานเพ่ือใชพัฒนาการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษาในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 

         คณะผูจัดทําโครงการ  
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๑.  ชื่อโครงการ  โครงการ “แกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทยในศูนยเรียนรู 
๒.  โครงการนี้อยูภายใต 4 กิจกรรมหลัก ไดแก (โปรดเลือกที่สอดคลองมากท่ีสุดเพียง ๑ กิจกรรม) 
   กิจกรรมเพื่อแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย  
   กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสให

นักเรียนไดคดิคนและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
   กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน ทุกภาคสวนในพื้นที่ 

โดยบูรณาการองคความรูดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางรายได สรางอาชีพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน  

   กิจกรรมอ่ืน ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่สามารถ
สงผลใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วหรือเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชน 
กิจกรรมการผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพื่อการเรียนการสอน เปนตน) 

๓. หัวหนาโครงการ 
 ชื่อหัวหนาโครงการ  ผศ. ดร.สิรินี วองวิไลรัตน     
   Asst Prof Dr. Sirinee wongvilailat  
 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาตราจารย (ผศ.)  
 หนวยงานตนสังกัด  หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา 
 สถานที่ติดตอ    วิทยาลัยนอรทเทิรน  
 โทรศัพท      055-517486 ถึง 8 
 โทรสาร       055-517487 

โทรศพัทเคลื่อนที่   08-8293-5719 
e-mail:  sirinee.ntc@gmail.com 

๔. ผูประสานโครงการ 
 ชื่อผูรวมโครงการ  นางสาวคเณชาภรณ  คชกุล 
 คณุวุฒิ  อาจารยประจํา สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 หนวยงานตนสังกัด  คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
 สถานที่ติดตอ    วิทยาลัยนอรทเทิรน 
 โทรศัพท      055-517486 - 8 
 โทรสาร       055-517487 

โทรศพัทเคลื่อนที่   08-8280-9140 
e-mail: kanechapon@northern.ac.th 
ความรับผิดชอบในโครงการ   แกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทยในศนูยเรียนรู 
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๕. ขอมูลพื้นฐานของโครงการ 

    ๕.๑ วัตถุประสงค 

-  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแกครูในศูนยเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา 

แมฟาหลวง  อ.แมระมาด จ.ตาก”      

- เพ่ือจัดทําสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

    ๕.๒ กลุมเปาหมาย 

  ๑) จํานวนโรงเรียน  16  โรงเรียน ดังนี้ 

 -  ศศช.บานคําหวัน 

 - ศศช.ตุเบ 

 - ศศช.บานทีมู 

 - ศศช.บานโบเก 

 - ศศช.บานหวยกระทิง 

 - ศศช.บานหวยพระเจา 

 - ศศช.บานพะละดอ 

 - ศศช.บานหวยผาดํา 

 - ศศช.บานหวยพลู 

 - ศศช.บานหวยวัว 

 - ศศช.บานหวยหมาบา 

 - ศศช.บานมอปา 

 - ศศช.บานหวยสินาค ี

 - ศศช.บานหวยดอกเก๋ียง 

 - ศศช. บานหวยหมอดิน 

 - ศศช. บานหวยสินา 

  ๒)  จํานวนครู   32  คน ดังนี ้

ลําดับ  จํานวนคุณครู 

1 ศศช.บานคําหวัน 2 

2 ศศช.ตุเบ 2 

3 ศศช.บานทีมู 2 

4 ศศช.บานโบเก 2 

5 ศศช.บานหวยกระทิง 2 

6 ศศช.บานหวยพระเจา 2 

7 ศศช.บานพะละดอ 2 
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8 ศศช.บานหวยผาดํา 2 

9 ศศช.บานหวยพลู 2 

10 ศศช.บานหวยววั 2 

11 ศศช.บานหวยหมาบา 2 

12 ศศช.บานมอปา 2 

13 ศศช.บานหวยสินาค ี 2 

14 ศศช.บานหวยดอกเกี๋ยง 2 

15 ศศช. บานหวยหมอดิน 2 

16 ศศช. บานหวยสินา 2 

รวม 32 คน 

  

 ๓) จํานวนนักเรียน  249 คน 

ลําดับ  จํานวนนักเรียน 

1 ศศช.บานคําหวัน 40 

2 ศศช.ตุเบ 20 

3 ศศช.บานทีมู 32 

4 ศศช.บานโบเก 30 

5 ศศช.บานหวยกระทิง 24 

6 ศศช.บานหวยพระเจา 35 

7 ศศช.บานพะละดอ 58 

8 ศศช.บานหวยผาดํา 50 

9 ศศช.บานหวยพลู 45 

10 ศศช.บานหวยวัว 32 

11 ศศช.บานหวยหมาบา 28 

12 ศศช.บานมอปา 51 

13 ศศช.บานหวยสินาค ี 44 

14 ศศช.บานหวยดอกเกี๋ยง 64 

15 ศศช. บานหวยหมอดิน 47 

16 ศศช. บานหวยสินา 43 

รวม 249 คน 
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 ๕.๓ พื้นที่ดําเนินการ 

   ศูนยเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง  อ.แมระมาด จ.ตาก      

 ๕.๔ ขั้นตอนวิธีดําเนินการ  

  โครงการ แกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทยในศูนยเรียนรู มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
1) ติดตอกับโรงเรียนกลุมเปาหมาย เพ่ือประชาสัมพันธโครงการและวางแผนงานรวมกัน 
2) จัดทํา และรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอนสอนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู และแผนการ

จัดการเรียนการสอนของครแูละของนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
3) จัดทําการวางแผนรวมกันในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
4) อบรมครูจัดทําสื่อการสอนภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
5) คณาจารยของวิทยาลัยนอรทเทิรนรวมกับนิสิตของวิทยาลัยนอรทเทิรนเขารวมกิจกรรมการสาธิตการ

ใชสื่อสอนภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
6) จัดทําคูมือการผลิตสื่อ 
7) ประเมินผลการใชสื่อ 
8) สรุปผล 
9) จัดทํารายงาน 
 

 ๕.๕  ผลผลิตโครงการฯ (โปรดแนบผลผลิตโครงการฯ ในภาคผนวก) 

