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 แบบรายงานสรุปผลการดำเนิน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

ชื่อผู้รับผิดชอบจากสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตร มูลทา ชื่อผู้รับผิดชอบจากโรงเรียน นายคณิต ชูลาภ 
1. ความเป็นมา ของโครงการ 
      -  สภาพของโรงเรียน /ทีต่ั้ง /จำนวนครู / จำนวนนักเรยีน  
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าดหญ้า กาญจนบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท่ีตั้ง เลขท่ี 279 หมู่ 1 ตำบล 

ลาดหญ้า อำเภอ เมือง จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-589242 โทรสาร 034-589447 เดมิช่ือโรงเรยีนลาดหญา้พิทยาคม ได้จัด
ตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2516 จากการริเริม่ของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณพระมงคลสทิธิคุณ (หลวงพ่อลำใย) 
ในขณะดำรงสมณศักดิ์พระครูกาญจโนปมคุณ อดตีเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า 
 

 
 

พลเอกอรุณ ทวาทศิลป ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้มี
สถานศึกษาในกรดับชั้นมัธยมศึกษาสำหรับบุตรหลานของประชาชนในตำบลลาดหญ้า รวมทั้งบุตรหลายของกำลังพลในกองพล
ทหารราบท่ี 9 ซึ่งได้จัดการศึกษาเรื่อยมา โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผ่านมาผู้นำชุมชนตลอดจนอดีตผู้บังคับบัญชาของกองพล
ทหารราบที่ 9 ก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันในการที่จะผลักดันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา พลเอกสญัชัย 
รัชตะวรรณ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อลำใย) อดีตเจ้า
อาวาสวัดทุ่งลาด-หญ้า พันตำรวจตรีไตรรงค์ สุขเจรียงพร อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ริเริ่มนำ
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โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ จนกระทั่งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาได้จัดให้มีโครงการหนึ่ง
อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้น ซึ่งในแผนหลักของโครงการ ฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง คณะผู้บริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 9 และผู้บังคับหน่วยในกองพลทหารราบท่ี 9 พระครูสิทธิกิจจา
นุวัตร เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้าองค์ปัจจุบัน 

ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู ตลอดจนศิษย์เก่าได้ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างภาคีที่เข้มแข็ง โดยเสนอขอเป็นเครือข่าย
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เทพศิรินทร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้อนุมัติรับโรงเรียนลาด
หญ้าพิทยาคมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี” และได้นำเสนอผ่าน
ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิการในขณะนั้น คือ นาย
อดิศัย โพธารามิก ได้ลงนามประกาศช่ือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

พันธกิจโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
1. พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
3. พัฒนา คุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่ดี รองรับสู่มาตรฐานสากล 
5. พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และแหล่งเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
 
ปัจจุบันในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนครู/บุคลากร ทั้งสิ้น 58 คน ชาย 13 คน และหญิง 45 คน และมีจำนวนนักเรียน

ทั้งสิ้น 847 คน นักเรียนชายจำนวน 403 คน และนักเรียนหญิงจำนวน 444 คน โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นจำนวน 548 คน มี
นักเรียนชาย 295 คน นักเรียนหญิง 253 คน และระดับมัธยมปลายและเทียบเท่ามีทั้งสิ้น 299 คน มีนักเรียนชาย 108 คน และ
นักเรียนหญิง 191 คน 
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-  สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ปัจจุบันทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจของผู้เรียน มีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้ ทำเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 

แต่เนื่องด้วยปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ทางโรงเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องลด
จำนวนนักเรียนในแต่ละห้องลง เพื่อรักษาระยะห่างตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้ในระยะเริ่มต้นของโครงการ ทางสถาบันพ่ี
เลี้ยงไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้ตามแผน จึงมีการประชุมวางแผนการเรียน การสอนแบบออนไลน์ แต่ในทางปฏิบัติหากมีการ
เรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มปฏิบัติ (Workshop) ทำให้การทำความเข้าใจและการดำเนินการเรียนการสอน การแนะนำนั้นเป็นไป
ได้ยาก ทางสถาบันจึงขอเลื่อนเวลาในการเข้าดำเนินการออกไป เพ่ือให้ทางโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนแบบปฏิบัติได้จริง 

