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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ร่วมมือกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ เพ่ือพัฒนาครู
สังคมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นครูมืออาชีพ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมเนื้อหา
ส าคัญทั้ง 5 สาระ คือ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เพ่ือให้ครูที่เข้า
ร่วมอบรมได้รับความรู้ เทคนิควิธีการสอน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น   

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหนึ่งใน
สาขาวิชาที่ผลิตครูในพ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความ
จริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ 
ระหว่างวันที่ 14 –15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีการบูรณาการกิจกรรมนี้กับการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทย กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 28 คน สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลส าเร็จ       
2 ระดับ คือ 1) ระดับผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบทดสอบก่อน
การอบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และท าแบบทดสอบหลังจากเข้ารับ
การอบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.25 ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการ 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความรู้
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 2) ระดับผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.39 ค่า S.D. เท่ากับ 0.52 คิดเป็นร้อยละ 87.28  
 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดทุกประการ 
โดยมีข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรมคือ 1) อยากให้เพ่ิมในเรื่องของวิธีการสอนเด็กประถม ป.1-3 
วิธีการสอนเพ่ือที่ให้เด็กไม่เบื่อที่จะเรียนวิชาสังคม จากนามธรรมไปสู่รูปธรรม เพ่ิมในเรื่องของการ
เรียนเป็นเล่น Active learning การเรียนรู้ไปสู่การลงมือท า 2) อยากให้เพ่ิมระยะเวลาในการอบรม
เนื่องจากวิชาสังคมศึกษามีหลายสาระ เพื่อให้ได้รับข้อมูลเนื้อหาครอบคลุมทุกสาระวิชา 3) ประทับใจ
ในการจัดการ ได้รับความรู้ใหม่เพ่ิมเติม และจะมาร่วมอบรมอีก 4) มีความรู้เพ่ิมขึ้นและสามารถ
กลับไปใช้กับนักเรียน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานได้น ามาพิจารณาและสะท้อนไปยังสถาบันพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือจะได้เสนอโครงการให้สอดคล้อง
กับบริบทในปัจจุบัน 



 

ข 

 

ค าน า 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ ระหว่างวันที่ 14 -15 
ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ส่งผลให้บุคลกรทางการศึกษามีทัศนะคติและกระบวนการคิดที่ถูกต้องใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2) ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ิมมากขึ้น  3) ส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีเทคนิคการสอนและสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม 
 บัดนี้ การจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
คณะกรรมการด าเนินงานต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน และ
นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดทุกประการ 

 
 
 

      คณะกรรมการด าเนินงาน 
      29 กุมภาพันธ์ 2563 
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บทที ่1 
บทน า  

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
จากข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาพบว่าในพ้ืนที่ชายแดนใต้ มีประชากรวัยเรียน อายุ 3-21 ปี 

จ านวน 961,063 คน มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  59,625 คน และมีสถานศึกษา
ทุกสังกัดรวมถึงตาดีกา จ านวน 5,084 แห่ง (ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้, 2561)  แสดงให้เห็นถึงปริมาณงานด้านการศึกษา กลุ่มประชากร และกลุ่มเป้าหมายที่น าไปสู่
การสร้างความมั่นคงให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ชายแดนใต้ โดยกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลุ่มคน
ที่มีความส าคัญในการส่งต่อทัศนคติและชุดความเชื่อที่ถูกต้องไปสู่เด็กนักเรียนและเยาวชนผ่านการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียน โดยมีกิจกรรมส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 1. กิจกรรมเพ่ือการป้องกัน : การ
ติดตาม ก ากับ และควบคุม ผู้กระท าผิด ผู้บ่มเพาะ ผู้บิดเบือนหลักค าสอนของศาสนาอิสลามที่เป็น    
ต้นตอของปัญหา 2. กิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหา : 2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในทุกช่วงวัย 
เพ่ือไม่ให้ถูกชักจูงและลงผิด 2.2 มาตรการในการป้องกันและควบคุมกลุ่มคนที่มีแนวโน้มเป็นปฏิปักษ์
หรือเป็นภัยต่อสังคม 2.3 กระบวนการการปลูกฝังเยาวชนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
คุณธรรมและเป็นพลเมืองดี 2.4 การส่งเสริมการใช้ภาษา และภาษาอ่ืน ๆ ในการสื่อสารและเคารพ
ความต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม 2.5 สร้างทัศนคติที่ดีและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   
3. กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง :  3.1 การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ 3.2 การสร้างเยาวชนให้มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และคงอยู่ซึ่งวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ตนนับถือ 3.3 สร้างสังคมสันติสุขบนความหลากหลายทางพหุ
วัฒนธรรม 3.4 ลดช่องว่างและความใกล้ชิดกับภาครัฐ 

