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๔.๑.๔  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม            
          (ผู้ถวายรายงาน: นางสาวทินสิริ ศิรโิพธิ์) 

 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีจุดประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยเริ่มจากการอบรมผู้บริหารและครูในปี ๒๕๔๘  
และได้จัดกิจกรรมการประชุมและอบรมผู้บริหาร ครูมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในหัวข้อท่ีช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ และสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน เช่น การใช้ไอทีเพื่อการเรียนการสอนทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  การใช้ไอทีเพื่อการสอนศาสนา การสร้าง
ความตระหนักเรื่องการใช้สื่อดิจิทัลเป็นต้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการฯ ทั้งสิ้น ๑๖ โรงเรียนใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ในปี  ๒๕๖๒ มีการดำเนินกิจกรรมดังนี ้

 

ลำดับ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม 

๑. วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงาน
เลขาธิการครุุสภา 

ผู้ร่วมประชุม  
๑. นายชลำ อรรถธรรมสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษา
เอกชน (สช.)  

๒. นายศรีชัย พรประชาธรรม
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.)  

๓. นาย วาทิต มีสนุ่น 
ศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้   

๔. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)  

๕. ผู้แทนจากมลูนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำริฯ 
(ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ และ 
ดร.ทินสริิ ศิริโพธิ์ น.ส.เสาวดี 
คล้ายโสม) 

๖. จุไรรัตน์ แสงบญุนำ 
ที่ปรึกษา คุรุสภาและอดีตรอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินงานร่วมกัน: ศูนย์
ประสานงานบริหารการศึกษา จ.ชายแดนภาคใต้ (ศปบ จชต), สำนักงาน
การศึกษาเอกชน (สช.), สำนกังานการอาชีวศึกษา (สอศ.)และ สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

มูลนิธิฯ ได้ประชุมร่วมกับ ๔ หน่วยงาน ท่ีมีกิจกรรมและดูแลกลุ่มร.ร.เอกชน
สอนศาสนาอิสลามทั้ง ๑๖ แห่ง สรุปผลการประชุมได้ดังนี้  
๑) ประสานการดำเนินงานร่วมกัน โดยผ่าน ศปบ จชต เป็นหน่วยงานกลาง 

และให้แตล่ะหน่วยงานมอบหมายผู้ประสานงานหลัก เพื่อติดต่อ
ประสานงานร่วมกัน 

๒) มูลนิธิฯ จดัทำหนังสือไปที่ สช. เพื่อแจ้งสถานภาพของคอมพิวตอร์ของ
โรงเรียนในโครงการฯ และขอให้ สช.พิจารณาสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนตามที่เห็นสมควร  

๓) กิจกรรมทีส่ามารถเชื่อมโยงกันได้ในอนาคต 

 กิจกรรมภาษาไทย:  สช. มุ่งเน้นเรือ่งการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน 
ส่วนมูลนิธฯิ มีการทำกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  ดังนั้น 
หากแต่ละหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี สามารถแจ้งข่าวเพื่อ
เชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันต่อไป 

 กิจกรรม  e-Commerce: มลูนิธฯิ ดำเนินกิจกรรมกับโรงเรียน ทสรช. 
เพื่อพัฒนาทักษะทีน่ำไปสู่การมีอาชีพ และ สช. มีนโยบายทีจ่ะส่งเสริม
ด้านอาชีพ  

 กิจกรรมร่วมกับมลูนิธริางวลัเจ้าฟา้สมเด็จเจา้ฟ้ามหาจักรี:  ประสานใหค้รู
รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีที่อยู่ในภาคใต้มาช่วย 

 บทเรียนสำหรับเด็กพิเศษจดัทำโดย สวทช:  สช.สามารถนำไปใช้ช่วยเรื่อง
การอ่านของกลุ่มนักเรยีนที่มีปัญหาได ้
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ลำดับ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม 

๒. วันท่ี ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน. ๒๕๖๒  
ณ  โรงแรมเซ้าท์เทริ์นวิว  จ.ปัตตานี  
 

มีครูเข้าอบรมรวม ๔๘ คน จาก ๒๙ 
โรงเรียน  ประกอบด้วย 

• ครูจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการ ๓๐ คนจาก ๑๕ 
โรงเรียน  