-  สภาพปัญหาของโรงเรียน 
สืบเนื่องจากการจัดการอบรมเรื่องการประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้นแบบไม่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้ดำเนินการใน

ปีงบประมาณ 2562 นั้น ทางสถาบันพี่เลี้ยงและโรงเรียนจึงหารือร่วมกัน เพื่อดำเนินงานในการอบรมต่อในปีงบปร ะมาณ 2563 
ด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับครูและนักเรียน ให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในปีถัดไป  

เบื้องต้นทางสถาบันพี่เลี้ยงได้วางกรอบสำหรับการเรียนสอนด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ การดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ และสื่อ
การสอนเพิ่มเติม แต่เนื่องด้วยปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ทางสถาบันพี่เลี้ยงต้องปรับเปลี่ยน
แผนการเรียนการสอนใหม่ ในรูปแบบออนไลน์แทน และเนื้อหาของการเรียนจะต้องสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ ทางทีมสถาบันพี่
เลี้ยงจึงต้องปรับแผนการทำงานและเนื้อหาใหม่ ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมแผนการอบรม แต่หากสถานการณ์ดีขึ้นทาง
สถาบันพี่เลี้ยงจะเข้าดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนตามแผนเดิมต่อไป 

-  แนวทางการแก้ปัญหาของสถาบันพี่เลี้ยง 
ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ทางตัวแทนสถาบันได้ขอเชิญผู้รับผิดชอบและกรรมการของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าเข้า

ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการขอเข้าอบรมครูและนักเรียน  โดยสรุปประเด็นหารือ  คือ ในวันที่ 13-14 
สิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมครูและนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยง เรื่อง “การอบรมการต่อวงจร Arduino ด้วยการประยุกต์เป็นหุ่นยนต์เดินตามเส้นแบบ 2 เซ็นเซอร์” 
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 

 
2. วัตถุประสงค ์

1. กำหนดประเด็นและแผนเพื่อการพัฒนาตามความต้องการของโรงเรียนอย่างแท้จริง 
 2. ส่งเสรมิศักยภาพครูและนักเรยีนด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต ผา่นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษา 
 3. เช่ือมโยงโรงเรยีนสู่ชุมชนรอบโรงเรียน 
 4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ตดิตาม และประเมินผลโครงการ 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน  ที่ปรึกษา 
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2. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า ที่ปรึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สเุนตร  มูลทา  ประธานกรรมการ 
4. อาจารย์วรธน   ติลกการย ์ กรรมการ 
5. อาจารย์สมเดช   อิงคะวะระ กรรมการ 
6. นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย  กรรมการ 
7. นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช  กรรมการ 
8. นางรัชน ี  เชื้อจันสา  กรรมการ 
9. นายจรัญ  มูลจันทร ์ กรรมการ 
10. นางพิชานันท์  จันทมัด  กรรมการ 
11.นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก  กรรมการ 
12. นางสาวเกิดศิร ิ  เจียวพ่วง  กรรมการ 
13. นางสุพรรณิกา  คมสันต ์  กรรมการ 
14. นายณัฎฐพนธ์  นุ่นชูคัน  กรรมการ 
15. นายเจษฎากร  ไพศาลกติติกุล กรรมการ 
16. นายศุภวัฒน ์  เจริญด ี  กรรมการ 
17. นางพรทิพย์  จานแก้ว  กรรมการ 
18. นางจิราพร  บัวลอย  กรรมการ 
19. อาจารย์สาวิตรี   พิบูลศิลป ์ กรรมการและเลขานุการ 
20. นางนิรมล    พรมเลศิ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตารางการดำเนินงานในแต่ละเดือน) 