  ๑) นวัตกรรม เปนการพัฒนาสื่อรวมกับคุณครูประจําโรงเรียน เพื่อเปนเครื่องมือชวยในการจัดการ

เรียนการสอนใหกับคุณครผููสอน รวมไปถงึคุณครูสามารถใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนไดอยางสรางสรรค 

สามารถนําทางนักเรียนไปสูเปาหมายการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพดวยตนเอง และสามารถพัฒนานักเรียนให

สามารถคนพบองคความรูไดดวยตนเอง 

  ๒) คูมือ สื่อการเรียนการสอน  

๓) จากผลการเขารวมโตครงการของ ศศช.บานตุเบ 1 ในโรงเรียนที่เขารวมโครงการ และไดผลตอบรับที่ดี

จากการเขารวมกิจกรร และทําใหมี โรงเรียนที่สนในขอเขารวม อบรมพัฒนาความรูการพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนเพ่ือนําไปประยุกตใชกับรายวิชาอ่ืน ทําใหทางวิทยาลัย มีการใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาและการผลิตสื่อการ

เรียนการสอนเพ่ิมเติมใหแกโรงเรียนและชุมชนในทองถิ่น ที่ตองการเขารวมการใหความรูเพ่ิมเติมจาก 16 โรงเรียน 

ที่เขารวมโครงการ 

    ๕.๖ ผลผลิต/ผลลัพธ(กรอกรายละเอียดเชิงคุณภาพในสวนกิจกรรมตามขอเสนอโครงการฯ) 

๑. กิจกรรมเพื่อแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

 - เขาพบเพ่ือชี้แจงกิจกรรมโครงการในโรงเรียนกลุมเปาหมาย กับคุณครูและผูเกี่ยวของในพื่นที่ ในการ

เตรียมความพรอมในการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษา ความรูความสามารถของคุณครูและนักเรียนในเขตพ้ืนที่กลุมเปาหมาย 

เพ่ือไดผลประโยชนสูงสุดในการดําเนินโครงการ 

 - จัดทําคูมือครูเก่ียวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

แนะนํากิจกรรมแผนการสอนโดยเนนปญหาผูเรียนที่ประสบปญหาการพูด การอานและการเขียน 
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 - ทําการประเมินโดยแบบสอบถามความรูความเขาใจในเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยกอน

การอบรม สาธิต 

 - จัดประชุมวางเพ่ือแผนรวมกับคุณครู และผูเกี่ยวของกับโครงการ เพ่ือหาปญหา การอานไมออก  

เขียนไมได ของนักเรียนใน ศูนยเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง  อ.แมระมาด จ.ตาก 

 - อบรมครูเก่ียวกับความรูและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลักการอาน การเขียนภาษาไทยโดย 

ใชสื่อ อบรมครูเกี่ยวกับความรูและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยดวยการรองเพลง เตนรํา  

อบรมครูเก่ียวกับความรูและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะในการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน อบรม

ครูเก่ียวกับความรูและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยดวยแบบฝก 

 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
ระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีสะทอน 

ผลการเรียนรู 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 

สื่อการสอนมี
จํานวนนอย 

สื่อในการเรียน
มีจํานอนนอย 

มีสื่อการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น
และมีการ
ดัดแปลงสื่อและ
พัฒนาสื่อโดยตัว
คุณครู 

มีสื่อที่
หลากหลายและ
นาสนใจ ดึงดูด
การเรียนรู 

มีการพัฒนาสื่อ
การเรียนรูดวย
ตัวเองและมีการ
ประยุกตใชใน
รายวิชาอื่น ๆ 

หลังเขาโครงการ
ผลการเรียนเด็ก
ดีขึ้น  

 
๒. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 

  คณาจารยของวิทยาลัยนอรทเทิรนรวมกับนิสิตของวิทยาลัยนอรทเทิรนเขารวมกิจกรรมการสาธิตการ
จัดการเรียนการสอนหลักการอาน การเขียนภาษาไทยโดยใชสื่อ การสาธิตการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยดวย
รองเพลง เตนรํา การสาธิตการจัดการเรียนการสอน ทักษะในการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวันโดยใชการเลา
นิทาน รวมไปถึงกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยดวยแบบฝก สําหรับนักเรียน 
 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
ระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีสะทอน 

ผลการเรียนรู 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 

รูปแบบ
กิจกรรมไม
หลากหลาย 

กิจกรรมท่ีทําไม
ดึงดูดความ
สนใจกระไม
กระตุนการ
เรียนรู 

มีรูปแบบ
กิจกรรมในการ
สอนที่มากขึ้น 

จากกิจกรรมที่
จัดทํา ทําให
นักเรียนมีความ
สนใจ และดึงดู
ใหนักเรียนมีการ
รวมกิจกรรม
และกลา

ครูมีการคิด
กิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
ผานสื่อการสอน 

นักเรียนมีความ
สนใจและมี
ความ
กระตือรือลน
มากขึ้นและกลา
แสดงออก และ
สื่อสาร
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แสดงออกมาก
ขึ้นและใช
ภาษาไทยในการ
สื่อสารมากจขึ้น 

ภาษาไทย 

 
๓. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชมุชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุกภาคสวนในพื้นท่ี 

 คุณครูที่ไดเขารวมพัฒนาสื่อ พัฒนาคูมือ และเทคนิค เพื่อชวยจัดการเรียนการสอน ซึ่งสื่อและคูมือ 
ดังกลาวยังนําไปประยุกตใชกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ไดคุณครูผูเขารวมโครงการสามารถนําไปขยายผลตอคุณครูทาน 
อ่ืนๆ ในโรงเรียนตอไปได และนอกจากนี้ ยังสามารถบูรณาการณรวมกับผูปกครองของนักเรียน ติดตามการเรียน
การสอน และการบานตางๆ ของบุตรได ซึ่งทําใหโรงเรียนไดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและ
ยังสามารถเชื่อมโยงกับผูปกครองไดอีกดวย และยังทําใหผูปกครอง พยายามฝกพูดภาษาไทยไป กับนักเรียนเพื่อ
สื่อสารอีกดวย 
 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
ระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีสะทอน 

