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๔.๑.๓  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม            
          (ผู้ถวายรายงาน: นางสาวทินสิริ ศิรโิพธิ์) 

 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙ 

เป็นโครงการทีมุ่่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  ให้กับผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด าริฯ ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ในปี ๒๕๖๔ มีโรงเรียน
ในโครงการฯจ านวน ๑๙ โรงเรียน  สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้

ล าดับ กิจกรรม ผลจากการจัดกจิกรรม 

๑. ประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน  เพื่อรับ
ฟังความเห็นในสถานการณ์การเรยีนการ
สอนในสถานะการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคโควดิ-๑๙ และจัดท าแบบส ารวจ
ความต้องการของโรงเรียน ผู้บริหารและ
ครู เพื่อวางแผนพัฒนาร่วมกัน (แบบ
ส ารวจออนไลน์) 

๑. คณะท างานของมูลนิธฯิ ได้ประชุมออนไลนร์่วมกับผู้บริหาร  
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจ านวน ๑๙ แห่ง ในวันที ่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ไอทีเพื่อการ
เรียนการสอนในโรงเรียน และหัวข้อท่ีโรงเรียนต้องการที่จะพัฒนาครู  
เพื ่อน ามาวางแผนและด าเนินการช่วยเหลือครูในกรณีที่ต้องสอน
ออนไลน์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-๑๙   โดยมีผู้บริหารเข้า
ร ่วมประชุม ๑๖ คน จาก ๑๕ โรงเร ียน จากการประชุมพบว่า 
โรงเรียนพบปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ ดังนี ้

• โรงเรียน ขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์เพื่อรองรับการเรียนออนไลน์ 
• ครู ยังขาด ๑) ทักษะในด้านการใช้เครื ่องมือเพื ่อการสอน

ออนไลน ์  เช ่น Zoom Google Meet Team เป ็นต ้น ๒) 
ความรู้ในเรื่อง รูปแบบการสอนออนไลน์ การบริหารจัดการ
การสอน และเทคนิคการสอนแบบออนไลน์  

• นักเรียน ยังไม่มีความพร้อมในด้านการเข้าถึง เนื่องจากเด็ก
บางคนยากจนไม่มีอุปกรณ์เพื่อการเรียนออนไลน์ และเด็กบาง
คนบ้านอยู่ไกล ไม่มีสัญญาณ เด็กประถมจะมีปัญหาการเข้าถึง
มากกว่าเด็กมัธยม เด็กท่ีสามารถเข้าถึงก็ใช้เครื่องมือไม่คล่อง 

ภายหลังการประชุม ไดส้รุปแนวทางการด าเนินงานดังน้ี 
• วางแผนจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้บริหารและ

ครู (ออนไลน์)  
• มูลนิธิ ฯ จัดส่งแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการในการ

พัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 
• ประชุมผู้บริหารเพื่อวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

๒. ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้จัดส่งแบบส ารวจข้อมูลการใช้ไอที
เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน และความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรครูในโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนการด าเนินงาน
และด าเนินการช่วยเหลือครูในกรณีที่ต้องสอนออนไลน์ในช่วงที่มีการ
ระบาดของโรคโควิด ๑๙  มีโรงเรียนตอบแบบส ารวจ ๑๕ แห่ง จาก
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ล าดับ กิจกรรม ผลจากการจัดกจิกรรม 

ทั้งหมด ๑๙ แห่ง  คิดเป็น ๗๙%  ผลจากการตอบแบบส ารวจ พบว่า
หัวข้อ/เรื่อง ที่ต้องการพัฒนาครู มีดังนี้ 

• แหล่งข้อมูลที่ครูสามารถใช้เสริมในการจัดการเรียนการสอน 
(๘๐%) 

• การใช้เครื่องมือส าหรับการสอนออนไลน์  (๖๘%) 
• รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และกรณีตัวอย่าง

จากโรงเรียนต่างๆ  (๖๘%) 
• หัวข้ออื่นๆ ได้แก่ การท า e-book อยากให้พัฒนาในด้านการ

ใช้เคร ื ่องม ือส  าหร ับการเร ียนการสอนออนไลน์ รวมถึง
แหล่งข้อมูลต่างๆ และวิธีที่ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และสะดวกที่สุด การจัดท าแบบเรียนส าเร็จรูป (๖%) 

๒. จัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้ความรูก้ับ
ผู้บริหารและครเูรื่องการเรียนการสอน
ออนไลน ์

จัดอบรมออนไลน์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการเปิดเทอม จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
• ครั้งที ่ ๑: วันเสาร์ที ่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  จัดอบรมเรื่อง 

“การเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-๑๙”  วิทยากรโดย อ.จิรัฐ แจ่มสว่าง ครู
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจ าปี ๒๕๖๐ มีครูเข้าอบรม 
๓๖ คนจาก ๑๗ โรงเรียน 

• ครั้งที่ ๒: วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมหัวข้อ 
“รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ๑๙ : 
กรณีศึกษาจากประสบการ์ณครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” 
วิทยากรโดย ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรีมีครูเข้าอบรม ๑๐๕ คนจาก ๑๙ โรงเรียน 

• ครั้งที่ ๓: วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  จัดอบรมหัวข้อ 
“เทคนิคและการใช้เครื่องมือส าหรับการสอนออนไลน์ พร้อม
แหล่งข้อมูลในการเรียนการสอน” วิทยากรโดย อ.ผนวกเดช 
สุวรรณทัต  มีครูเข้าอบรม ๘๐ คนจาก ๑๘ โรงเรียน 

๓. พัฒนาครูด้านการใช้ไอซีเพื่อการเรยีน
การสอน ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศ
ไทย 

สนับสนุนให้ครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม 
กระบวนการสร้างเครือข่ายต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้ 
ประจ าปี ๒๕๖๔  (ออนไลน์) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์การยูนิเซฟ
ประเทศไทย ระหว่างวันท่ี ๔ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีครูในโครงการฯ 
เข้าอบรมจ านวน ๘ คน จาก ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 
โรงเรียนนิรันดรวิทยา และโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ผลการอบรมพบว่า 
• ครูสามารถน าความรู้ และ Application ทีไ่ด้รบัจากการอบรม  

ไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียนของตนเอง 
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• ครูไดร้ับความรู้ใหม่ๆ  และจะน าความรู้ทีได้ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

• ได้ประสบการณ์ใหม่ในการจดักิจกรรมแบบออนไลนผ์่านระบบ 
ZOOM และสามารถท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันได้อย่างสนุกสนาน 

๔. สนับสนุนครูร่วมกจิกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ๑ ครั้ง   
  

จัดอบรมเรื่อง กิจกรรมวิทยาศาสตร์ศิลปะสร้างสรรค์ ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ๑ ครั้ง ในวันที่ ๒๗ - ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๔  มีครูเข้าอบรม 
๒๖ คน จาก ๘ โรงเรียน 
ผลการอบรม 
๑. ครูแกนน าท่ีเข้าอบรม ได้น าความรู้ไปจดัอบรมขยายผลให้ครูใน

โรงเรียนรวม ๖๐ คน  จาก ๕ โรงเรียน 
๒. มีครูท ากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรวม ๖๔ คน จาก ๗ 

โรงเรียน ได้น าความรู้ไปใช้จัดกิจกรรมให้นักเรียนรวม ๑,๐๙๒ คน   

ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๕ 