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. การวางแผนการดำเนินงาน (Plan) 

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ               

1.2 ประชุมคณะกรรมการโครงการและ

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการ 

              

2. การดำเนินงานตามแผน (Do) 

2.1 จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ               

2.2 จัดอบรมให้คุณครูและเป็นพี่เลี้ยงให้

คุณครูจัดอบรมอบรมให้นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย 

              

3. การตดิตามและประเมินผลการดำเนินงาน (Check) 

3.1 ติดตามและประเมินผล               
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กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

4. ปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตามและประเมินผล (Act)   

4.1 ประชุมหารือคณะกรรมการดำเนิน

โครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนากจิกรรม 

              

 
5. แนวคิดและกรอบการดำเนินงาน 
แนวคิดในการดำเนินการสืบเนื่องจากสภาพปัญหาปัจจุบัน และความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการส่งนักเรียนเข้าร่วม

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีที่มีความสนใจได้เข้าร่วมแข่งขัน และมีประสบการณ์และเพิ่มพูน
ความรู้ด้านหุ่นยนต์ให้มากขึ้น อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว จึงเสนอให้ทางสถาบันพ่ี
เลี้ยง เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องชุดควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น แก่นักเรียนและครูในโรงเรียน เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการประกอบวงจร
เบื้องต้น ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้นักเรียนและครูเข้าใจหลักการ
ประกอบวงจรเบื้องต้นและนำไปประยุกต์ต่อไป 

 
6    ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. พบผู้อำนวยการเพื่อช้ีแจงเป้าหมายของโครงการ 
 2. จัดตั้งคณะกรรมการระหว่างสถาบันและโรงเรยีน เพื่อดำเนินงาน 
 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาตามความตอ้งการของโรงเรียน 
 4. คณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดผูร้ับผดิชอบ 
 5. ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน 
 6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
 7. สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

      7.   กิจกรรมที่ดำเนินการและผลผลิต   รายงานตามลำดับวตัถุประสงค์ และหลักฐานความสำเร็จในตารางตามข้อตกลง
โครงการ 
                7.1  การจัดทำแผน.....ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่มเปา้หมาย ผลสำเรจ็ ตามหลักฐานแห่งความสำเร็จที่ระบุใน
ข้อตกลง  
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กำหนดเวลา หลักฐาน หมายเหตุ 
วัตถุประสงค ์: กำหนดประเด็นและแผนเพื่อการพัฒนาตามความตอ้งการของโรงเรียนอย่างแท้จริง 
1. พบผู้อำนวยการเพื่อ
ช้ีแจงเป้าหมายของ
โครงการ 
 

- ผู้อำนวยการโรงเรียน 
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
- ครู 10 คน 
- ผู้แทนสถาบัน 4 คน 

ธ.ค. 62- ม.ค. 63 
1. โรงเรียนเข้าใจเป้าหมาย
การดำเนินงาน พร้อมให้
การสนับสนุน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กำหนดเวลา หลักฐาน หมายเหตุ 

2. ระดมสมองและกำหนด
ประเด็นการพัฒนาตาม
ความต้องการของโรงเรียน 

- ผู้บริหาร 
- ครูในโรงเรียนมากเท่าที่
ทำได ้

ธ.ค. 62- ม.ค. 63 

2. โรงเรียนสามารถ
กำหนดประเด็นปญัหาที่
ต้องการพัฒนาท่ีชัดเจน
และแท้จริง 

 

3. จัดตั้งคณะกรรมการ
สถาบันโรงเรียนเพื่อการ
ดำเนินงาน 

- ผู้อำนวยการโรงเรียน 
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
- ครู 10 คน 
- ผู้แทนสถาบัน 4 คน 

ธ.ค. 62- ม.ค. 63 
3. จัดตั้งคณะกรรมการ
ร่วมสถาบัน-โรงเรยีนได้
สำเรจ็ 

 

