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ปฏิบัติการท่ี ๒ 

ทบทวนและสรุปขอมูลสถานะสุขภาวะของโรงเรียนเปาหมาย 

ประเด็นพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดเพ่ือสงเสริมความรอบรูทางดานสุขภาพ 

 

๑. แนวคิดหลักการ 
การขับเคลื่อนงานพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดและความรอบรูดานสุขภาวะ (Health 

Literacy) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) ผานการเพ่ิมขีด
ความสามารถดานการอาน และเขียนภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพ่ือพัฒนา
เครื่องมือประเมินความสามารถดานภาษาสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมความรอบรูดานสุขภาวะโดยผานการพัฒนาความสามารถดานภาษาสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา และเพ่ือใหเด็กนักเรียนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาใหอานออกเขียนได 
และนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงข้ึน 

การดําเนินงานโครงการสานพลังเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเขียน
ไดและความรอบรูดานสุขภาวะ (Health Literacy) ภายใตนโยบาย ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
ของแตละมหาวิทยาลัยโดยมีกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน คือ คณะครุศาสตร และกลไกสนับสนุนตาม
บริบทของแตละมหาวิทยาลัยผนวกกับทุนและศักยภาพของพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือขับเคลื่อนงานรวมตาม
พันธกิจหลักขององคกร ประกอบไปดวย ๓ กิจกรรมหลัก คือ การพัฒนาระบบ กลไก การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ) การพัฒนาสื่อ กิจกรรมการเรียนรู และเครื่องมือประเมินเพ่ือ
สงเสริมการอานออกเขียนไดรวมกับภาคีเครือขาย (โรงเรียน-องคกรปกครองสวนทองถ่ิน-ชุมชน-กลุมทาง
สังคม) และการสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมการอานออกเขียนไดของโรงเรียน โดยกลไกการ
ประสานกลางของเครือขายท่ีสนับสนุนการดําเนินโครงการในเชิงยุทธศาสตร การประสานงาน การจัดการ
สวนกลาง และหนุนการขับเคลื่อนงานใหภาคีเครือขายสามารถดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดการความรู และจัดกิจกรรมหนุนเสริมกระบวนการ
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ยังสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชสําหรับการวางแผนและตอยอดการพัฒนา
ระบบ 

 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ รวบรวม วิเคราะห และสรุปขอมูลบริบทของโรงเรียนและชุมชนท่ีดําเนินการเก่ียวกับการ
สถานการณทางดานการอานออกเขียนได และสุขภาวะของนักเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีเปาหมายการ
ดําเนินงาน และผลลัพธของการพัฒนา 

๒.๒ สรางการเรียนรูและนําใชขอมูลเพ่ือการออกแบบการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดเพ่ือ
สงเสริมความรอบรูทางดานสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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๓. วิธีดําเนินการ 
๓.๑ รวบรวม วิเคราะห และสรุปขอมูลบริบทของโรงเรียนและชุมชน สถานการณทางดานสุขภาวะ

ชุมชน (องคประกอบกลไกการทํางาน) และผลลัพธของการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดเพ่ือสงเสริม
ความรอบรูทางดานสุขภาพ จากแหลงขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของ  

๓.๒ จัดรายงานสรุปตาราง แผนภูมิ และกราฟในการนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบเก่ียวกับ
สถานการณดานการพัฒนาการอานออกเขียนไดและสถานการณดานสุขภาพของนักเรยีน   

๓.๓ จัดทําแผนท่ีศักยภาพของโรงเรียนและชุมชนตนแบบการทํางาน  

๔. ผลผลิตและผลลัพธ 
๔.๑ เปนขอมูล และแผนภาพสรุปสําหรับการวางแผนและพัฒนาตอยอดการดําเนินงาน 
๔.๒ นําใชขอมูลสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังในพ้ืนท่ีและขามพ้ืนท่ี 

๕. คําช้ีแจง: แบบเก็บขอมูลสําหรับโรงเรียนเปาหมายการดําเนินเนินงาน เพ่ือใชประกอบการถอด

บทเรียนการบริหารจัดการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได เพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ (Health 

Literacy) ใชสําหรับสถานศึกษา(โรงเรียน) ท่ีเขารวมโครงการกับเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏคูความ

รวมมือจํานวน ๙ แหง เพ่ือถอดบทเรียนการดําเนินงาน และวิเคราะหขอมูลสถานการณ การออกแบบ

กลไกการทํางาน การพัฒนาสื่อ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และแหลงเรียนรูท้ังในโรงเรียนและชุมชน 

ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คูความรวมมือ... 
 1. สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
 2. องคการบริหารสวนตําบลใน 3 จังหวัดชายแดนใต ประกอบดวย       

  จังหวัดยะลา 1. องคการบริหารสวนตําบลพรอน 

         1.1. โรงเรียนบานพรอน 

                                    1.2. โรงเรียนบานตาสา 

                                    1.3. โรงเรียนบานจาหนนั 

    2. องคการบริหารสวนตําบลบาโงย 

                                    2.1. โรงเรียนบานบาโงย 

                                    2.2. โรงเรียนบานยือโระ 

                                    2.3. โรงเรียนศานติวิทยา 

    3. องคการบริหารสวนตําบลบาละ 

                                    3.1. โรงเรียนบานบาละ 

                                    3.2. โรงเรียนบานลาแล 

  จังหวัดปตตานี 

    4. องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ 

                                    4.1. โรงเรียนบานทาเรือ 
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                                    4.2. โรงเรียนบานควนแตน 

                                    4.3. โรงเรียนนิคมสรางตนเองโคกโพธิ์ฯ 

  จังหวัดนราธิวาส 

    5. องคการบริหารสวนตําบลตะปอเยาะ 

                                    5.1. โรงเรียนบานบูเกะบากง 

                                    5.2. โรงเรียนบานบลูกาสนอ 

                                    5.3. โรงเรียนตะโละมีญอ 

                                    5.4. โรงเรียนบานกูยิ 

    6. องคการบริหารสวนตําบลจวบ 

                                    6.1. โรงเรียนบานลูโบะเยาะ 

    7. องคการบริหารสวนตําบลริโก 

                                    7.1. โรงเรียนบานบาโงกือเต 

                                    7.2. โรงเรียนบานดอเฮะ 

                                    7.3. โรงเรียนบานตะโละบูเกะ 

                                    7.4. โรงเรียนบานกูวา 

    8. องคการบริหารสวนตําบลรมไทร 

                                    8.1. โรงเรียนบานบาลูกายาอิง 

                                    8.2. โรงเรียนบานรวมใจ 

                                    8.3. โรงเรียนบานน้ําทุเรียน   

ตารางท่ี ๑.๑ สรุปขอมูลทุนและกลไกการทํางาน สถานการณและเปาหมายของการทํางาน 

จํานวนครู............481.......... คน  ชาย......122........... คน  หญิง.........359............. คน 

ขาราชการครู ๒90 คน อัตราจาง 91 คน   พนักงานราชการ  40  คน  

สัดสวนครูระดับประถมศึกษาตอนักเรียนระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ....12.25...... 