ผลการเรียนรู 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 

การบูรณาการ
รวมกับ
ผูปกครอง 
และในชุมชน
คอนขางนอย 

ผูปกครองของ
นักเรียนไม
สามารถเขาใจ
ภาษาไทย 

มีการทํา
กิจกรรมรวมกับ
ชุมชนมากขึ้น 

นักเรียนมีการ
ใชภาษาไทยกับ
ผูปกครองและ
คนในลุมชน
มากขึ้น 

มีการเยี่ยมบาน
นักเรียนเพ่ือ
พบปะผูปกครอง
และนักเรียน
เพ่ือดูความ
เปนอยูรวมถึง
ติดตามการเรียน
การสอน และ
การบานตางๆ 

นักเรียนมีการ
สอนภาษาไทย
ใหกับคนใน
ชุมชน 

 
๔. กิจกรรมอื่น ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา) 

จากผลการเขารวมโครงการ แกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทยในศูนยเรียนรูชุมชนชาว

ไทยภูเขาแมฟาหลวง  อ.แมระมาด จ.ตาก ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ และไดผลตอบรับที่ดีจากการเขารวม

กิจกรรม และทําใหมีโรงเรียนที่สนในขอใหจัดอบรมพัฒนาความรูการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือนําไป

ประยุกตใชกับรายวิชาอ่ืน ทําใหทางวิทยาลัย มีการใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาและการผลิตสื่อการเรียนการสอน

เพ่ิมเติมใหแกโรงเรียนและชุมชนในทองถ่ิน ที่ตองการเขารวมการใหความรูเพ่ิมเติมจาก 16 โรงเรียน ที่เขารวม

โครงการ รวมไปถึงทางโรงเรียนไดขอใหทางผูจัดทําการใหความรูในดานสาธาระสุข เชนการแปงฟน กสนลางมือ 

รวมไปถึงการออกกําลังกาย 
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กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
ระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีสะทอน 

ผลการเรียนรู 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 

มีการถายทอด
ความรูใหกับ
เพ่ือนรวม
วิชาชีพนอย 
 

ความรูดาน
สาธารณสุขนอย 

มีการถายทอด
ความรูใหกับ
เพ่ือนรวม
วิชาชีพมากขึ้น 
 

มีความเขาใจ
เขาใจในดาน
สาธารณสุขมาก
ขึ้น 

มีการถายทอด
ความรูจาก
ประสบการณ 
การออกแบบ
หรือการ
ถายทอดเทคนิค
การพัฒนาสื่อ 
รวมไปถึงคูมือ
การสอน และ 
เทคนิคในการ
สอนแบบใชสื่อ 

มีการลางมือ
บอยขึ้น หลังทํา
กิจกรรมเสร็จ 
หรือ กอนเริ่มทํา
กิจกรรมครั้งใหม 
รวมไปถึง มีการ
ลางมือ กอน
ทานขาว และมี
การแปงฟนกลัง
ทานขางวเสร็จ 

 

    ๕.๗ ดชันีชีว้ดัความสําเร็จ 

ดชันีชี้วัดความสําเร็จ วีธีการประเมิณ เครื่องมือท่ีใชในการประเมิณ 

ครูนําเทคนิคการพัฒนาสื่อ และ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่ไดรับจากการอบรมไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน 

หลังการอบรมและการสาธิตการ
เรียนการสอนครู มีความรู ความ
เขาใจเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยเพิ่มข้ึนกวากอนการ
อบรมและสาธิต 

แบบสอบถามความรูความเขาใจใน
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยกอนและหลังการอบรม
สาธิต 

ครูมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย และรูสึกถึง
ความสนุกสนานกับการคิดการ
คนหากิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมๆ เพื่อนํามาสอนและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนของ
นักเรียน 

หลังการอบรมและการสิตการเรียน
การสอนครู  มี เจตคติ ท่ีดีตอการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย
เพ่ิมขึ้นกวากอนการอบรมและสาธิต 

แบบสอบถามความรูความเขาใจใน
เจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการ
ภาษาไทยกอนและหลังการอบรม 
สาธิต 

ครู ไดคู มือเกี่ ยว กับเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยให
เหมะสมกับผูเรียน 

คูมือครูเก่ียวกับเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยไดรับจาก
ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 

แบบประเมินครูเก่ียวกับเทคนิคการ
สอนภาษาไทยโดยผูทรง คุณวุฒิ
บุคคลภายนอก 1 คน บุคคลภายใน 
2 คน 
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๕.๘ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

      ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของครแูละนักเรียนภายใตกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการจําแนกตามกิจกรรม 

      (กรอกรายละเอียดเชิงคุณภาพในสวนกิจกรรมตามขอเสนอโครงการฯ) 

 1. ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจในการใชสือ่การสอนจากอาจารยผูสอนจํานวน 32 คน 
 2. ประเมินจากการเรียนรูภาษาไทยของเด็กจากแบบทอดสอบ กอนเรียนและหลังเรียน 
  

๑. กิจกรรมเพื่อแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทย 

 - เขาพบเพ่ือชี้แจงกิจกรรมโครงการในโรงเรียนกลุมเปาหมาย กับคุณครูและผูเกี่ยวของในพื่นที่ ในการ

เตรียมความพรอมในการลงพ้ืนที่เ พ่ือศึกษา ความรูความสามารถของคุณครูและนักเรียนในเขตพื้นที่

กลุมเปาหมาย เพื่อไดผลประโยชนสูงสุดในการดําเนินโครงการ 

 - จัดทําคูมือครูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

แนะนํากิจกรรมแผนการสอนโดยเนนปญหาผูเรียนที่ประสบปญหาการพูด การอานและการเขียน 

 - ทําการประเมินโดยแบบสอบถามความรูความเขาใจในเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยกอน

การอบรม สาธิต 

 - จัดประชุมวางเพื่อแผนรวมกับคุณครู และผูเก่ียวของกับโครงการ เพ่ือหาปญหา การอานไมออก  

เขียนไมได ของนักเรียนใน ศูนยเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง  อ.แมระมาด จ.ตาก 

 - อบรมครูเกี่ยวกับความรูและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลักการอาน การเขียนภาษาไทยโดย 