4. คณะกรรมการจัดทำ
แผนการดำเนินงานและ
กำหนดครผูู้รับผิดชอบ
หลัก 

- ผู้อำนวยการโรงเรียน 
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
- ครู 10 คน 
- ผู้แทนสถาบัน 4 คน 

ธ.ค. 62- ม.ค. 63 
4. ได้แผนการดำเนินงาน
พร้อมตารางเวลา
โดยประมาณการได ้

- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ร่วมสถาบัน-
โรงเรียน 

 
                7.2  การพัฒนาครู...ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลสำเร็จตามหลักฐานแห่งความสำเร็จในข้อตกลง
โครงการ 
    

ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กำหนดเวลา หลักฐาน หมายเหตุ 
วัตถุประสงค ์: พัฒนาครูด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิตผา่นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสะเตม็ศึกษาด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย 
1. สำรวจ สังเกต การสอน
ตามสภาพที่เป็นจริง เพ่ือ
วิเคราะหป์ัญหา หา
จุดอ่อนจุดแข็ง สัมภาษณ์
ครู สัมภาษณ์นักเรียน 
ศึกษาหลักสตูรสาระ
เนื้อหา ข้อสอบ คะแนน
สอบ 

1. ช้ันเรียนประถมถึง
มัธยม ระดับชั้นละ 2 คน 
ครูจำนวน 10 คน 

ก.พ.-มิ.ย. 63 

1. ได้ประเด็นปญัหา 
สาเหตุ จุดอ่อน จุดแข็งที่
จะนำไปพัฒนาในการสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ได ้

- แผนการสอน 
- คู่มือการสอน 

2. จัดทำแผนการพัฒนา
ครูตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

คณะกรรมการร่วมฯ ก.พ.-มิ.ย. 63 
2. ได้ประเด็นการพัฒนา 
และแผนการดำเนินงานท่ี
ชัดเจน 

 

3. สถาบันพ่ีเลี้ยง
เตรียมการและดำเนินการ

ครูวิชาวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู

ก.พ.-มิ.ย. 63 
3. ความพึงพอใจ ความรู้ 
ทักษะการสอนของครูตาม
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ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กำหนดเวลา หลักฐาน หมายเหตุ 
สนับสนุนในด้านต่างๆตาม
แผนงานท่ีวางไว ้

ที่สนใจ ผู้บริหาร ร.ร. 
สถาบันพี่เลีย้ง วิทยากร
รวม 14 คน 

แนวทางสะเตม็ศึกษา
เพิ่มขึ้น 
4. รายงานความก้าวหน้า 
1 

 
  
                7.3. การพัฒนานักเรียน... ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุม่เป้าหมาย ผลสำเร็จตามหลักฐานท่ีระบุในข้อตกลงโครงการ  
    

ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กำหนดเวลา หลักฐาน หมายเหตุ 
วัตถุประสงค ์: พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดบัช้ันประถมและมัธยมได้ดีขึ้น 
1. ครูวิชาวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำแผนการสอน สื่อ
การสอน และดำเนินการ
สอนตามทีไ่ด้วางแผนไว้ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
2. สถาบันพี่เลี้ยงเข้าร่วม
สังเกตการณ์ ให้คำแนะนำ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
3. สถาบันพ่ีเลี้ยงตดิตาม
ผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

นักเรียนระดับช้ันประถม
ปลายถึงมัธยมปลาย รวม
ทั้งสิ้น 25 คน 

มิ.ย.-ส.ค. 63 

1. แผนการเรยีนรูต้าม
แนวทางสะเตม็ศึกษาท่ีครู
พัฒนาขึ้นพร้อมกิจกรรม
สื่อการสอน การวัดผล 
2. แบบสังเกตการณ์สอน 
3. ผลการสังเกตการสอน
โดยพี่เลี้ยงและเพื่อนคร ู
4. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนของนักเรียน 
5. คะแนนก่อน-หลังเรียน 
6. ปัญหาที่พบและแกไ้ขได ้