จํานวนนักเรียน ในปการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับช้ัน ชาย(คน) หญิง (คน) รวม(คน) 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 384 378 762 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 344 290 634 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 298 290 588 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 333 297 630 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 319 356 675 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 322 315 637 

รวมทั้งหมด 2,000 1,926 3,926 

ระบุปขอมูล......2561......... 
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ตารางที่ ๑.๒ สถานการณปญหาการความสามารถดานภาษา ในปการศึกษา ๒๕๖1  

Basline/Endline  (ภาพรวมโรงเรียนที่เขารวมโครงการ) 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
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ตารางท่ี ๑.3 สถานการณปญหาสุขภาพของนักเรียน 

ช่ือปญหาสุขภาพท่ีพบ แหลงขอมูล 
จํานวนนักเรียน 

(รอยละ) 
แนวทางการจัดการแกไข

ปญหา 
สุขภาพฟน แบบสรุปผลตรวจ

สุขภาพชองปาก
เด็กนักเรียน 

42.47 -จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
ความเขาใจในการรักษาความ
สะอาดในชองปากและฟน 
-จัดกิจกรรมการแปรงฟนหลัง
ม้ือเท่ียง 
-อบรมใหความรูแกนักเรียนให
ตระหนักในเรื่องความสําคัญของ
ฟน และทําขอตกลงกับ
โรงพยาบาลในดานการบริการ
ทันตกรรม 
- นักเรียนมีกิจกรรมแปรงฟน
ตอนเชา และแปรงฟนหลัง
รับประทานอาหารเท่ียง 
- การประกวดหนูนอยฟนสวย 
รวมกับหนวยงานราชการใน
ทองถ่ิน 

โรคผิวหนัง -ขอมูลจากครู
อนามัย/ 
ครูประจําชั้น 
-แบบสรุปผลตรวจ
สุขภาพชองปาก
เด็กนักเรียน 

18.7 -แนะนําวิธีลางทําความสะอาด
มือ/รางกาย 
-ศึกษาภูมิปญญาสมุนไพรใน
ทองถ่ินในการรักษาโรคผิวหนัง 

เหา -ขอมูลจากครู
อนามัย/ 
ครูประจําชั้น 
-แบบสรุปผลตรวจ
สุขภาพนักเรียน 

28.5 -จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
ความเขาใจในการรักษา 
ความสะอาดสุขภาพผม 
- นักเรียนมีการหมักเหา เพ่ือ
กําจัดเหาเดือนละครั้ง 
-ศึกษาภูมิปญญาสมุนไพรใน
ทองถ่ินในการรักษาโรคเหา 

ทุโภชนาการ 
(สวนสูง/น้ําหนักต่ํากวา
เกณฑ) 

-ขอมูลจากครู
อนามัย/ 
ครูประจําชั้น 

21.5 -เพ่ิมอาหารเสริม (นม) 
-เสริมอาหารเชา-กลางวัน  
(2 ม้ือ) 
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ช่ือปญหาสุขภาพท่ีพบ แหลงขอมูล 
จํานวนนักเรียน 

(รอยละ) 
แนวทางการจัดการแกไข

ปญหา 
-แบบสรุปผลตรวจ
สุขภาพนักเรียน 

-จัดอาหารกลางวันใหครบ 5 
หมูและจดัประชุมผูปกครอง
ตระหนักในเรื่องสุขภาพและ
อาหารการกินของนักเรียน 

ปองกันไขเลือดออก - โครงการสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียน 
-รพ.สต. ในพ้ืนท่ี 
เชน รพ.สต.โคกอน 
โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 
เชน โรงพยาบาล
โคกโพธิ ์

50 - โรงเรียนรณรงคการกําจัด
ลูกน้ํายุงลายทุกเดือน 
- โรงพยาบาลโคกโพธิ์ มีการเขา
มาพนควันกําจัดแหลงกําเนิด
เพาะพันธุยุงลายทุกเดือน 

รวมท้ังหมด    
 

หมายเหตุ; สถานการณปญหาสุขภาพ อาทิ โภชนาการ สุขภาพฟน ภาวะอวน/ผอม เหา โรคท่ีมีความ

เสี่ยงติดตอ ฯลฯ 

การวิเคราะหสถานการณปญหาความสามารถดานภาษาของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  

โรงเรียนพบวา ปญหาแบงออกเปน.........2............ประเภท ไดแก 

๑.ปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได เกิดจาก 

 1.1 นักเรียน 

1.1.1 นักเรียนขาดเรียนบอย เรียนไมตอเนื่อง 

1.1.2 นักเรยีนไมสนใจเรียน 

1.1.3 นักเรียนไมรูจักพยัญชนะ  สระ และตัวสะกดในภาษาไทย เนื่องจากนักเรียนใช

ภาษาไทยเปนภาษาท่ี 2 

1.1.4 นักเรียนมีปญหาดานสุขภาพ 

1.2 ผูปกครอง 

1.2.1 ผูปกครองขาดการเอาใจใสดูแล 

1.2.2 ผูปกครองไมมีพ้ืนฐานความรูดานภาษาไทย 

1.2.3 ผูปกครองบางครอบครัวไมเห็นความสําคัญของการใชภาษาไทย จึงไมไดใหการ

สงเสริมสนับสนุนเทาท่ีควร 

 1.3 ครู 

 - คุณครูสอนไมตรงสาย โดยครูผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาดานครุศาสตรบัณฑิต 
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 1.4 ส่ือการเรียนการสอน 

  1.4.1 ขาดแคลนสื่อการสอน 

 1.4.2 ขาดสื่อการสอนไมจูงใจ และไมนาสนใจ 

มีใบประกอบวิชาชีพครู
93%

มีใบอนุญาตประกอบการสอน
4%

ไมมีใบประกอบวิชาชีพ และไมมี
ใบอนุญาตประกอบการสอน

3%

มาตรฐานวิชาชีพครู

สอน 1 กลุมสาระ และ ตรงสาขา
42%

สอน 1 กลุมสาระ และ ไมตรงสาขา
12%

สอน 2 กลุมสาระ และ ตรงสาขา 1 กลุม
สาระ
15%

สอน 2 กลุมสาระ และ ไมตรง
สาขา
5%

สอนมากกวา 2 กลุมสาระ และ ตรง
สาขา 1 กลุมสาระ

16%

สอนมากกวา 2 กลุมสาระ 
และ ไมตรงสาขา

10%

การสอนตรงสาขา
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1.4.3 สื่อการเรียนการสอนไมมีความหลากหลาย  