จากกิจกรรมส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้เสนอ
โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง และลดความ
เหลื่อมล้ า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนใต้ โดยมีแนวคิดหลัก  คือ 1) สร้างและ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้อง เพ่ือปลูกฝังและเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน และผู้ปกครอง 2) สร้างการรับรู้ผ่านกลไก การจัดการศึกษาโดย
สถานศึกษา โดยพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ส่งต่อการรับรู้ที่ถูกต้องส าหรับกลุ่มเด็ก 
เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน 3) เปลี่ยนแปลงให้สถานศึกษา เป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ใน
ชุมชน ทั้งนี้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและลด
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ความเหลื่อมล้ าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนใต้ มีกลุ่มเป้าหมายการด าเนินการ 4 กลุ่ม
หลัก คือ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่โดยมุ่งเน้นกลุ่มครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) 2) นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 3) ผู้ปกครองนักเรียนในพ้ืนที่     
4) เด็ก/เยาวชนในสถานศึกษาและนอกระบบในพ้ืนที่ชายแดนใต้ จากที่มาและแนวคิดของโครงการ
ดังกล่าวข้างต้น แสดงถึงโครงการได้ตอบสนองกิจเพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหาถูกซ้ าเติมรุนแรงขึ้นและกิจ
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง โดยให้สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการ
ด าเนินการโดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ ดังนี้  

1. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) สภาความมั่นคงแห่งชาติได้ก าหนด
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) โดยมีวัตถุประสงค์ 9 ข้อ คือ 1) เพ่ือส่งเสริมและ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกของคนในชาติ ให้มีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ 
เพ่ือลดการเผชิญหน้าและการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 4) เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 5) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริม 
บทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
6) เพื่อให้การจัดการ การฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหารมีความมั่นคงความ
ยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัตน์ 7) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับสภาวะ
สงคราม และวิกฤตการณ์ความมั่นคงอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 8) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ ไม่ใช่การสงครามและสามารถผนึกก าลังของ
กองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ 9) เพ่ือ
ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มประเทศ
อาเซียน ประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน์และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ โดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ ส าหรับความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะอยู่ในส่วนของนโยบายเสริมสร้างความ
มั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติประกอบด้วย 1) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สันติสุขในการน า
ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยึดมั่น
แนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง ความรุนแรงและการสร้างความรักความ
สามัคคีความสงบสุขและความสมานฉันท์ของประชาชนและลดการใช้ความรุนแรงในพ้ืนที่ 2) ฟ้ืนฟู
ความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และ
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการพัฒนากลไก 



 
3 

 

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังวิธีการเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะการสร้างการ
ยอมรับของสังคมโดยรวมและส่งเสริมให้คนและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็ง และเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ความต้องการ และลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ 4) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการ
พูดคุยเพ่ือสันติสุข เพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพ่ือ
สันติสุขกับผู้ที่เห็นตาลจากรัฐทั้งในพ้ืนที่และในต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อม ที่
เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุยเพ่ือสันติสุข และมีหลักประกัน ข้อความต่อเนื่อง และความ
เชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุย 5) สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคม ทั้งภายใน และนอกประเทศ เพ่ือลดเงื่อนไขของการน าไปแสวง
ประโยชน์ และเพ่ือเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาของไทย 6) จัดให้มีกลไกและโครงสร้างการบริหาร
จัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามนโยบายการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และเตรียมพร้อมพ้ืนที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

2. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ. ศ. 2560-2579) ประเทศไทยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
ภายในปี 2579 ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนมีความเป็น
ธรรมในสังคมประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลกระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเข้มแข็งและเติบโต
อย่างมีคุณภาพเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระบบการบริหารภาครัฐมี
ประสิทธิภาพทันสมัยรับผิดชอบโปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วมคนไทยในอนาคตจึงต้อง
มีศักยภาพและร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคตมีทักษะในการ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สังคมแห่งการเรียนรู้ที่คนไทยสามารถ
เรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตยุทธศาสตร์ชาติเ พ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวประกอบด้วย             
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงผ่านการสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่
มีต่อประเทศไทย 2) ยุทธศาสตร์ของชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งจ าเป็นต้อง
พัฒนาคนเพ่ือยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน        
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาค
และเป็นธรรม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ  
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6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสมและมีธรรมาภิบาล สรุปสาระส าคัญ ข้อมูลพ้ืนฐานและสภาวการณ์ด้านการศึกษาใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความส าคัญในการพิจารณากลไกและรูปแบบในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีข้อมูล
ส าคัญ คือ มีจ านวนประชากรวัยเรียนอายุ 3-21 ปี ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน 
961,063 คน จ านวนครูผู้สอนครอบคลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้นจ านวน 59,625 คนและจ านวนสถานศึกษา 5,084 แห่ง (ศูนย์
ประสานลับบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2561) จากข้อมูลส าคัญข้างต้น คือ จ านวน
ประชากรวัยเรียนจ านวนครู และจ านวนสถานศึกษา แสดงให้เห็นปริมาณงานที่ในการด าเนินงานใน
การเสริมสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการสร้างทัศนคติที่
ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือให้ตอบโจทย์เสริมสร้างความ
มั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทางสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ร่วมมือกับ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด โครงการ
ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
สังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ เพ่ือพัฒนาครูสังคมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ไม่มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาสาขาสังคมศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมเนื้อหาส าคัญ
ทั้ง 5 สาระ คือ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เพ่ือให้ครูที่เข้า
ร่วมอบรมได้รับความรู้ เทคนิควิธีการสอน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ดียิ่งข้ึน   
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

2.1 เพ่ือเสริมสร้างทัศนะคติและกระบวนการคิดที่ถูกต้องของบุคลกรทางการศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาสาระวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ิมมากข้ึน 



 
5 

 

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเทคนิคการสอนและสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม 
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  

3.1 ส่งผลให้บุคลกรทางการศึกษามีทัศนะคติและกระบวนการคิดที่ถูกต้องในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

3.2 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาสาระวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ิมมากข้ึน 

3.3 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเทคนิคการสอนและสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม 
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บทที่ 2 
วิธีการด าเนินงาน 

 
การด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ ซึ่งเป็นโครงการการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 นั้น ผู้ด าเนินงานได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินงานไว้ 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนเตรียมการ 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นหลังด าเนินการ 

 
2.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
 คณะผู้ด าเนินงานได้ก าหนดรายละเอียดในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 1.1 จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 473/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ 
 1.2 จัดตั้งนักศึกษาช่วยงาน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 7302/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
นักศึกษาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหากิจกรรม
พัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาท่ีสอนไม่ตรงสาระ 
 1.3 จัดตั้งวิทยากรตามค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 472/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
วิทยากรโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ 
 1.4 จัดท าเอกสารประกอบโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ 
 1.5 บูรณาการโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระกับการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทย เรื่องที่ตั้ง พรมแดน การแบ่งภูมิภาค และลักษณะภูมิประเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 
28 คน 
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2.2 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
 2.1 ด าเนินโครงการโดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
       2.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการคือครูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ไม่ได้มี
คุณวุฒิทางด้านสังคมศึกษา จ านวน 100 คน 

       2.1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านเนื้อหาและเทคนิคการ
สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนได้เพ่ิมมากขึ้น 
 2.2 ด าเนินกิจกรรมตามเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ระหว่างวันที่ 14-15 
ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏยะลา 
 2.3 ในการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับผลผลิต และระดับผลิตลัพธ์ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้
ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการส านึกรักษ์นครยะลา ซึ่งตัวชี้วัดความส าเร็จในภาพรวม 
ดังนี้ 
     2.3.1 ตัวชี้วัดผลผลิต 
  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน โดยวัดผลจากการท าแบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม 
    2.3.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในโครงการส่งเสริม
และเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่
สอนไม่ตรงสาระอยู่ในระดบัมากขึ้นไป 
 
2.3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นหลังด าเนินการ 
 3.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน วิทยากร และนักศึกษาช่วยงาน เพ่ือสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน เสนอแนะปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน
บริการวิชาการในครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 3.2 ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่
ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ  โดย
จัดท ารูปเล่มส่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจ านวน 3 เล่ม 
 



 
8 

 

บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
การด าเนินงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 
14 -15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลความส าเร็จ 2 ระดับ 
ดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.1 เพศ 
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ านวน 80 คน เพศชาย 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.25 และเพศหญิงจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 78.75 ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ผู้ชาย 
ผู้หญิง 

17 
63 

21.25 
78.75 

รวม 80 100 
 

1.2 โรงเรียน 

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพครูสังคมศึกษาท่ีสอนไม่ตรงสาระ มีครูที่เข้าร่วมโครงการที่มาจากโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และโรงเรียนเอกชนจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ประเภทโรงเรียน 