ใชสื่อ อบรมครูเก่ียวกับความรูและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยดวยการรองเพลง เตนรํา  

อบรมครูเก่ียวกับความรูและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะในการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 

อบรมครูเก่ียวกับความรูและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยดวยแบบฝก 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
ระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีสะทอน 

ผลการเรียนรู 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 

สื่อการสอนมี
จํานวนนอย 

สื่อในการเรียนมี
จํานวนนอย 

มีสื่อการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น
และมีการ
ดัดแปลงสื่อและ
พัฒนาสื่อโดยตัว
คุณครู 

มีสื่อที่
หลากหลายและ
นาสนใจ ดึงดูด
การเรียนรู 

มีการพัฒนาสื่อ
การเรียนรูดวย
ตัวเองและมีการ
ประยุกตใชใน
รายวิชาอื่น ๆ 

หลังเขาโครงการ
ผลการเรียนเด็ก
ดีขึ้น  

 
๒. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 คณาจารยของวิทยาลัยนอรทเทิรนรวมกับนิสิตของวิทยาลัยนอรทเทิรนเขารวมกิจกรรมการสาธิตการ
จัดการเรียนการสอนหลักการอาน การเขียนภาษาไทยโดยใชสื่อ การสาธิตการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยดวย
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รองเพลง เตนรํา การสาธิตการจัดการเรียนการสอน ทักษะในการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวันโดยใชการเลา
นิทาน รวมไปถึงกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยดวยแบบฝก สําหรับนักเรียน 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
ระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีสะทอน 

ผลการเรียนรู 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 

รูปแบบกิจกรรม
ไมหลากหลาย 

กิจกรรมท่ีทําไม
ดึงดูดความ
สนใจกระไม
กระตุนการ
เรียนรู 

มีรูปแบบ
กิจกรรมในการ
สอนที่มากขึ้น 

จากกิจกรรมที่
จัดทํา ทําให
นักเรียนมีความ
สนใจ และดึงดู
ใหนักเรียนมีการ
รวมกิจกรรม
และกลา
แสดงออกมาก
ขึ้นและใช
ภาษาไทยในการ
สื่อสารมากจขึ้น 

ครูมีการคิด
กิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
ผานสื่อการสอน 

นักเรียนมีความ
สนใจและมี
ความ
กระตือรือลน
มากขึ้นและกลา
แสดงออก และ
สื่อสาร
ภาษาไทย 

๓. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในชมุชนโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและหนวยงานทุกภาคสวนในพื้นท่ี 

 คุณครูท่ีไดเขารวมพัฒนาสื่อ พัฒนาคูมือ และเทคนิค เพื่อชวยจัดการเรียนการสอน ซึ่งสื่อและคูมือ 
ดังกลาวยังนําไปประยุกตใชกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ไดคุณครูผูเขารวมโครงการสามารถนําไปขยายผลตอคุณครูทาน 
อ่ืนๆ ในโรงเรียนตอไปได และนอกจากนี้ ยังสามารถบูรณาการณรวมกับผูปกครองของนักเรียน ติดตามการเรียน
การสอน และการบานตางๆ ของบุตรได ซึ่งทําใหโรงเรียนไดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและ
ยังสามารถเชื่อมโยงกับผูปกครองไดอีกดวย และยังทําใหผูปกครอง พยายามฝกพูดภาษาไทยไป กับนักเรียนเพื่อ
สื่อสารอีกดวย 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
ระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีสะทอน 

ผลการเรียนรู 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 

การบูรณาการ
รวมกับ
ผูปกครอง และ
ในชุมชน
คอนขางนอย 

ผูปกครองของ
นักเรียนไม
สามารถเขาใจ
ภาษาไทย 

มีการทํา
กิจกรรมรวมกับ
ชุมชนมากขึ้น 

นักเรียนมีการ
ใชภาษาไทยกับ
ผูปกครองและ
คนในลุมชน
มากขึ้น 

มีการเยี่ยมบาน
นักเรียนเพ่ือ
พบปะผูปกครอง
และนักเรียน
เพ่ือดูความ
เปนอยูรวมถึง
ติดตามการเรียน
การสอน และ
การบานตางๆ 

นักเรียนมีการ
สอนภาษาไทย
ใหกับคนใน
ชุมชน 
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๔. กิจกรรมอื่น ๆ (ตามความตองการรวมกันของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา) 

 จากผลการเขารวมโครงการ แกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทยในศูนยเรียนรู

ชุมชนชาวไทยภเูขาแมฟาหลวง  อ.แมระมาด จ.ตาก ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ และไดผลตอบรับท่ีดีจากการ

เขารวมกิจกรรม และทําใหมีโรงเรียนที่สนในขอใหจัดอบรมพัฒนาความรูการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือนําไป

ประยุกตใชกับรายวิชาอ่ืน ทําใหทางวิทยาลัย มีการใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาและการผลิตสื่อการเรียนการสอน

เพ่ิมเติมใหแกโรงเรียนและชุมชนในทองถ่ิน ที่ตองการเขารวมการใหความรูเพ่ิมเติมจาก 16 โรงเรียน ที่เขารวม

โครงการ รวมไปถึงทางโรงเรียนไดขอใหทางผูจัดทําการใหความรูในดานสาธาระสุข เชนการแปงฟน การลางมือ 

รวมไปถึงการออกกําลังกาย 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
ระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีสะทอน 

ผลการเรียนรู 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 

มีการถายทอด
ความรูใหกับ
เพ่ือนรวม
วิชาชีพนอย 
 

ความรูดาน
สาธารณสุขนอย 

มีการถายทอด
ความรูใหกับ
เพ่ือนรวม
วิชาชีพมากขึ้น 
 

มีความเขาใจ
เขาใจในดาน
สาธารณสุขมาก
ขึ้น 

มีการถายทอด
ความรูจาก
ประสบการณ 
การออกแบบ
หรือการ
ถายทอดเทคนิค
การพัฒนาสื่อ 
รวมไปถึงคูมือ
การสอน และ 
เทคนิคในการ
สอนแบบใชสื่อ 