๒.ปญหานักเรียนอานจับใจความและเขียนสรุปความไมได เกิดจาก 

  

 2.1 นักเรียน  

2.1.1 นักเรียนอานหนังสือไมออกและเขียนไมได 

2.1.2 นักเรียนไมเขาใจในสิ่งท่ีอาน 

2.1.3 นักเรียนไมเขาความหมายของคําบางคําในประโยค 

2.2 บริบททางสังคม 

- ในชีวิตประจําวันนักเรียนไมไดสื่อสารดวยภาษาไทยเปนภาษาหลัก 

ตารางท่ี ๑.๗ ขอมูลท่ัวไปและระบบการทํางาน การออกแบบกลไกและระบบการทํางาน  

กลุม  
(ทุนทางสังคม) 

องคประกอบคณะทํางาน 
(ช่ือ/ตําแหนง) 

บทบาทหนาท่ีจัดการพัฒนาทักษะการอานออก
เขียนไดเพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 

โรงเรียน 1.โรงเรียนบานตะโละบูเกะ 
ผูบริหาร 
นายอินฌาม  มะมิง 
ผูรับผิดชอบ 
นางฟารีดะ  ปานาวา 
2.โรงเรียนบานตะโละมีญอ 
ผูบริหาร 
นายอิสเหาะ  สามะแต 
ผูรับผิดชอบ 
นางปวีณา  มะแซ 
3.โรงเรียนนิคมสรางตนเองโคกโพธิ์ 
มิตรภาพท่ี ๑๔๘ 
ผูบริหาร 
นายวิรัตน  จันทรงาม 
ผูรับผิดชอบ 
นางสาวจรรยา  ประหยัดทรัพย   
4.โรงเรียนบานบานกูยิ 
ผูบริหาร 
นายสะรี  อาแวกะจิ   
นางสาวนูรฮายาตี  หามิ 
ผูรับผิดชอบ 
นางสาวซีอี   อาดํา 
5.โรงเรียนบานควนแตน 

-กําหนดนโยบายในการดําเนินงานโครงการ                 
-สงเสริม สนับสนุนครูในดําเนินการจัดทําสื่อและ
นวัตกรรมตามโครงการของโรงเรียน 
-สงเสริมจัดกระบวนการเรียนการซอมเสริม 
จัดทําแผนการดําเนินการดําเนินงานรวมกับ
เครือขาย 
-ดําเนินโครงการ โดยการผลิตสื่อ นวัตกรรมเพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดเพ่ือ
สงเสริมความรอบรูดานสุขภาพโดยแยกเปน
ประเด็นการผลิตสื่อ ดังนี้ 
     1.ประเภทสื่อท่ีโรงเรียนผลิต 
     2.ประเภทสื่อท่ีนักเรียนผลิตรวมกับชุมชน 
     3. ประเภทแหลงเรียนรู 
-ดําเนินการใชสื่อและนวัตกรรม/จัดการเรียนรู 
-กํากับ ดูแล  สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
การดําเนินงานโครงการใหสําเร็จดวยความ
เรียบรอย 
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กลุม  
(ทุนทางสังคม) 

องคประกอบคณะทํางาน 
(ช่ือ/ตําแหนง) 

บทบาทหนาท่ีจัดการพัฒนาทักษะการอานออก
เขียนไดเพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 

ผูบริหาร 
ครู รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนบานควนแตน 
นายมนพ  วาสแสดง 
นางสาวกนกวรรณ  หม่ืนทรัพย 
ผูรับผิดชอบ 
นางสาวรอซีดะ แพทยสาหลํา 
6.โรงเรียนบานจาหนัน 
ผูบริหาร 
นายนันทเดช รามศรี 
นายซาการียา ซาฮา 
ผูรับผิดชอบ 
นางสากีนา เบญญามินทร 
7.โรงเรียนบานดอเฮะ 
ผูบริหาร 
นางสาวรุวัยดา  สะอิ 
ผูรับผิดชอบ 
นายมูฮํามัดรุสมีดี อาดอละ 
8.โรงเรียนบานทาเรือ 
ผูบริหาร 
นางสุกัญญา  เพชรมงคล 
ผูรับผิดชอบ 
นางธัญญพัฒน   หนักแดง 
9.โรงเรียนบานบาลูกายาอิง 
ผูบริหาร 
นายทํานุ  อาแวกะจิ 
นางสาวยุพวรรณ  หลงจิ 
10.โรงเรียนบานบานบลูกาสนอ 
ผูบริหาร 
นายเจตพงศ  หาดเนิน 
นายมงคล ชมติวัง 
ผูรับผิดชอบ 
นางนูรียัน  บือราเฮง 
11.โรงเรียนบานบาโงกือเต 
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กลุม  
(ทุนทางสังคม) 

องคประกอบคณะทํางาน 
(ช่ือ/ตําแหนง) 

บทบาทหนาท่ีจัดการพัฒนาทักษะการอานออก
เขียนไดเพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 

ผูบริหาร 
นายอับดุลรอหิง  สะกะแย 
ผูรับผิดชอบ 
นางสาวนาซีเราะห  สนิ 
 
12.โรงเรียนบานบาละ 
ผูบริหาร 
นายสุทิน  พรหมเพ็ชร 
ผูรับผิดชอบ 
นายธีระพล  พงษพิมาย 
13.โรงเรียนบานลาแล 
ผูบริหาร 
นางเบญจา  พรหมเพ็ชร 
ผูรับผิดชอบ 
นางนาปซะ  กาเร็ง 
14.โรงเรียนบานลูโบะเยาะ 
ผูบริหาร 
ครู โรงเรียนบานลูโบะเยาะ รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานลูโบะ
เยาะ 
นางสุปรีดา เจะอามะ 
ผูรับผิดชอบ 
นางนูแรฮัน จี้เกษม 
15.โรงเรียนบานกูวา 
ผูบริหาร 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานกูวา 
นายอับดุลเลาะ บอราเฮ็ง 
ผูรับผิดชอบ 
นางสาวเสาวคนธ แยงคุณเชาว 
16.โรงเรียนบานตาสา 
ผูบริหาร 
นายวัลลภ  คลงัจันทร 
ผูรับผิดชอบ 
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กลุม  
(ทุนทางสังคม) 

องคประกอบคณะทํางาน 
(ช่ือ/ตําแหนง) 