โรงเรียน จ านวน ร้อยละ 
โรงเรียนรัฐบาล 
โรงเรียนเอกชน 

65 
15 

81.25 
18.75 

รวม 80 100 
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2. ผลผลิต 
จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 80 
คน โดยให้ท าแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจด้านศักยภาพครูสังคมศึกษาท่ีสอนไม่ตรงสาระ ทั้ง
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีผลการท าแบบทดสอบ ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนก่อน – หลังการท าแบบทดสอบและพัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ล าดับ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

( 20 คะแนน ) 
แบบทดสอบหลังสอบ 

( 20 คะแนน ) 
พัฒนาการ 

1 17 18 1 
2 15 16 1 
3 14 16 2 
4 10 13 3 
5 5 11 6 
6 12 14 2 
7 18 19 1 
8 7 14 7 
9 7 19 12 
10 10 16 6 
11 12 17 5 
12 10 14 4 
13 14 17 3 
14 14 18 4 
15 18 19 1 
16 12 18 6 
17 7 19 12 
18 14 18 4 
19 12 18 6 
20 13 16 3 
21 14 18 4 
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ล าดับ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

( 20 คะแนน ) 
แบบทดสอบหลังสอบ 

( 20 คะแนน ) 
พัฒนาการ 

22 15 20 5 
23 19 20 1 
24 18 20 2 
25 14 18 4 
26 13 17 4 
27 16 17 1 
28 15 18 3 
29 15 18 3 
30 18 20 2 
31 17 19 2 
32 14 16 2 
33 16 18 2 
34 17 19 2 
35 10 17 7 
36 11 16 5 
37 5 20 15 
38 7 20 13 
39 10 19 9 
40 11 16 5 
41 10 16 6 
42 18 20 2 
43 18 20 2 
44 16 17 1 
45 13 17 4 
46 12 15 3 
47 6 18 12 
48 8 16 8 
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ล าดับ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

( 20 คะแนน ) 
แบบทดสอบหลังสอบ 

( 20 คะแนน ) 
พัฒนาการ 

49 14 19 5 
50 12 19 7 
51 16 17 1 
52 13 18 5 
53 11 18 7 
54 10 18 8 
55 11 18 7 
56 13 16 3 
57 12 14 2 
58 19 20 1 
59 14 15 1 
60 17 18 1 
61 6 18 12 
62 15 19 4 
63 10 16 6 
64 11 18 7 
65 13 19 6 
66 11 14 3 
67 13 18 5 
68 13 18 5 
69 12 14 2 
70 13 18 5 
71 8 15 7 
72 10 15 5 
73 9 17 8 
74 13 15 2 
75 9 19 10 
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ล าดับ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

( 20 คะแนน ) 
แบบทดสอบหลังสอบ 

( 20 คะแนน ) 
พัฒนาการ 

76 9 17 8 
77 9 19 10 
78 14 17 3 
79 13 15 2 
80 10 14 4 

ค่าเฉลี่ยรวม 12.50 17.25 4.75 
คิดเป็นร้อยละ 62.50 86.25 23.75 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุน

การแก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระมีความรู้ความเข้าใจ เพ่ิม
มากขึ้นจาการท าแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
62.50 หลังจากเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.25 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีพัฒนาการ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ปรากฏว่าผู้เข้าร่วม
โครงการทุกคนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 
 
3. ผลลัพธ์ 

จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาท่ีสอนไม่ตรงสาระ จ านวน 80 คน ผลการประเมินความ
พึงพอใจภาพรวมในแต่ละด้านเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการอยู่ในระดับมากจากผลการประเมินพบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมากคิดเป็น  
ร้อยละ 87.28 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และค่า S. D. เท่ากับ 0.52 ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
ความพึงพอใจในแต่ละด้าน ร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. แปลผล 

1. บรรยายพิเศษ เรื่อง จากครูไม่ตรงสายสู่ครู 
คศ. 3 สังคมศึกษา 

84.60 4.23 0.52 มาก 

2. บรรยายและเกมภูมิศาสตร์ประเทศไทย 89.60 4.48 0.50 มาก 
3. เทคนิคการสอนสังคมศึกษา 89.60 4.48 0.50 มาก 
4. ความรู้และเทคนิคการสอนที่ได้รับจาก
วิทยากร 

87 4.35 0.48 มาก 

5. วิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามได้
ชัดเจน 

88.60 4.43 0.49 มาก 

6. วิทยากรมีความรู้ความสามารถและให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

89.60 4.48 0.50 มาก 

7. ได้รับความรู้ด้านเนื้อหาและเทคนิคการ
สอนสังคมศึกษาในการอบรม 

80 4.40 0.49 มาก 

8. สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 

89 4.45 0.50 มาก 

9. สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 

87.60 4.38 0.49 มาก 

10. ความเหมาะสมของกิจกรรมและเอกสาร
ที่ใช้ในการจัดอบรม 

86.40 4.32 0.53 มาก 

11. ความเหมาะสมของสถานที่และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดอบรม 