• ครูเครือข่ายของมูลนิธิอินเทอร์เนต็
ร่วมพัฒนาไทยเข้าอบรม ๑๘ คน 
จาก ๑๕ โรงเรยีน  

ให้ความรู้ด้านสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย จัดอบรมครูในหัวข้อ "การสร้าง 
Application & e-Book เพ่ือการเรียนรู้ " โดยจัดร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ต
ร่วมพัฒนาไทย เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้สื่อดจิิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และครูนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
ผลการอบรม 
๑. ครูให้ความเห็นว่า เนื้อหาจากการอบรมมีประโยชน์ในระดบัมากที่สดุ 74%  
๒. ครูสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ ในระดับมากที่สุด 

65% 
๓. อยากให้ช่วยแนะนำ App อื่นๆ เพิ่มอีก เพื่อที่จะนำไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน  
๔. อยากให้จัดในพื้นที่สามจังหวัดทุกปี 

 
๓. วันท่ี ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒   

ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ ่ 
จ.สงขลา 

 

มีครูเข้าอบรมรวม ๒๙ คน จาก ๑๔ 
โรงเรียน 

 

พัฒนาศักยภาพครูในการสอนการอ่านภาษาไทย จัดอบรมครูสอนภาษาไทย
ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียน
มัธยม” เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ และให้ครูสามารถนำความรู้จาก
การอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้ต่อไป 
โดยร่วมมือกับสถาบันภาษาไทยสริินธร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
ผลการอบรม 
๑. จัดอบรมทบทวนการใช้บทอ่าน การบันทึกการอ่าน ตามแบบฟอร์ม เพื่อ

จะได้นำผลมาวิเคราะห์การพัฒนาการอ่านของนักเรียนได้ต่อไป  
๒. ครูมีการจัดเวลาให้นักเรียนอ่านบทอ่าน  
๓. พบปัญหาคลา้ย ๆ กันในหลายโรงเรียน ดังนี ้

 ครูส่วนใหญต่ิดปญัหาเรื่องเวลาเพราะมีกิจกรรมมาก จึงไม่มีเวลา
บันทึกผลการอ่านของนักเรียน 

 มี รร.บางแห่งขาดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม ทำให้ไมส่ามารถ
เก็บคะแนน Post-test ได้ จึงไมส่ามารถวัดพัฒนาการการอ่านของ
น.ร.ได ้

 

๔. • ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ : มีครเูข้าอบรม ๒๗ คน 
จาก ๙ โรงเรียน 

 

• ครั้งท่ี ๒  วันท่ี ๑๖ – ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๒ : มคีรูเข้าอบรม ๒๖ คน จาก 
๙ โรงเรียน 

 

สนับสนุนให้ครูร่วมกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ได้
ดำเนินงานดังน้ี 
๑. จัดอบรมต่อยอดให้ครูที่เข้าร่วมโครงการ ๓ ครั้ง ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จ.สงขลา   

 ครั้งท่ี ๑ อบรมเรื่อง คณิตศาสตร์  

 ครั้งท่ี ๒ อบรมเรื่อง เสียง  

 ครั้งท่ี ๓ อบรมเรื่อง วิทยากรคำนวณ  
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ลำดับ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม 

• ครั้งท่ี ๓  วันท่ี ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒  : มีครูเขา้อบรม ๒๔ คน 
จาก ๘ โรงเรียน 

 
• วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้แทน

จากโรงเรียนท่ีผ่านการประเมิน เขา้
ร่วมงานรับตราพระราชทาน     
ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี : มีครูเข้า
ร่วมกิจกรรม ๙ คน จาก ๓ โรงเรยีน 

๒. สนับสนุนให้โรงเรียนท่ีผา่นการประเมินเข้ารับพิธรีับตราพระราชทาน  “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑    
ผลการดำเนินงาน 

๑. มคีรู ๗๘ คน จาก ๘ โรงเรยีน ไดน้ำความรูไ้ปใช้จัดกิจกรรมให้นักเรยีนรวม 
๑,๕๘๔ คน   