บทบาทหนาท่ีจัดการพัฒนาทักษะการอานออก
เขียนไดเพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 

นางอรพินธุ   ป.ปาน 
17.โรงเรียนบานน้ําทุเรียน 
นายบือราฮาน  สาอะ 
ผูรับผิดชอบ 
นางสาวฟาอีโรส  มาโมง 
18.โรงเรียนบานบาโงย 
ผูบริหาร 
นางรัตนา  ดําทองเสน 
ผูรับผิดชอบ 
นางสาวซารีปะห  มะลี 
19.โรงเรียนบานบูเกะบากง 
ผูบริหาร 
นายอดินันท  ศรีสุพรรณพงศ 
ผูรับผิดชอบ 
นางฮามีดะ  สามะแต 
20.โรงเรียนบานพรอน 
ผูบริหาร 
นางวันเพ็ญ แซแต 
ผูรับผิดชอบ 
นางจรีย  จันทศรรีาช 
21.โรงเรียนบานยือโระ 
ผูบริหาร 
นางสุขุมา อนนัเสถ 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
บานยือโระ 
ผูรับผิดชอบ 
นางสาวรอมือละ  เยงยูนอ 
22.โรงเรียนบานรวมใจ 
ผูบริหาร 
นายจํารัส  บุญขาย 
ผูรับผิดชอบ 
นางสาวซาลีฮะ   อูมา 
23.โรงเรียนศานติวิทยา 
ผูบริหาร 
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กลุม  
(ทุนทางสังคม) 

องคประกอบคณะทํางาน 
(ช่ือ/ตําแหนง) 

บทบาทหนาท่ีจัดการพัฒนาทักษะการอานออก
เขียนไดเพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 

นายรอสดี แมงกาจิ 
นายอับดุลกอเดร  มาจิ 
ผูรับผิดชอบ 
นางฮาบบีะห  สะมะแย 

ผูปกครอง 
(ครอบครัว) 

-ผูปกครองของนักเรียนกลุมเปาหมายทุก
คน 

-ติดตามพัฒนาการอานเขียนของนักเรียนในความ
ปกครอง 
-ผลิตสื่อรวมกับนักเรียนและขยายผลการนําสื่อไป
ใชกับนักเรียน 
-ใหความรวมมือ  จัดทําสื่อนวัตกรรม  ติดตามการ
ดําเนินงานรวมกับสถานศึกษา 

ชุมชน   จังหวัดนราธิวาส 
1. อบต.จวบ 
  1) นาย 
นายกองคการบริหารสวนตําบลจวบ 
  2) นายอิบรอเฮ็ม  อาแวตาโละ 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 
  3) นายแวยูโซะ  สาแม 
กํานัน  
  4) นางสาวโรสมานี  มะดือราแว 
ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
2. อบต.ตะปอเยาะ 
  1) นายอาหามะ  วายะ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลตะปอ
เยาะ 
  2) นายอัสมี  มะยูโซะ 
หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
  3) นายอับดุลอาซิซ  พีรีซี 
อีหมามมัสยิดปาดังมัสกูยิฮิเล 
  4) นางรอซีดะห  เจะโด 
ผูอํานวยกองการศึกษา 
3. อบต.รมไทร 
  1) นายมหามะยูฮารี  ลาเตะนือริง 
นายกองคการบริหารสวนตําบลรมไทร 
  2) นายกอเดร  ปุเตะ 

-เสนอ แนะนําวิธีการ และเปนท่ีปรึกษา 
-ใหความรูเรื่องสมุนไพรตางๆ 
-ใหความรูการใชภูมิปญญามาใชในการดําเนินชีวิต
เพ่ือสงเสริมความรอบรูดาน 
-สงเสริม สนับสนุนงบประมาณเรื่อง อาหาร
กลางวัน/ติดตามใหบริการการดูแลสุขภาพของ
นักเรียน 
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กลุม  
(ทุนทางสังคม) 

องคประกอบคณะทํางาน 
(ช่ือ/ตําแหนง) 

บทบาทหนาท่ีจัดการพัฒนาทักษะการอานออก
เขียนไดเพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 

รองนายกองการบริหารสวนตําบลรมไทร 
  3) นายสูดิง  เจะเละ 
อีหมาม 
  4) นางสาวซูไรดา  มะ 
นักวิชาการศึกษา 
4. อบต.ริโก 
  1) นายบุคอรยี  แมทาลง 
นายกองคการบริหารสวนตําบลริโก 
  2) นายมะรีเปง  เลาะ 
รองปลัด อบต. 
  3) นายมัคตา  โซะโก 
ผูใหญบาน 
  4) นางสาวรอมซา  แลแร 
ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
 
จังหวัดปตตานี 
1. อบต.ทาเรือ 
  1) นายอับดุลรอมัน  เจะมะ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเรือ 
  2) นางวิยะรัตน  ขุนภักดี 
นักวิชาการศึกษา 
  3) นายสัน  หวังนุรักษ 
อีหมาม 
  4) นางฟาฏิมฮ  จารู 
หัวหนาสํานักงานปลัด 
จังหวัดยะลา 
1. อบต.บาละ 
  1) นายพล  หนูทอง 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบาละ 
  2) นางนันทิดา  ไชยลาด 
รองปลัด อบต. 
  3) นายมาฮามะ  แดเบาะ 
ผูชวยโตะครู ปอเนาะปาพราว 
  4) นางนูรือมา  ลายามุง 
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กลุม  
(ทุนทางสังคม) 

องคประกอบคณะทํางาน 
(ช่ือ/ตําแหนง) 

บทบาทหนาท่ีจัดการพัฒนาทักษะการอานออก
เขียนไดเพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 

ผูอํานวยกองสวัสดิการสังคม 
2. อบต.พรอน 
  1) นายมะรอบี  ดือเระ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลพรอน 
  2) นายมูฮามัดมารีดิน  ปาแนแจกะ 
อีหมาม 
  3) นางสุภาพร  บุญสงนาค 
รองปลัด อบต. 
  4) นางอุษรัตน  สาบา 
ผูอํานวยกองการศึกษา 
3. อบต.บาโงย 
  1) นายาการียา  ซิมt 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบาโงย 
  2) นายณัฐภัค  ธรรมสะโร 
รองปลัด อบต. 
  3) นายลาเตะ  นิมะเตะ 
อีหมาม 
  4) นางสาวการตีณี  อาแด 
ผูอํานวยกองการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา 