85.60 4.28 0.57 มาก 

12. การจัดอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์ควรจัด
ให้มีในครั้งต่อไป 

92 4.60 0.60 มากที่สุด 

13. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัด
อบรม 

85 4.25 0.70 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 87.28 4.39 0.52 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านภาพรวมของโครงการผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ 
ข้อที่ 12 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหากิจกรรม
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พัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระมีประโยชน์ควรจัดให้มีในโอกาสต่อไป มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 ค่า S.D. เท่ากับ 0.60 คิดเป็นร้อยละ 92 รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 6 
บรรยายและเกมภูมิศาสตร์ประเทศไทย, เทคนิคการสอนสังคมศึกษา และวิทยากรมีความรู้
ความสามารถและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ค่า S.D. เท่ากับ 0.50 คิดเป็น
ร้อยละ 89.60 และ ข้อที่ 5 วิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ค่า 
S.D. เท่ากับ 0.49 คิดเป็นร้อยละ 88.60 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.39 ค่า S.D. เท่ากับ 0.52 
คิดเป็นร้อยละ 87.28 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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บทที่ 4 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ ซึ่งด าเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 14 -15 ธันวาคม 
2562 โดยร่วมมือระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในภาพรวม 

1.1 เชิงปริมาณ 
    เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการคือครูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ไม่ได้มีคุณวุฒิทางด้านสังคม

ศึกษา จ านวน 100 คน มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในระบบ จ านวน 106 คน แต่ในวันที่จัด
กิจกรรม 14 -15 ธันวาคม 2562 มีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจ านวน 80 คน เนื่องจากผู้เข้าร่วม
อบรมบางคนติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมได้  

1.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนได้เพ่ิมมากข้ึน 

1.3 การวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.3.1 ผลผลิตของโครงการ 

  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเพ่ิมมากขึ้น โดยวัดผล
จากการท าแบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม ซึ่งมีผลผลิตดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบทดสอบก่อน
การอบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และท าแบบทดสอบหลังจากเข้ารับ
การอบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.25 ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการ 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความรู้
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 100 

1.3.2 ผลลัพธ์ของโครงการ 
 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการ

แก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ จ านวน 80 คน มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.39 ค่า S.D. เท่ากับ 0.52 คิดเป็นร้อยละ 
87.28 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 12 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือ
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สนับสนุนการแก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระมีประโยชน์ควรจัด
ให้มใีนโอกาสต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่า S.D. เท่ากับ 0.60 คิดเป็นร้อยละ 92 

 

2. อภิปราย 
 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหากิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ ซึ่งด าเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 14 -15 ธันวาคม 
2562 ณ ห้องประชุมติงเซียง โดยร่วมมือระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และสถาบันพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งผลให้บุคลกรทางการศึกษามีทัศนะคติและ
กระบวนการคิดที่ถูกต้องในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2) ส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เพ่ิมมากข้ึน 3) ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเทคนิคการสอนและสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้จากการท าแบบทดสอบเพ่ิมมากขึ้นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.75 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 
4.39 ค่า S.D. เท่ากับ 0.52 คิดเป็นร้อยละ 87.28 ส่งผลให้การจัดโครงการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดทุกประการ 

 
3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 อยากให้เพ่ิมในเรื่องของวิธีการสอนเด็กประถม ป.1-3 วิธีการสอนเพ่ือที่ให้เด็กไม่เบื่อที่
จะเรียนวิชาสังคม จากนามธรรมไปสู่รูปธรรม เพ่ิมในเรื่องของการเรียนเป็นเล่น Active learning 
การเรียนรู้ไปสู่การลงมือท า 
 3.2 อยากให้เพ่ิมระยะเวลาในการอบรมเพ่ิม เนื่องจากวิชาสังคมศึกษา มีหลายสาระ เพ่ือให้
ได้รับข้อมูลเนื้อหาครอบคลุมทุกสาระวิชา 
 3.3 ประทับใจในการจัดการ ได้รับความรู้ใหม่เพ่ิมเติม และจะมาร่วมอบรมอีก 
 3.4 มีความรู้เพ่ิมข้ึนและสามารถกลับไปใช้กับนักเรียน 
 3.5 จัดงานดีมาก สนุก กิจกรรมดี 
 3.6 อยากให้มีอบรมแบบนี้อีก ให้มีหลายวันอบรมแบบเข้มข้นช่วงปิดเทอม 
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