มีการลางมือ
บอยขึ้น หลังทํา
กิจกรรมเสร็จ 
หรือ กอนเริ่มทํา
กิจกรรมครั้งใหม 
รวมไปถึง มีการ
ลางมือ กอน
ทานขาว และมี
การแปงฟนกลัง
ทานขางวเสร็จ 

 

๕.๙   ผลการประเมินความพึงพอใจของโรงเรียน (โปรดระบุความพึงพอใจ โดยใชเกณฑการประเมิน 5 ระดับ 

ไดแก (1) นอยท่ีสุด (2) นอย (3) ปานกลาง (4) มาก และ (5) มากที่สุด พรอมระบุวามีความพึงพอใจในดาน

มากที่สุด 

1.1  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการใชสื่อการสอนภาษาไทย (32 คน) 
 โดยแบงความผึงพอในการในผลิตสื่อออกเปน 3 ดาน คือ  

1. ดานการออกแบบบทเรียน 
2. ดานภาพะ ภาษา และ เสียง 
3. ดานตัวอักษร และ สี 

 
ตาราง ดานการออกแบบบทเรียน 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๑๔) 
 

รายการ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ความนาสนใจของบทเรียน 4.47 0.51 
2. รูปแบบในการดําเนินการเรียน 4.59 0.50 
3. ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ 4.53 0.51 

รวม 4.53 0.50 

ตารางความพึงพอใจ ดานภาพ ภาษา และเสียง 

รายการ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.50 0.51 
2. ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน 4.47 0.51 
3. ความชัดเจนของภาพ 4.50 0.51 
4. ความหมายของภาพสอดคลองกับเนื้อหา 4.47 0.51 
5.  ความชัดเจนของสียงประกอบ 4.53 0.51 
6.  ความนาสนใจของเสียงดนตรีประกอบบทเรียน 4.38 0.49 
7. ความเหมาะสมของจังหวะเสียงบรรยายกับรูปภาพหรือขอความ 4.53 0.51 

รวม 4.48 0.50 

ตารางความพึงพอใจ ดานตัวอักษรและสี 

รายการ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. รูปแบบตัวอักษร 4.53 0.51 
2. ขนาดของตัวอักษร 4.47 0.51 
3. ความเหมาะสมของสีและภาพ 4.59 0.50 

รวม 4.53 0.51 

 
ผลความพึงพอใจ รวม 3 ดาน 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1. ดานการออกแบบบทเรียน 4.53 0.50 
2. ดานภาพ ภาษา และเสียง 4.48 0.50 
3. ดานตัวอักษรและสี 4.53 0.51 

รวม 4.51 0.50 

 จากตาราง ความพึงพอใจในการใชสื่อการสอนภาษาไทย พบวาครูผูสอนมีความพึงพอใจตอสื่อการสอน
ภาษาไทย อยูในระดับพึงพอใจมากในทุกดาน (คาเฉลี่ย = 4.51) โดยพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียนมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย = 4.53) และดานตัวอักษรและสี  (คาเฉลี่ย = 4.53) รองลงมาคือพึงพอใจในดานตัวอักษรและสี 
(คาเฉลี่ย = 4.48) 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๑๕) 
 

  
1.2  การวิเคราะหความรูความเขาใจในเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย (ครูจํานวน 32 คน) 
 ตารางผลการวิเคราะหความรูความเขาใจในเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

รายการ 

กอนสาธิตการเรียนการสอน หลังสาธิตการเรียนการสอน 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดบั คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1. มีทักษะในการอานภาษาไทย 2.75 0.44 นอย 4.34 0.48 มาก 

2. มีทักษะในการเขียนภาษาไทย 3.22 0.42 ปานกลาง 4.31 0.47 มาก 

3. มีทักษะในการใชสื่อสําหรับการ
 สอนภาษาไทย 

2.97 0.18 นอย 4.88 0.34 มาก 

4. มีความเขาใจในหลักการอาน
 ภาษาไทย 

2.63 0.49 นอย 4.63 0.49 มาก 

5. มีความเขาใจในหลักการเขียน
 ภาษาไทย 

3.16 0.37 ปานกลาง 4.81 0.40 มาก 

6. สามารถทํากิจกรรมในการสอน
 วิชาภาษาไทยใหมีความนาสนใจ 

3.09 0.30 ปานกลาง 4.69 0.47 มาก 

7. ใชสื่อการสอนวิชาภาษาไทย มี
 ความเหมาะสมกับผูเรียน 

2.75 0.44 นอย 4.38 0.49 มาก 

8. ใชสื่อการสอนวิชาภาษาไทยที่มี
 ความทันสมัย 

3.31 0.47 ปานกลาง 4.84 0.37 มาก 

9. ประยุกตใชสื่อในการทําแบบฝก
 ทักษะภาษาไทยใหมี เนื้ อหา
 นาสนใจ 

2.41 0.50 นอย 4.66 0.48 มาก 

10. สามารถถายทอดองคความรู
 ดานภาษาไทยแกผูเรียนไดเปน
 อยางด ี

2.97 0.18 นอย 4.75 0.44 มาก 

รวม 2.93 0.38 นอย 4.63 0.44 มาก 

จากตารางผลการวิเคราะหความรูความเขาใจในเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย พบวา
ครูผูสอนมีความรูความเขาใจในเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยหลังการสาธิตการจัดการเรียนการสอน 
อยูในระดับมากทุกดาน (คาเฉลี่ย = 4.63) โดยมีความรูความเขาใจในเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
เรี ยงตามลําดับจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ มีทักษะในการใชสื่ อสําหรับการสอนภาษาไทย  
(คาเฉลี่ย = 4.88) รองลงมาคือ ใชสื่อการสอนวิชาภาษาไทยท่ีมีความทันสมัย (คาเฉลี่ย = 4.84) และมีความ
เขาใจในหลักการเขียนภาษาไทย (คาเฉลี่ย = 4.81) ตามลําดับ 

 
1.3 การวิเคราะหเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย (ครูจํานวน 32 คน) 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๑๖) 
 

ตารางผลการวิเคราะหเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

รายการ 

กอนสาธิตการเรียนการสอน หลังสาธิตการเรียนการสอน 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดบั คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1. มีทักษะในการสอนภาษาไทยแก
นักเรียนเพ่ิมขึ้น 