๒. ครูแกนนำท่ีเข้าอบรม ได้นำความรู้ไปจดัอบรมขยายผลให้ครูในโรงเรียน
รวม ๙๒ คน  จาก ๗ โรงเรียน 

๓. มีโรงเรียน ๓ แห่ง ผ่านการประเมนิได้รับตราพระราชทานประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ได้แก ่

 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี ผ่านการประเมินต่อ
อายุตราพระราชทานครั้งท่ี ๓ 

 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จ.สงขลา  ผ่านการประเมินต่ออายุตรา
พระราชทานครั้งท่ี ๓ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใสบ้านกูวิง จ.ปัตตานี  ผ่านการประเมิน
ต่ออายุตราพระราชทานครั้งท่ี ๒ 

 
๕. วันท่ี ๑- ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒   

ณ โรงแรมไดอิชิ จ.สงขลา 
 

มีครูเข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๕๒ 
คนจาก ๕ จังหวัดภาคใต้ โดยเป็นครูจาก
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
โครงการฯ  จำนวน ๑๐ คน จาก ๕ 

โรงเรียน 

พัฒนาครูด้านการใช้ไอซีเพ่ือการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
ต้นแบบ One Teacher ชายแดนใต้ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และ
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ (กระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้
สามารถประยุกต์ใช้ไอทีในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และสร้าง
เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหวา่งครูชายแดนใต้  
ผลการอบรม  
๑. ครูได้แนวคิด เทคนิค ความรู้ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยได้เรียนรู้ สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้กับการสอนได้ 
๒. ครูได้เรียนรู ้โปรแกรม/เกม/เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ทำสื่อ  

การสอน 
๓. ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การสอน 

๔. ความรู้และประสบการณ์จากเพื่อนครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียน
ได้ 

๖.  วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

ตรวจเย่ียมโรงเรียน ๓ แห่ง 
๑. โรงเรียนอัตเตาฟีกยีะห ์อิสลามียะห์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

 เปิดสอนในระดับอนุบาล-มัธยม, อัลกุรอายกีรออี และ กศน 

 มีครู  ๙๑   คน   
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ลำดับ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันท่ี ๒ กรกฎาคม. ๒๕๖๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 มีนักเรียน ๙๓๓  คน (ประถม ๔๐๙ คน มัธยมต้น ๓๔๐ คน มัธยม
ปลาย ๑๘๔ คน) 

 สภาพทั่วไปของ รร. น่าอยู่ มีต้นไม่ร่มรื่น มีคำขวัญติดอยู่ท่ัวโรงเรียน 
เพื่อเป็นกำลังใจและให้ข้อคิดกับเด็ก นักเรียน 

 มีห้องสมุดแต่การใช้งานยังไมเ่ป็นที่นิยมของนักเรียน 

 มีห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง เครื่องคอมฯ ๒๐ เครื่อง (Intel  CPU 
G2030, RAM Kingston 4G, Hard Disk 500 G) 

 ทักษะในการนำคอมฯมาใช้ยังอยู่ในวงแคบ ครูย้ายและงานสอนเยอะ 
คอมพิวเตอร์มจีำกัด การนำมาสอนในช้ันเรียนจึงยังไม่ทั่วถึง  ส่วนใหญ่
ใช้พิมพ์งาน 

 บริบทชุมชนคือ พ่อแม่นักเรียน ทำสวนยาง ปลูกผลไม้และไปทำงานท่ี
มาเลเซีย 

 มีความร่วมมือกับวิทยาลยัการอาชีพรามัญ (อ.ฟาอีสะ รองผู้อำนวยการ) 
ช่วยสอนคอมฯ และให้นักเรยีน ม.๑-๓ ไปใช้คอมฯที่วิทยาลัย เนื่องจาก
วิทยาเขตรั้วตดิกัน 

 น.ร.มฝีีมือแกะสลักไม ้
 

๒. โรงเรียนบ้านกูวิง จ.ปัตตานี 

 เป็นโรงเรียนปอเนาะสอนศาสนา 

 มีนักเรียน ๘๗ คน ครู ๓ คน 

 มีครู กศน เข้ามาสอน ๒ วันต่ออาทิตย์ในระดับมัธยม 

 มูลนิธิฯได้ให้เครื่องคอมฯแบบแลปท๊อป ๕ เครื่องโดยจัดไว้ท่ีห้องสมุด 
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