- ผลผลิต คือ
แผนการเรียนรู้
ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาท่ีครู
พัฒนาขึ้นพร้อม
กิจกรรมสื่อการ
สอน 
- ผลงาน
นักเรียน 
- ภาพถ่าย
กิจกรรม 

 
                7.4  การเช่ือมโยงสูชุ่มชน..ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุม่เป้าหมาย ผลสำเร็จตามหลักฐานท่ีระบุในข้อตกลงโครงการ  
  

ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กำหนดเวลา หลักฐาน หมายเหตุ 
วัตถุประสงค ์: เชื่อมโยงโรงเรยีนสู่ชุมชนรอบโรงเรียน 
1. โรงเรียนออกแบบการ
เรียนการสอนตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาที่เช่ือมโยงกับ
ชุมชน/ให้ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และดำเนิน

นักเรียนระดับช้ันประถม
ถึงมัธยม รวมทั้งสิ้น 20 
คน 

ก.ย. – ต.ค. 63 

1. ครูสามารถระบุแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนและ
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนที่สมัพันธ์กับแหล่ง

- ใช้พื้นที่ใน
ชุมชน 
- งบประมาณ
การจัดประชุม
สมทบจาก
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ขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กำหนดเวลา หลักฐาน หมายเหตุ 
กิจกรรมตามแบบท่ี
กำหนดไว้ และประเมินผล 

เรียนรู้ในชุมชนได้ และมี
ผลด ี
2. นักเรียนมีความเข้าใจ
ชุมชนในแง่มุมต่างๆมาก
ขึ้น 

โรงเรียนทีเ่ข้า
ร่วม 
- แต่ละโรงเรียน
สามารถ
นำเสนอ
กิจกรรมใน
สาระวิชาที่
แตกต่างกันได ้

2. เชิญโรงเรยีนในกลุ่ม
นำเสนอผลการดำเนินงาน 
ในตอนปิดโครงการโดย
เชิญชุมชน เขตการศึกษา 
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมฟังและ
ปรึกษาหารือประเด็น
ความร่วมมือพัฒนา
สถานศึกษาและชุมชนให้
สอดคล้องกัน 

นักเรียนระดับช้ันประถม
ถึงมัธยม รวมทั้งสิ้น 20 
คน 

ก.ย. – ต.ค. 63 

3. ผลการประเมินความพึง
พอใจสาระของกิจกรรม
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การ
รับรู้ ความเข้าใจและยินดี
ให้ความร่วมมือสนับสนุน
การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนและชุมชน 
4. โรงเรียนในเขตพื้นท่ีมี
การทำงานในลักษณะเป็น
เครือข่าย 

งบประมาณ
ประชุมปิด

โครงการอาจขอ
สมทบเพิ่มเติม
จากผู้เกี่ยวข้อง 

 
     8. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ(KPIs) (ตามที่สกอ.กำหนด) ให้สรุป จากข้อ 7 
                8.1 ด้านนักเรียน   
                    เชิงปริมาณ นักเรียนที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 20 คน มีความรู้เรื่องการต่อวงจร Arduino ด้วยการประยุกต์เป็น
หุ่นยนต์เดินตามเส้นแบบ 2 เซ็นเซอร์ และเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ มีความสนใจในการเรียนรู้ สามารถแสดงความคิดเห็น
และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ จากผลการประเมินนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับดีมาก 
                    เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความสนใจและสนุกกับการเรียนเพิ่มขึ้น  
               8.2  คณาจารย ์
                     เชิงปริมาณ มีสื่อการสอนที่หลากหลาย มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูสามารถพัฒนาได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากการสอนแบบ
ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นการทดลอง การนำไปใช้งานจริง และครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับดีมาก 
ได้      
                     เชิงคุณภาพ ครมูีความพึงพอใจต่อกิจกรรม สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อแนะนำนักเรียนต่อไปได้  
               8.3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการช่วยเหลือในระดับดีมากที่ค่าเฉลี่ย 4.61 โดยผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความพึงพอใจในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสูงที่สุดค่าเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน โดยจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรม
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ในครั้งนี้นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้และสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการต่อวงจร 
Arduino และพัฒนาต่อยอดในชุมชนได้ 
    