3.41 0.50 ปานกลาง 4.72 0.46 มาก 

2. ไดทักษะนํากิจกรรมมาชวยเปน
สื่อในการสอนวิชาภาษาไทย 

3.22 0.42 ปานกลาง 4.69 0.47 มาก 

3. สามารถนําความรูที่ ไดจากการ
สาธิตการสอนวิชาภาษาไทยไปใช
ประกอบการสอนไดดียิ่งข้ึน 

2.84 0.37 นอย 4.84 0.37 มาก 

4. รู สึ ก ภู มิ ใ จ ใ น ค ว า ม เ ป น ไท ย
หลังจากไดรับทักษะการสอนวิชา
ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

2.97 0.18 นอย 4.78 0.42 มาก 

5. ก า ร ส อน ภาษา ไทย  ทํ า ใ ห มี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห
มากขึ้น 

3.19 0.40 ปานกลาง 4.88 0.34 มาก 

6. กิจกรรมในการสอนวิชาภาษาไทย
มีความนาสนใจ 

3.25 0.44 ปานกลาง 4.63 0.49 มาก 

7. สื่อการสอนวิชาภาษาไทย มีความ
เหมาะสมกับผูเรียน 

3.34 0.48 ปานกลาง 4.66 0.48 มาก 

8. สื่อการสอนวิชาภาษาไทย มีความ
ทันสมัย 

3.19 0.40 ปานกลาง 4.81 0.40 มาก 

9. แบบฝกทักษะในการจัดการเรียน
การ สอนภาษา ไทยมี เ นื้ อห า
นาสนใจ 

3.25 0.44 ปานกลาง 4.69 0.47 มาก 

10. สามารถถายทอดองคความรูดาน
ภาษาไทยแกผูเรียนไดเปนอยางด ี

3.47 0.51 ปานกลาง 4.72 0.46 มาก 

รวม 3.21 0.41 ปานกลาง 4.74 0.44 มาก 

 
จากตาราง ผลการวิเคราะหเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย พบวาครูผูสอนมีเจตคติท่ีดี

ตอการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยหลังการสาธิตการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน 
(คาเฉลี่ย = 4.73) โดยมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย อันดับ
แรก คือ การสอนภาษาไทย ทําใหมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะหมากข้ึน (คาเฉลี่ย = 4.88) รองลงมาคือ 
สามารถนําความรูที่ไดจากการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทยไปใชประกอบการสอนไดดียิ่งขึ้น (คาเฉลี่ย = 4.84) 
และ รูสึกภูมิใจในความเปนไทยหลังจากไดรับทักษะการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน (คาเฉลี่ย = 4.7.8) ตามลําดับ 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๑๗) 
 

 
1.4 การวิเคราะหผลการเรียนรูภาษาไทย (นักเรียน จํานวน 249 คน) 
ตาราง ผลการวิเคราะหผลการเรียนรูภาษาไทย  

รายการ กอนเรียนรอยละ หลังเรียนรอยละ 
ทักษะดานการอาน 51.53 84.74 
ทักษะดานการเขียนภาษาไทย 47.35 81.53 

จากตาราง ผลการวิเคราะหผลการเรียนรูภาษาไทย พบวาผูเรียนมีผลการเรียนภาษาไทยทักษะดานการ
อานกอนเขารวมโครงการคิดเปน รอยละ 51.53 ทักษะดานการเขียนภาษาไทย กอนเขารวมโครงการคิดเปน 
รอยละ 47.35 และผูเรียนมีผลการเรียนภาษาไทยทักษะดานการอานหลังการเขาโครงการ คิดเปน รอยละ 
84.74 ทักษะดานการเขียนภาษาไทยหลังการเขาโครงการ รอยละ 81.53 

จะเห็นไดวารอยละผลการเรียนภาษาไทยทักษะดานการอานและทักษะดานการเขียนภาษาไทยหลังการ
สาธิตการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด 
 

๖. การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบาย พรอมทั้งอธิบายความสอดคลองกับการดําเนินงาน) 

    ๖.1 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 ๖.1.1 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย (โปรดเลือกนโยบายที่สอดคลองมากที่สุด เพียง 1 ขอ) 

 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาคร ู 
 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง  

 ๖.1.2 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 (โปรดเลือกนโยบายท่ีสอดคลองมากที่สุด เพียง 1 ขอ) 
ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  
 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี 
 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  

    ๖.2 การดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร 
      วิจัยและนวัตกรรม (โปรดเลือกนโยบายที่สอดคลองมากที่สุด เพียง 1 ขอ) 

 สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษที่ 21 (สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ขับเคลื่อน 
     การพัฒนาทักษะแหงอนาคต)  
 สรางและพัฒนาองคความรู (ขับเคลื่อนการวิจัยใหตอบโจทยประเทศทั้ง Farming,    
     Active Aging)  
 สรางและพัฒนานวัตกรรม (นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมสังคม) 
  

๗. ผลการดําเนินงาน (ใหระบุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

 ตารางแสดงแผนการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ รอยละความสําเร็จ 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๑๘) 
 

แผนการดําเนนิโครงการ ผลการดําเนินโครงการ รอยละความสําเร็จ 

 ติดตอกับโรงเรียนกลุมเปาหมาย เพ่ือ
ประชาสัม พันธโครงการและวางแผนงาน
รวมกัน 

 จากการติ ดตอ กับโ รง เ รี ยนกลลุ ม
เปาหมาย มีผูรวมโครงการทั้งหมด 16 
โรงเรียน 

100% 

 จัดทําและรวมวางแผนการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน เพ่ือแกปญหาการอาน
ไมออกเขียนไมได โดยการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู และ
แผนการจัดการเรียนการสอนของครูและ
ของนักเรียน 

 ไดการรวมวางแผนจากปญหาการอาน
ไมออกเขียนไมได เพ่ือนําไปพัฒนาสื่อที่
เหมาสมกับผูเรียน 

100% 

 อบรมครูเก่ียวกับความรูและเทคนิค
การพัฒนาสื่อเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
การอาน การเขียนภาษาไทยโดยใชสื่อ
สําหรับนักเรียน 

 ครูไดรวมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่เหมาะสมตอการเรียนการสอน 
ทั้งหมด 10 ชุด ตอ 1 โรงเรียน  
 รวม 160 = ชุด 

100% 

 คณาจารยของวิทยาลัยนอรทเทิรน
รวมกับนิสิตของวิทยาลัยนอรทเทิรนเขา
รวมกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการ
สอนหลักการอาน การเขียนภาษาไทยโดย
ใชสื่อสําหรับนักเรียน 

 คณาจารยของวิทยาลัยนอรทเทิรน
รวมกับนิสิตไดเขารวมการสวาธิตกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนผานสื่อ สําหรับ
นักเรียน 

100% 

 การจัดทําคูมือครูเก่ียวกับเทคนิคการ
พัฒนาสื่อ และเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยนักเรียน 

 ไดคูมือครูเก่ียวกับเทคนิคการพัฒนาสื่อ 
และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนในพ้ืนที ่

100% 

 

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  
 2. นักเรียนมีความรูความเขาใจมีทักษะการอานภาษาไทย เบื้องตนเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนท้ังครูและ
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียน ภาษาไทยมากขึ้น 
 3. นักเรียนกลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรค มีความเปนผูนําในกลุม และรูจักการทํางานรวมกับเพ่ือน
ในชั้นเรียน โดยไมกลัวการสื่อสาร การอาน การเขียนภาษาไทย 
 

๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
๙.๑  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาแมขาย จํานวน 544,000 บาท 

    ๙.๒ รายงานการใชจายงบประมาณ 
ที ่ รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท)  (รอยละของคาใชจายทั้งหมด)  
๑. คาตอบแทน 48,000.- 100 
๒. คาใชสอย 350,400.- 100 
๓. คาวัสด ุ 145,600.- 100 
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รวม 544,000.- 100 
 

๑๐. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และแนวทางการแกไข 

1. การประสานงานกับครูประจําโรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยเนื่องจากไมมีสัญญานโทรศัพท หรือ
อินเตอรเน็ต ในการติดตอสื่อสาร 

2. ความลาชาของงบประมาณที่ไดรับในแตละงวด 
3. ปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตาก 

๑๑. ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

  ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับการจัดทําโครงการ “แกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทยในศูนยเรียนรู 

1. นักเรียนโรงเรียนกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในภาษา ไทยตามหลักสูตรท่ีวางไว 
2. ผูเรียนมีเจตคติตอการเรียนรู สนุกสนานกับกิจกรรมเรียนภาษาไทยโดยสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไดด ี
3. ครูนําแนวทางที่แนะนําไวบนคูมือเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาและผลิตสื่อ รวมถึงการจัดการเรียนการ

สอนภาษาไทยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
๑๒. ภาพการดําเนินโครงการในภาพรวม พรอมคําบรรยายใตภาพ 
 

 
 

  
 

จากที่วิทยาลัยไดจัดทําโครงการ “แกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทยในศูนยเรียนรูชุมชน

ชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง  อ.แมระมาด จ.ตาก” คุณครูไดนําความรู และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน
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ภาษาไทยที่ไดรับไปใชในการจัดการเรียนการสอนครูมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และรูสึก

ถึงความสนุกสนานกับการคิดหากิจกรรมการเรียนการสอนใหมๆ เพื่อนํามาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ 

รวมไปไดพัฒนาคูมือที่เหมาะสมกับนักเรียน ใหเกิดเปนเครื่องมือเพ่ือชวยในการจัดการเรียนการสอนใหกับคุณครู

ผูสอน โดยการพัฒนาคุณครูใหสามารถใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนไดอยางสรางสรรค สามารถนําทาง

นักเรียนไปสูเปาหมายการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพดวยตนเอง และคุณครูนําเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที

รวมกันพัฒนาไปใชในการจัดการเรียนการสอน พรอมสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆใหแก

นักเรียนกลุมเปาหมายและแลกเปลี่ยนความรูในกลุมคณุครูดวยกัน 

 

  
 

นักเรียนโรงเรียนกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นตาม

แผนการเรียนที่วางไว รวมไปถึงการมีเจตคติตอการเรียนรู  สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนภาษาไทย  

โดยสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดี ครูนําแนวทางที่แนะนําไวบนคูมือเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการ

สอนภาษาไทยไปใชในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการบูรณาการจากการเขารวมการสงเสริมศักยภาพดานการ

เรียนการสอนภาษาไทยโดยใชสื่อ ทําใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกและไดมีเวทีแสดงศกัยภาพของตนเอง 
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โดยวิทยาลัยนอรทเทิรนและอาจารยคณะตางๆ และสํานักบริการวิชาการไดสํารวจปญหาจากกลุม

ตัวอยางโดย นักเรียนเปนชนเผา พูดภาษาถิ่น โรงเรียนประสบปญหาขาดทักษะการพูด อานและเขียนภาษาไทย

อยางเห็นเดนชัด รวมทั้งครูผูสอนยังไมไดเปนครูผูสอนภาษาไทยโดยตรง ซึ่งขาดความรูความเขาใจในเทคนิคการ

สอนดวยการใชนวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาใชสอน ซึ่งหากคุณครูไดรับการ

พัฒนาความรูความเขาใจในเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย พรอมกับการนําโปรแกรมการ

พัฒนาการเรียนรูก็จะสามารถนําความรูความเขาใจไปยกระดับใหผลสัมฤทธิ์ดานการอานออกเขียนไดตอไป  

ทั้งยังทําใหผูเรียนสนุกสนาน ไดใชทักษะการสื่อสารเพ่ิมขึ้นดวยการใชโปรแกรมการพัฒนาตนเองจากสื่อรวมกับ

กิจกรรมเกมสตางๆ  ในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ คณะผูจัดทําเลือกโรงเรียนในพ้ืนที่ในจังหวัดตากที่

ประสบปญหาการอานไมออกเขียนไมไดของนักเรียน โดยคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะตางๆ 

ตลอดจนสํานักบริการวิชาการมีคณาจารยที่มีประสบการณในการสอนภาษาไทยท่ีมีความรูความสามารถในเทคนิค

การสอนเปนอยางดีไดมารวมเปนคณะทํางานเพื่อเปนพ่ีเลี้ยงใหกับโรงเรียนศูนยเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟา

หลวง   

ผลจากการสํารวจขอมูลเบื้องตน วิทยาลัยนอรทเทิรทจึงไดจัดทํา โครงการ “แกปญหาการอานไมออก

เขียนไมไดของเด็กไทยในศูนยเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง อ.แมระมาด จ.ตาก ซึ่งโครงการดังกลาวจะ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกับนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษา และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาในทองถ่ินใหเปนไปตามเปาประสงคของการจัดการศึกษา

ของประเทศ โดยทางวิทยาลัยนอรทเทิรน ไดจัดทํา การผลิตสื่อการเรียนรู  บิงโก มาตราตัวสะกด, การผลิตสื่อการ

เรียนรู  กลอง สระ, การผลิตสื่อการเรียนรู บานผันวรรณยุกต, การผลิตสื่อการเรียนรู วงลอมาตราตัวสะกด, การ

ผลิตสื่อการเรียนรู  สมุดอักษร  
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สงเสริมบุคลากรครูในโรงเรียนใหมีทักษะการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และมีการแบงปนความรู

ระหวางโรงเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาสื่อ รวมไปถึงในรายวิชาอ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการ

สอนของแตละโรงเรียนและแตละรายวิชา 

  

  จากสื่อที่คุณครูไดรวมกันพัฒนาการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานตางๆ 

ของคุณคุณและนักเรียน มีการจัดเผยแพร ในเว็บไซต https://www.pasathaiclub.com เพ่ือเปนศูนยกลางใน

การเผยแพร สื่อการเรียนการสอนที่รับการพัฒนา ใหเหมาะสมตอการเรียนการสอนภาษาไทย ในปจจุบันใหเกิด

ประโยชน และ เปนตัวอยางในการชวยเหลือ และนําสื่อไปใชในการเรียนการสอน หรือนําไปพัฒนาใหเหมาะสมกับ

ผูเรียน ในอันดับตอไป 
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ไทยภูเขาแมฟาหลวง  อ.แมระมาด จ.ตาก ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ และไดผลตอบรับที่ดีจากการเขารวม

กิจกรรม และทําใหมีโรงเรียนที่สนในขอเขารวม อบรมพัฒนาความรูการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือนําไป

ประยุกตใชกับรายวิชาอ่ืน ทําใหทางวิทยาลัย มีการใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาและการผลิตสื่อการเรียนการสอน

เพ่ิมเติมใหแกโรงเรียนและชุมชนในทองถ่ิน ที่ตองการเขารวมการใหความรูเพ่ิมเติมจาก 16 โรงเรียน ที่เขารวม

โครงการ 

 

   
 

จากการจัดทําโครงการ “แกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของเด็กไทยในศูนยเรียนรูชุมชนชาวไทย

ภูเขาแมฟาหลวง  อ.แมระมาด จ.ตาก” ทําใหเกิดความพึงพอใจในระดับมาก โดยนักเรียนมีความรูในการอาน

ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียน ภาษาไทยมากขึ้น นักเรียนกลาแสดงออก มี

ความคิดสรา งสรรค  มีความเปนผู นํ า ในกลุ ม  และรู จั กการทํา งาน เปนทีม  กล าคิด  กลาแสดงออก 

ไมกลัวการสื่อสาร การอาน ภาษาไทย กลับเพ่ือนในชั้นเรียน ทําใหเกิดการจัดโครงการบริการวิชาการเพิ่มเติม เพ่ือ

เสริมสรางประโยชนใหแกชุมชนในวงกวาง เพราะผลจากการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๒๔) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๒๕) 
 

ประมวลภาพการดําเนินงาน 
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ผลผลิตโครงการ 
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รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๕๕) 
 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๕๖) 
 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๕๗) 
 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๕๘) 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๕๙) 
 

 

แบบสํารวจความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น 
โดยมีสถาบันอดุมศึกษาเปนพี่เลี้ยง 

 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
1.เพศ     ชาย       หญิง 
2.ผูประเมิน ครูผูสอน นักเรียน 
3.ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................................................... 
สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอโครงการ 
โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงใน □ หนาคําตอบที่ทานเลือก และ/หรือ กรอกขอความที่ตรงกับความเปนจริง 

รายการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
1.  มีการแจงวัตถุประสงคของโครงการอยางชัดเจน 

     

2.  เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนตรงตามความ
ตองการของผูเรียน 

     

3.  มีการเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและ/
หรืออุปกรณลวงหนา 

     

4.  อุปกรณ สื่อมัลติมีเดีย เอกสารมีความเหมาะสม 
ทันสมัย 

     

5.  ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม      
ดานบุคลากร 
1.  มีความรู ความสามารถ เก่ียวกับเนื้อหาที่สอน 

     

2.  ความสามารถในการถายทอดและสื่อสารกับ
ผูเรียน 

     

3.  ใชภาษาในการสอนที่เหมาะสมเขาใจงาย      
4.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม      
5.  วิธีการสอนทําใหผูเรียนสนใจเรียนตลอดเวลา      
6.  สามารถตอบคาํถามไดอยางชัดเจน      
7.  แสดงกิริยา และวาจาเหมาะสมกับกาลเทศะ      
8.  มีความรับผิดชอบและมุงมั่นในการปฏิบัติการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพ 
     

9.  มีความรัก ความเมตตา และเอาใจใสผูเรียน      
10. มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนผอนคลาย และ

สนุกสนาน 
     



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๖๐) 
 

รายการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
1.  ผูเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสม 

     

2.  ผู เ รี ยนมี ทั กษะด านกา รอ าน   กา ร เ ขี ยน 
ภาษาไทย มากขึ้น 

     

สวนที่ ๓ ขอเสนอแนะอื่นๆ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  (หนา ๖๑) 
 

 

 

ทีอ่ยู    :  วิทยาลัยนอรทเทิรน เลขท่ี 888 หมูที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลหนองบัวใต 

  อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
โทรศัพท   : 055-517586 ถึง 8 
โทรสาร   : 055-517487 
E-mail   : sirinee.ntc@gmail.com, kanechapon@northern.ac.th 
Web site  : https://northern.ac.th/ 

 