 มูลนิธิฯไดส้นับสนุนครูเข้าอบรมกจิกรรม e-commerce โดย มี       
อ.มะแอ เย็ง อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ยะลา เป็นพ่ีเลี้ยง 

 ต้องการเสริมอาชีพทางด้าน การเดินสายไฟฟ้า ก่อสร้าง ทำอาหาร 
ทางสช. มีงบเรื่องการสอนอาชีพให้ปีละ ๑ ครั้ง แต่ไม่เพียงพอ 

 เด็กจบไปเป็นครสูอนศาสนา (อุสตาส) สอบเทยีบกับทาง สช ส่วนเด็กที่
เรียนจบ กศน ไม่มไีปเรยีนต่อในระดับสูงขึ้น 

 
๓. โรงเรียนธรรมพิทยาคาร จ.ปัตตานี 

 เปิดเรียนในระดับชั้นอนุบาล – มัธยม 

 มีครูจำนวน  ๖๓   คน  มีนักเรียน ๘๔๓  คน 
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ลำดับ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม 

 มหี้องคอมฯจำนวน ๑ ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๒๕ เครื่อง มี
คุณสมบัติ Intel Pentium  2.60 GHz Ram 4 GB HDD 500 GB 

 มีการพัฒนาการทางการเรียนเช่น ผลคะแนน O-Net สูงขึ้น  มีการ
พัฒนาทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการฝึกอาชีพ 

 ร้อยละ 50 ของนักเรียนเมื่อจบ จะเรียนต่อระดับอุดมศึกษา และ
ต่างประเทศ 

 โรงเรียนเด่นทางด้านภาษา สอนอาหรับ ได้อย่างดี ทำให้เด็กมีโอกาสที่ดี 
และประสบความสำเร็จเพราะพูดภาษาอาหรับได้ เช่น ทำงานเป็นลา่ม 
ที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ และสายการบิน 

 มีศิษย์เก่าที่เรียนจบจากอียปิต์ ปัจจุบันได้กลับมาเป็นครสูอนที่โรงเรยีน
ธรรมพิทยาคาร  ปัจจุบันได้เขยีนหนังสือและทำเพจ คณุครูขนมปัง (มี
คนติดตามประมาณ ๙๖,๐๐๐ คน) 

 มีครูจากอียิปต์มาสอนภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนไดฝ้ึกฝนภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 

๗. วันท่ี ๕ ต.ค. ๒๕๖๒ 
ณ องค์การยูนิเซฟ กรุงเทพ 
 

 Mr. Juan Sander, ดร.รังสรรค์ 
วิบูลย์ อุปถัมภ์ องค์การยูนเิซฟ
ประเทศไทย 

 ผู้แทนจากมลูนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำริฯ 
(ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ และ 
ดร.ทินสริิ ศิริโพธิ์ น.ส.เสาวดี คล้าย
โสม) 

 

ประชุมร่วมมือกบัยูนิเซฟประเทศไทย 
มูลนิธิฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนองค์การยูนิเซฟ เพื่อหารือความร่วมมือ สรุปผล
การประชุมในด้านที่ร่วมมือกันไดด้ังนี้  

๑. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามใน
พระราชดำริ ที่ภาคใต้  

๒. ประสานความร่วมมือในด้านทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนในบ้านพัก
เยาวชน 

๓. ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กท่ี แมฮ่่องสอน 
 

 
ข้อสังเกตและบทเรียนจากการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ 

๑. สภาพรวมของโรงเรียน: มีอาคารสถานท่ีพร้อม บริเวณโรงเรียนมีสภาพน่าอยู่ เห็นได้ว่าครูและนักเรียน มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนหน้าตาสดใส กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มและมีมารยาทดี มีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