 
  9. งบประมาณที่ใช้ 
               9.1 สถาบันแม่ข่าย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน 30,000 บาท 

ได้จัดซื้ออุปกรณ์และชุดประกอบหุ่นยนต์ เช่น ชุดหุ่นยนต์ขับ 2 ล้อพร้อมมอเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ถ่าน 
บอร์ดวงจร Arduino เซ็นเซอร์ โครงหุ่น เป็นต้น และเครื่องมืออื่นๆที่ใช้ในการประกอบวงจร เช่น คีม สายไฟ ไขควง อุปกรณ์จับ
ยึด นอต สกรู เป็นต้น ทั้งนี้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆนำมาใช้ในการอบรม เครื่องใช้สำนักงาน และมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้
เป็นกิจกรรมเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนต่อไป 
               9.2 สถาบันพ่ีเลี้ยงจำนวน 15,000 บาท 
               เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ คา่เดินทางและค่าขนมและค่าอาหารแก่ผู้เข้าร่วมอบรม  
   
  10. ข้อดี/ปัญหา /อุปสรรคของการดำเนินงาน 
              10.1 ข้อดี /ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการดำเนินงาน 

  : นักเรียน ครู/บุคลากรของโรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
  : โรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม และให้ความร่วมกับสถาบันพ่ีเลี้ยงเป็นอย่างดี 

              10.2 ปัญหา / อุปสรรค 
 ปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ส่งผลต่อ
ระยะเวลาในการจัดอบรม สถานท่ี และการจำกัดจำนวนของผู้เข้าร่วมอบรม และระยะเวลาในการทำงานท่ีล่าช้าออกไป 
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11. ข้อเสนอแนะ 
            11.1 สกอ. / กระทรวงศึกษาธิการ - 
            11.2 แม่ข่าย(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - 
            11.3 สถาบันอุดมศึกษา  
 การจัดโครงการทำใหส้ถาบันการศึกษามีความใกล้ชิดกับโรงเรียน และทราบถึงความต้องการการพัฒนาต่อยอดที่แตกตา่ง
กันไป ซึ่งเชื่อมโยงต่อความสนใจและการพัฒนาคณุภาพการศึกษาท่ีดี 
            11.4 อื่นๆ    

ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรงุกระบวนการเรียนการสอน และฝึกให้นักเรียน
สามารถต่อยอดความรู้เพื่อเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับต่างๆได้ 

 

12. ภาคผนวก    
            - คำสั่งต่างๆ  - รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับโรงเรยีน  
            - ผลงาน อาทิ แผนการสอน สื่อการเรียนรู้ แบบการประเมินผล/กิจกรรม และอื่นๆ                  
            - ภาพกิจกรรมการดำเนนิงาน     
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ภาคผนวก 
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รายนามผู้เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563  
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ประชุมวางแผนงานร่วมกันระหว่างสถาบันพี่เลี้ยงและโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  

ในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม Zoom  

 

 
 

 
 



21 

 

 
 

ภาพบรรยากาศการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
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ก าหนดการฝึกอบรม 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยง 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (ลาดหญ้า) ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 

 
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 

  
07.00 น. ออกเดินทางจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  
10.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนเทพศิรินทรล์าดหญ้า จ.กาญจนบุร ี

10.00-10.30 น. ลงทะเบียน 
10.30-12.00 น. พิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมี

สถาบันเทคโนโลยีปทมุวันเป็นพ่ีเลีย้ง  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. แบ่งกลุ่มนักเรยีน และครู เพื่อเตรยีมความพร้อม และจดัผูเ้รียนทีเ่คยเข้าอบรม 

และยังไม่เคยเข้าอบรมโครงการฯได้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน พร้อมแนะน าการอุปกรณ์
เบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมอบรม 