ผูรับผิดชอบ 
ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ผูจัดการ 
ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย 
รองอธิการบดีฝายวิวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ทีมงาน 
๑. นางสาวปนัดดา  เรืองสงค 
2. นางสาวนูรีดา  จะปะกียา 
3. นางสุรัสวดี  นราพงศเกษม 
4. นางสาวจิตติขวัญ  ภูพันธตระกูล 
5. นางสาวอุชุพร  บถพิบูลย 
6. นางอาซียะ  วันแอเลาะ 
7. นายซูลฟกอร  มาโซ 

-วางแผนในการดําเนินงานรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลและโรงเรียนในเครือขายจํานวน 23 
โรงเรียน 
-สนับสนุน เสนอ แนะนําวิธีการ และเปนท่ีปรึกษา
ตลอดท้ังโครงการ 



๑๗ 
 
 

กลุม  
(ทุนทางสังคม) 

องคประกอบคณะทํางาน 
(ช่ือ/ตําแหนง) 

บทบาทหนาท่ีจัดการพัฒนาทักษะการอานออก
เขียนไดเพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 

8. นายลุกมาน  เจะโด 
9. นางสาวรอฮานี  ดาโอะ 
 

อ่ืนๆ..ถามี 
(โปรดระบุ) 

  

 

ตารางท่ี ๑.๘ การพัฒนาส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู และผลลัพธ 

ส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู(เดน) 
กลุมเปาหมาย

ผูเรียน 
กลุมเปาหมาย

ผูใชสอน 
กระบวนการและผลลัพธ 

1.โรงเรียนบานดอเฮะ 
สียอมผาจากสมุนไพรทองถ่ิน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
การจัดการเรียนรูแบบ “โครงงาน”
ในกลุมสาระวิทยาศาสตรบูรณา
การกับภาษาไทย 
ผลลัพธ 
รูจักสมุนไพรในทองถ่ินและ
ประโยชนใกลตัวมากข้ึน 

2.โรงเรียนบานตะโละบูเกะ 
- ขวดพลาสติกสอนอาน 
- กระดานแมเหล็กผันวรรณยุกต 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
1. ประชุมวางแผนคณะครูภายใน
โรงเรียน 
2. จัดทําคําสั่ง 
3. ประสานงานกับผูนําชุมชนและ
ผูปกครอง 
4. จัดทําสื่อ 
5. นําสื่อไปใช/ประชาสัมพันธ 
6. ประเมินผลการใชสื่อ และนําผล
ท่ีไดไปปรับปรุง 
ผลลัพธ 
1. ไดขวดพลาสติกสอนอาน 
2. ไดกระดานแมเหล็กผัน
วรรณยุกต 

3.โรงเรียนบานตะโละมีญอ 
-สมุดแยกสวนประกอบของคํา 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 

– 6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
1. ประชุมวางแผนคณะครูภายใน
โรงเรียน 



๑๘ 
 
 

ส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู(เดน) 
กลุมเปาหมาย

ผูเรียน 
กลุมเปาหมาย

ผูใชสอน 
กระบวนการและผลลัพธ 

-สมุดบันทึกอานเพ่ือสงเสริมการรักการ
อาน 
-นิทานชวยสอนเก่ียวกับสุขภาวะ 
-พจนานุกรมสุขภาวะ 
-หนังสือมะเฟองเพ่ือฝกแตงเรื่องจาก
ภาพเก่ียวกับสุขภาวะ 
-หนังสือทํามือ เชน หนังสือเลมเล็ก 
หนังสือเลมใหญ หนังสือปอปอัพ 

2. จัดทําคําสั่ง 
3. ประสานงานกับผูนําชุมชนและ
ผูปกครอง 
4. จัดทําสื่อ 
5. นําสื่อไปใช/ประชาสัมพันธ 
6. ประเมินผลการใชสื่อ และนําผล
ท่ีไดไปปรับปรุง 
ผลลัพธ 
1. นักเรียนสามารถอานคําศัพท
ใกลตัวได 
2. นักเรียนสามารถเขียนคําศัพทได 
และเขาใจความหมายของคําศัพท
เก่ียวกับสุขภาวะได 
3. นักเรียนสามารถเขียน
สวนประกอบของคําได 
4. นักเรียนสามารถอานคําศัพทได 
และเขาใจความหมายของคําศัพท
เก่ียวกับสุขภาวะได 
5. นักเรียนมีนิสัยรักการอานจาก
นิทานได 
6. นักเรียนสามารถอานคําศัพท
จากภาพได และเขาใจความหมาย
ของคําศัพทเก่ียวกับสุขภาวะได 
7. นักเรียนสามารถแตงเรื่องจาก
จากภาพได 
8.นักเรียนมีความสนุกสนาน 
กระตือรือรน ในการคนหาความรู
จากสื่อท่ีจัดทําข้ึน ทําใหสามารถ
พัฒนาทักษะการอานและเขียนของ
นักเรียนได 

4.โรงเรียนนิคมสรางตนเองโคกโพธ 
-ปอปอัพอักษรนํา 

ใหกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
ครู นักเรียน ผูปกครอง รวมกันผิต
สื่อ นวัตกรรม ตามความเหมาะสม
ของชิ้นงาน 



๑๙ 
 
 

ส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู(เดน) 
กลุมเปาหมาย

ผูเรียน 
กลุมเปาหมาย

ผูใชสอน 
กระบวนการและผลลัพธ 

ผลลัพธ 
สามารถผลิตสื่อ นวัตกรรม ได
หลากหลาย และมีวัสดุอุปกรณท่ี
เพียงพอ ไดรับความรวมมือจาก 
คณะครู นักเรียน และผูปกครองเป
นอยางดี 

5.โรงเรียนบานกูยิ 
-สื่อไมบรรทัด 
-สื่อสระพาเพลิน 
-สื่อบัตรภาพแถบประโยคเก่ียวกับสุข
ภาวะ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 

– 6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
1. ประชุมวางแผนคณะครูภายใน
โรงเรียน 
2. จัดทําคําสั่ง 
3. ประสานงานกับผูนําชุมชนและ
ผูปกครอง 
4. จัดทําสื่อ 
5. นําสื่อไปใช/ประชาสัมพันธ 
6. ประเมินผลการใชสื่อ และนําผล
ท่ีไดไปปรับปรุง 
ผลลัพธ 
1. นักเรียนรูจักพยัญชนะ และสระ  
2.นักเรียนสามารถประสม
พยัญชนะ และสระ 
3. นักเรียนสามารถอานคําท่ี
เก่ียวกับสุขภาวะ 
4.นักเรียนสามารถอานคําและ
บทความท่ีเก่ียวกับสุขภาวะ 
5.นักเรียนสามารถอานและจับ
ใจความจากสื่อได 

6.โรงเรียนบานควนแตน 
-ดอกไมปริศนาคําทาย 
-บัตรคําจับคูคําเปรียบเทียบ 
-สื่อไวนิลมาตราตัวสะกด 
-ปฎิทินสระไทย 
-แผนเพลงประกอบการสอน 

นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปท่ี 1 

– 6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
ออกแบบและพัฒนาสื่อมี 5 ข้ัน 
1.วิเคราะหปญหาของนักเรียน 
2.ออกแบบสื่อท่ีเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 
3.พัฒนาสื่อ 
4.นําไปใช 
5.ประเมินผล 



๒๐ 
 
 

ส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู(เดน) 
กลุมเปาหมาย

ผูเรียน 
กลุมเปาหมาย

ผูใชสอน 
กระบวนการและผลลัพธ 

ผลลัพธ 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 
2.นักเรียนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม 
2.นักเรียนไดเรียนรูงายข้ึนและ
สะดวกสําหรับครูผูสอน 
2.สื่อทํามือจะมีความชัดเจน
มากกวาและนักเรียนไดสัมผัส ลง
มือปฏิบัติดวยตนเอง 

7.โรงเรียนบานจาหนัน 
-บันไดสระ 
-แบบฝกสะกดคํา 
-เกมโดมีโด 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 

– 6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 

1. ประชุมวางแผนคณะครูภายใน
โรงเรียน 
2. จัดทําคําสั่ง 
3. ประสานงานกับผูนําชุมชนและ
ผูปกครอง 
4. จัดทําสื่อ 
5. นําสื่อไปใช/ประชาสัมพันธ 
6. ประเมินผลการใชสื่อ และนําผล

ท่ีไดไปปรับปรุง 

ผลลัพธ 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน 
2.นักเรียนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม 
2.นักเรียนไดเรียนรูงายข้ึนและ
สะดวกสําหรับครูผูสอน 
2.สื่อทํามือจะมีความชัดเจน
มากกวาและนักเรียนไดสัมผัส ลง
มือปฏิบัติดวยตนเอง 

8.โรงเรียนบานทาเรือ 
-อักษร 3 หมู 
-วงลอประสมคําสระเดี่ยว 
-วงลอประสมคําสระประสม 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 

– 6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
ข้ันท่ี 1  วางแผนการจัดทําสื่อ 
ข้ันท่ี 2 ออกแบบ/พัฒนาสื่อ 
ข้ันท่ี 3 ทดสอบการใชสื่อ 



๒๑ 
 
 

ส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู(เดน) 
กลุมเปาหมาย

ผูเรียน 
กลุมเปาหมาย

ผูใชสอน 
กระบวนการและผลลัพธ 

-หนังสือสํานวน สุภาษิต คําพังเพย ข้ันท่ี 4 นําไปใช 
ข้ันท่ี 5 ประเมินผล/ติดตามการใช 
ผลลัพธ 
นักเรียนเรียนรู  จดจําอักษร 3  
หมู 
นักเรียนรูจักสระ  ออกเสียงได
ถูกตอง 
นักเรียนสามารถสะกดคํา  รูจักสระ
เสียงเดี่ยว 
กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
สนใจ 
ทําใหนักเรียนเขาใจหลักภาษาได
งาย   

9.โรงเรียนบานกูวา 
-คอนโดคําศัพท 
-วงลออาหารหลกั 5 หมู 
-แผนชารจระบบตาง ๆ ในรางกาย 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 

– 6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
1.ประชุมบุคลากรครูเพ่ือวาง
แผนการจัดทําสื่อ 
2.แบงงานใหครูแตละระดับชั้นไป
จัดหาขอมูลเพ่ือจัดทําสื่อ 
3.ครู นักเรียนและผูปกครอง
รวมกันจัดทําสื่อ 
ผลลัพธิ์ 
-นักเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือรนในการเรยีน 
-สื่อมีความนาสนใจทําใหนักเรียน
ชอบและสนใจท่ีเรียนและใชสื่อ 
-นักเรียนสามารถออกเสียงคําควบ
กล้ําไดอยางถูกตองมากข้ึน 
-นักเรียนมีความสนใจเนื่องจากสื่อ
มีความแปลกใหมและนักเรียนยังได
รูจักคําชนิดตางๆมากข้ึน 
-นักเรียนมีพัฒนาการดานการอาน
ดีข้ึน มีความสนใจท่ีจะเรียน 
-นักเรียนมีความตระหนักในการ
พัฒนาการอานเขียน พรอมท้ังได



๒๒ 
 
 

ส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู(เดน) 
กลุมเปาหมาย

ผูเรียน 
กลุมเปาหมาย

ผูใชสอน 
กระบวนการและผลลัพธ 

นําความรูท่ีเก่ียวกับสุขภาวะไปใช
ในชีวิตประจําวัน 

10.โรงเรียนบานบาละ 
-เลมเล็กสรางสุข 
-รายการสุขภาพดีดวยการอาน 
-มุมสงเสริมสุขภาพ 

 ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
1. เราความสนใจ 
2. บอกวัตถุประสงค 
3. ทวนความรูเดิม 
4. การเสนอเนื้อหา 
5. ชี้แนวทางการเรียนรู 
6. กระตุนการตอบสนอง 
7. ใหขอมูลยอนกลับ 
8. ทดสอบความรู 
9. การจําและนําไปใช 
ผลลัพธ 
1.นักเรียนรูจักพยัญชนะ สระ ผัน
วรรณยุกต และอานออกเขียนได 
2.มีสุขภาวะทางดานจิตใจและ
รางกายอยางสมบูรณและมี
ความสุข 
3.สามารถใชชีวิตอยูในสังคมพหุ
วัฒนธรรมไดอยางเขาใจ 

11.โรงเรียนบานลาแล 
-หนังสือมะเฟอง 
-คอนโดฝกอาน 
-แบบฝกเสริมทักษะการอานและการ
เขียนภาษาไทย   
-สื่อแผนภูมิฝกอานคําพ้ืนฐาน 
-ปอบอัพวงกลม 

ใชสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
1. ประชุมวางแผนคณะครูภายใน
โรงเรียน 
2. จัดทําคําสั่ง 
3. ประสานงานกับผูนําชุมชนและ
ผูปกครอง 
4. จัดทําสื่อ 
5. นําสื่อไปใช/ประชาสัมพันธ 
6. ประเมินผลการใชสื่อ และนําผล
ท่ีไดไปปรับปรุง 
ผลลัพธ 
ไดสื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับ
นักเรียน 
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ส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู(เดน) 
กลุมเปาหมาย

ผูเรียน 
กลุมเปาหมาย

ผูใชสอน 
กระบวนการและผลลัพธ 

12.โรงเรียนบานลูโบะเยาะ 
-แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําท่ีมี
พยัญชนะและสระไมออกเสียง 

ใชสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
1) ศึกษาหลักสูตร 
2) ศึกษาเอกสารท่ี เ ก่ียวของ กับ

หลักสูตร  
3) ศึกษารายละเอียดคําจากบัญชีคํา

พ้ืนฐานท่ีใชในการเรียนการสอน
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 1-6 ของสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ข้ัน
พ้ื น ฐ าน  ป ร ะกอบ กับ คํ า ใ น
หนังสือเรียนหลักภาษาและการ
ใชภาษา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
นํามาสรางแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคํา 

ผลลัพธิ์ 
ผลิตสื่อการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเรื่อง “แบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคํา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 
1-6 

13.โรงเรียนบานตาสา 
-แบบฝกอานและเขียนตามระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 
-ทําวงลอผันคําตั้งแตชั้นประถมศึกษาป
ท่ี1-6 

ใชสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
จัดหาอุปกรณในการผลิตสื่อแบบ
ฝกการอานเขียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 
และผลิตสื่อวงลอผันคํา 
ผลลัพธ 
ใชสื่อในการแกปญหานักเรียนอาน
ไมออกเขียนไมได ทําใหนักเรียนอยู
ในระดับดี ดีมากเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 

14.โรงเรียนบานน้ําทุเรียน 
-สื่อชิ้นท่ี 1 สุขภาพดี เริ่มไดท่ี การลาง
มือ 

ใชสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
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ส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู(เดน) 
กลุมเปาหมาย

ผูเรียน 
กลุมเปาหมาย

ผูใชสอน 
กระบวนการและผลลัพธ 

-สื่อชิ้นท่ี 2 สุขกาย สุขใจ สบายดี ดวยฮู
ลาฮูป 
-สื่อชิ้นท่ี 3 รางกายแข็งแรงดวยอาหาร
หลัก 5 หมู  
-สื่อชิ้นท่ี 4 ดื่มน้ําถูกวิธี สุขภาพดี 
หางไกลโรคภัย 
-สื่อชิ้นท่ี 5 เรียนรูสมุนไพรใกลตัวชวย
หนูใหปลอดภัย 

1. ศึกษาปญหาและออกแบบสื่อ
ใหสอดคลองกับความสนใจของ
กลุมเปาหมาย 
2. นําสื่อท่ีผลิตมาทดลองใชกับ
กลุมเปาหมาย 
3. นําผลท่ีไดไปพัฒนาสื่อตอไป 
ผลลัพธิ์ 
- นักเรียนมีผลการอานเขียนดี
ข้ึน 
- นักเรียนสามารถสะกดคําจากคํา
พ้ืนฐานไปยังคําท่ียากข้ึนไดอยาง
ถูกตอง 
- นักเรียนสามารถจําแนกอาหาร
หลัก 5 หมูไดอยางถูกตอง 
- นักเรียนสามารถอานคําศัพทยาก
ไดเพ่ิมข้ึน 
- นักเรียนสามารถดื่มน้ําไดอยางถูก
วิธ ี
- นักเรียนสามารถสรุปใจความ
สําคัญจากเรื่องท่ีอานไดถูกตอง 
- นักเรียนสามารถใชประโยชชน
จากสนุนไพรใกลตัวได 
 

15.โรงเรียนบานบาโงย 
ลานภาษาพาเพลิน 

ใชสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
-การจัดทําสื่อ 
-การนําสื่อไปทดลองใช 
-การนําไปใช 
-ประเมินผลการใชสื่อ 
-รายงานผลการใช 
 
ผลลัพธ 
นักเรียนสามารถอานเขียนวิชา
ภาษาไทย 
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ส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู(เดน) 
กลุมเปาหมาย

ผูเรียน 
กลุมเปาหมาย

ผูใชสอน 
กระบวนการและผลลัพธ 

-นักเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือรนในการทํากิจกรรมคิด
เปนรอยละ 100 
-นักเรียนมีความรูความเขาใจดาน
ภาษาสูความรอบรูดานสุขภาวะ
ผานกิจกรรม คิดเปนรอยละ 90 

16.โรงเรียนบานบูเกะบากง 
-จานพูดได 
-ปอบอัพสไลด 
-สระแปลงราง 
-กระดานหรรษา 

ใชสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
กําหนดเนื้อหา/วิเคราะหผูเรียน/
จัดทําสื่อ 
ผลลัพธิ์ 
นักเรียนไดรับการพัฒนา
ความสามารถดานการอาน 

17.โรงเรียนบานยือโระ 
- สื่อสระแปลงราง 
- นิทานหนาเดียว 
- เกมไชโย 
- จานประโยชน / ตอเรื่อง 

ใชสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
- ระดมพลังสมอง 
- รวมกันทํา 
ผลลัพธิ์ 
ไดสื่อ / สอน / ฝก / เกม 

18.โรงเรียนบานรวมใจ 
-สื่อนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ดานภาษา  
-สื่อนวัตกรรม เพ่ือขยายผลจาก
ความสามารถดานภาษาไปสูความรูดาน
สุขภาวะ 

ใชสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
-วางแผนจัดทําสื่อ 
-การนําสื่อไปทดลองใช 
-การนําไปใช 
-ประเมินผลการใชสื่อ 
-รายงานผลการใช 
ผลลัพธ 
นักเรียนสามารถอานเขียนวิชา
ภาษาไทยดีข้ึน คิดเปนรอยละ 70 

19. โรงเรียนศานติวิทยา 
-ลูกเตาแตงประโยค 
-กิจกรรม ปอบอัพ มาตราตัวสะกด 

ใชสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 

กระบวนการ 
มีการวางแผนการจัดสื่อใหมีความ
ทันสมัยและเกิดความหลากหลาย
ของสื่อการสอน และศึกษาจาก
แหลงสื่อออนไลน ท่ีมีการเผยแพร
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ผลลัพธิ์ 
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ส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู(เดน) 
กลุมเปาหมาย

ผูเรียน 
กลุมเปาหมาย

ผูใชสอน 
กระบวนการและผลลัพธ 

สื่อท่ีผลิตข้ึน  นักเรียนมีความสนใจ
ดานการเรียนมากข้ึน  และมีความ
กระตือรือรนท่ีอยากจะเรียน  มี
ความตั้งใจและมีสมาธิในการเรียน
เพ่ิมข้ึน 

20.โรงเรียนบานบลูกาสนอ 
ส่ือ 
-สมุดเลมยักษ เรื่อง สมุนไพรไลยุง 
-ภาพพลิกไขเลือดออก 
-สมุดเลมยักษ เรื่อง รูจักสายพันธุยุงและ
การปองกันยุง 
-เทียนแฟนซีไลยุงตะไครหอม 
-กลูโก ทอฟฟ (สมแขก) ความดันโลหิต
สูง แกไอ เบาหวาน  
แหลงเรียนรู 
-หองคลินิกภาษา 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 