๒. การใช้เทคโนโลยี: ครูมีการใช้ไอทีได้คล่องมากขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นครรูุ่นใหม่มีพื้นฐานและความรู้ในการใช้ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี หากแต่ระดับการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่ช่วยในการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนคดิวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ นั้นยังมีน้อย เมื่อวัดจากระดับการใช้ไอทีในการศึกษาของ UNESCO ICT in 
Education Model (UNESCO, 2005) ซึ่งมี ๔ ระดับ ดังนี้  

a. ระดับ เริ่มใช้เทคโนโลยี (Emerging) 
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b. ระดับ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การจัดการ (Applying) 
c. ระดับ ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานในการบริหารจัดการในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน 

(Infusing) 
d. ระดับ ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนแบบ

ใหม่ๆ (Transforming) 
พบว่าโรงเรียน ผู้บริหาร และครสูว่นใหญ่ อยูใ่นระดับ b คือ Applying ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการ

สอน การจัดการ มี ๓ โรงเรยีน อยู่ในระดับ a คือ Emerging เริม่ใช้เทคโนโลยี เนื่องจาก ๑) โรงเรียนอิสลามศาสนด์ารสุลาม 
จ.ยะลา เป็นโรงเรียนทีส่อนศาสนาเป็นหลัก ๒) โรงเรยีนบ้านกูวิง จ.ปัตตานี มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร นโยบายการสนับสนุน
ให้ครูและน.ร.ใช้เทคโนโลยีจงเปลีย่นแปลงไป  และ ๓) โรงเรียนธรรมคีรี จ.ยะลา เพื่งตั้งโรงเรียนจึงยังไม่มีความพร้อมทางด้าน
อุปกรณ์คอมฯ  

๓. ห้องสมุด: โรงเรยีนมีห้องสมุดแตย่งัไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องจากหนังสือไม่น่าสนใจ ทางทีมงานได้แนะนำ 
ใหจ้ัดเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยสร้าง Portal เพื่อรวบรวมแหล่งข้อมูลในการสอนศาสนาอิสลาม การเรยีนที่โยงเข้ากับ
รายวิชาทีส่อดคล้องตามยคุสมยั เพื่อเป็นสื่อการสอน และเปดิโลกทัศน์ครู และนักเรียนเกี่ยวกับ สื่อดจิิทัล  

๔. การติดตามผล: เนื่องจากการเดินทางไปท่ีโรงเรียนอาจทำได้ไม่บ่อยครั้ง ควรร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นที ่
เกี่ยวข้องให้ช่วยในกิจกรรม ช่วยประสานและติดตาม เช่น ศึกษานิเทศน์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการศึกษาเอกชนที่ดูแล 
จังหวัด และ อำเภอ ที่โรงเรียนตั้งอยู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพี่เลี้ยง และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น เป็นต้น 

๕. การจัดการอบรมแบบเจาะจง: จากการแบ่งกลุ่มโรงเรียนเมื่อปี ๒๕๖๐ เป็น ๔ กลุ่มตามศักยภาพของโรงเรียน คือ 
๑.  กลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  (โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา  
     โรงเรียนนิรันดรวิทยา โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม)   
๒.  กลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างปานกลาง (โรงเรียนต้นตันหยง โรงเรียนบากงพิทยา  
     โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ โรงเรียนอิบตีดา) 
๓.  กลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาในระดับพอใช้ (โรงเรียนจรรยาอิสลาม โรงเรียนอิสลามบูรพา โรงเรียน 
     อัตเตาพีกียะ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร โรงเรียนศาสน์อิสลามกะลาพอ และ โรงเรียนธรรมคีรี) 
๔.  กลุ่มโรงเรียนปอเนาะสอนศาสนา (โรงเรียนอิสลามศาสน์ดาลุสลาม และ โรงเรียนบ้านกูวิง) 

มีความเห็นว่า ควรจัดการอบรมแบบเจาะจงให้กับโรงเรียนในกลุ่มที่ ๔  เพื่อสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสอน
ศาสนา เช่น เน้นการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และช่วยสนับสนุนทักษะอาชีพโดยร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวในพ้ืนท่ี 

๖. ความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน: โรงเรียนทั้ง ๑๖ โรงเรียน มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง มี 
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาวิชาการและกีฬาร่วมกัน เช่น แข่งการพูดภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ค่ายนักเรียน และการ
แข่งกีฬา เป็นต้น 

 
ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๓ 