5-6 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครูประจําชั้น 
ป.1-ป.6 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่ือ 
1. รูจักสมุนไพรและประโยชนใกล
ตัวมากข้ึน 
2. รูจักวิธีการปองกันจากโรค
ไขเลือดออก 
3. รูจักโรคท่ีมากับยุง และวิธี
ปองกัน 
4. รูจักวิธีการทําเทียนหอมจาก
ตะไครไลยุง 
5. รูจักวิธีการแปรรูปสมแขก 
แหลงเรียนรู 
1. ผลิตสื่อท้ัง 6 ประเภทรวบรวม
ในหองคลินิกภาษา 
2.จัดตารางในการใชหองคลินิก
ภาษา สําหรับนักเรียนแตละระดับ 
ตามท่ีไดคัดกรอง 
3.จัดทําแบบประเมินการอาน-
เขียนประจําเดือน 
4.จัดทําตารางสรุปผลประจําเดือน 
5.นําผลท่ีสรุปแตเดือนมาวิเคราะห
แลวพัฒนาตอไป 

21.โรงเรียนบานพรอน 
แหลงเรียนรู 
-สวนผัก 
-การเกษตร 
-การทําปุย 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี   

1-6 

สรางแหลง
เรียนรูเพ่ือ
สงเสริมดาน
ทักษะและสุข
ภาวะของ
นักเรียน 

สถานศึกษามีแหลงเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมทักษะ 
การเรียนรูและสุขภาวะท่ีดีใน
โรงเรียน 
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ส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู(เดน) 
กลุมเปาหมาย

ผูเรียน 
กลุมเปาหมาย

ผูใชสอน 
กระบวนการและผลลัพธ 

22.โรงเรียนบานกูยิ 
-ผลิตภัณฑท่ีมาจากขม้ิน เชน สบู  

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจํา
ชั้นป.1-ป.6 

สถานศึกษามีผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมี
อยูในทองถ่ินและมีแหลงเรียนรูท่ี
เก่ียวกับสุขภาวะเพ่ือแกปญหา 

23.โรงเรียนบานบาโงกือเต 
- บอรดอักษรสามหมู 
- กระดานแมเหล็กผันวรรณยุกต 
- บัตรคําการดูแลสุขภาวะ  
- แผนพับการปองกันหิดเหา  
- โมเดลฟน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 

1-6 

ครูประจํา
ชั้นป.1-ป.6 

กระบวนการ 
1. ประชุมวางแผนคณะครูภายใน
โรงเรียน 
2. จัดทําคําสั่ง 
3. ประสานงานกับผูนําชุมชนและ
ผูปกครอง 
4. จัดทําสื่อ 
5. นําสื่อไปใช/ประชาสัมพันธ 
6. ประเมินผลการใชสื่อ และนําผล
ท่ีไดไปปรับปรุง 
ผลลัพธิ์ 
นักเรียนไดรับการพัฒนา
ความสามารถดานการอาน 

รวมท้ังหมด    
 

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน (ถอดบทเรียนการนําใช) 

๑. นโยบาย/เปาหมายของโรงเรียนตอการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได เพ่ือสงเสริมความรอบรูดาน

สุขภาพ 

1.1 นโยบายของโรงเรียน 

1.1.1 ทุกโรงเรียนมีนโยบายสงเสริมความสามารถดานภาษา และการแกปญหาการอานออก

เขียนได เพ่ือใหภาษาไทยเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ

นักเรียน 

1.1.2 ทุกโรงเรียนมีนโยบายในการสงเสริมและดูแลสุขภาวะของผูเรียนใหมีพัฒนาการเปนไป

ตามวัย และมีสุขภาวะท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ 
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1.2 เปาหมายของโรงเรียน 

 การพัฒนาความสามารถดานภาษาเพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพมีเปาหมายสําคัญ

คือ ใหผูเรียนใชภาษาเปนเครื่องมือในการเรียนรู และสื่อสารเพ่ือความเขาใจในการดูแลสุขภาพตนเอง 

และคนอ่ืนๆได 

๒. การดําเนินงานภายในโรงเรียน (การทํางานรวมผูบริหาร ครู นักเรียน ฯลฯ) 

 ผูบริหาร ครู นักเรียนและผูผูปกครองตลอดจนประชาชนในชมชนมีการดําเนินงานกันอยางมีสวน

รวม โดยการวิเคราะหปญหาทางดาน   การอานออกเขียนได ปญหาทางดานสุขภาวะท่ีเกิดข้ึนภายใน

โรงเรียน เพ่ือหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง ซ่ึงในการปฏิบัติงานผูบริหารตองมีบทบาทหนาท่ีในการให

คําปรึกษา แนะนํา วางแผน และกําหนดนโยบายใหมีความชัดเจน โดยเปดโอกาสใหครูไดเขามามีสวนรวม

ในกิจกรรมดังกลาวเพ่ือรวมกันวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนตองมีสวนรวมในการวางแผนเพ่ือแกไข

ปญหาและกอใหเกิดประโยชนตอตัวนักเรียนอยางแทจริง    

๓. การหนุนเสริมจากผูปกครองและกลไกของชุมชนรอบขาง 

 ผูปกครอง ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ ตองใหความ

รวมมือ สงเสริม สนับสนุน ในการดําเนินงานการพัฒนาการอานออกเขียนได และการแกไขปญหาสุขภาวะ

ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้โรงเรียนมีบทบาทในการสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

ประสานกับหนวยงานราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับโรงเรียนในการดําเนินการท่ีตองนําพลังจาก

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําสื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรู เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 

๔. วิธีการติดตามประเมินผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนกลไกหลักในการติดตามและประเมินผลความสามารถดานภาษา

ของผูเรียน โดยพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถดานภาษา และฐานขอมูล เพ่ือการติดตามและ

จัดเก็บขอมูล โดยครูผูสอนในแตละโรงเรียนทําหนาท่ีในการใชเครื่องมือในการประเมินความสามารถดาน

ภาษากับผูเรียนทุกระดับและทุกคน ยกเวนผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และนําเขาสูระบบฐานขอมูล 

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนพ่ีเลี้ยงในการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพครูในการใชเครื่องมือ

ประเมินความสามารถดานภาษาและระบบฐานขอมูล 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 
 

ตัวอยางการวางขอมูลแผนภาพเพ่ือการสรุปวิเคราะหการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดโดยโรงเรียนเปาหมาย 
 