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-17.00 น. จัดเตรียมสถานท่ี เพื่อด าเนินการอบรมในวันถัดไป 

  
ตารางอบรมวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 
 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-10.30 น. แนะน าอุปกรณ์ และหลักการท างานเบื้องต้นของบอร์ด Arduino  
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. สอนการตดิตั้งโปรแกรม การเขียนโปรแกรมของบอร์ด Arduino   และเขียน

ค าสั่งเบื้องต้น  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. หลักการท างานของหุ่นยนตเ์ดินตามเส้น แบบ 2 เซ็นเซอร์ และประกอบหุ่นยนต์  
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-17.00 น. ฝึกเขียนโปรแกรมค าสั่ง และทดสอบให้หุ่นยนต์เดินตามเส้น  
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กิจกรรมอบรมครูและนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยง เร่ือง “การอบรมการต่อวงจร Arduino ด้วยการประยุกต์เป็นหุ่นยนต์เดินตามเส้น

แบบ 2 เซ็นเซอร์” ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 
ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 
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คู่มือ 

 

 
 

การต่อชุดหุ่นยนต์เดินตามเส้น 2 เซ็นเซอร์ด้วย Arduino 

 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  

จังหวัดกาญจนบุรี 

วันที่ 13- 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

 

 

สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 
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อุปกรณ์ที่ใช้ 

ล าดับ รายการ รูป 

1 

ชุดล้อรถ  ประกอบไปด้วย 

- ล้อรถ  

- มอเตอร์ 5 V 2 ตัว 

- แผ่นอะคริลิค 

- สายไฟ 

- น๊อต+สกรู  

2 รางถ่าน ส าหรับถ่านขนาด AA 4 ก้อน 

 

3 Line Track Sensor : MH Sensor Series 

 

4 
บอร์ด Arduino Nano 3.0 พร้อมสาย 

USB 
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ล าดับ รายการ รูป 

5 Nano Shield ส าหรับ Nano 3.0 

 

6 สวิตช์เปิด-ปิด 

 

7 สายจัมเปอร์  

 

8 โมดูลขับมอเตอร์ L298N 
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การประกอบหุ่นยนต์ 

ล าดับที่ ค าอธิบาย รูป 

1 

บัดกรีสายไฟเข้ากับมอเตอร์ และ

ประกอบมอเตอร์เข้ากับฐานล้อ (แผ่น

อะคริลิคชิ้นที่ 1) 
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ล าดับที่ ค าอธิบาย รูป 

2 
ประกอบสวิตช์เข้ากับแผ่นอะคริลิคชิ้น

ที่2 

 

3 

ประกอบรางถ่านบนแผ่นอะคริลิคชิ้นที่ 

2 พร้อมบัดดรีสายไฟ+ (สีแดง) เข้ากับ

สวิตช ์

 
 

 



35 

ล าดับที่ ค าอธิบาย รูป 

4 ประกอบล้ออิสระ 

 

5 
ประกอบ L298N โมดูลขับมอเตอร์ ลง

บนฐานล้อ 

 

6 
น าสายไฟจากมอเตอร์ ต่อเข้ากับโมดูล

ขับมอเตอร์ L298N 
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ล าดับที่ ค าอธิบาย รูป 

มอเตอร์ซ้าย 

 
มอเตอร์ขวา 

7 
ประกอบ shield เข้ากับอะคริลิคชิ้น

บน 
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ล าดับที่ ค าอธิบาย รูป 

8 

ต่อไฟบวกเข้ากับขาอีกขาหนึ่งของ

สวิตช์ และปลายสายต่อเข้ากับขา 

+12V ของโมดูลขับมอเตอร์ L298N 
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ล าดับที่ ค าอธิบาย รูป 

 

9 

ต่อสายไฟของโมดูลขับมอเตอร์ L298N 

เข้าไปบอร์ด Shield โดยที่ ไฟลบ 

(GND) ต่อเข้ากับ slot G และไฟบวก 

(5V) ต่อเข้ากับ slot  V 

 
GND +5V 

G 

V 
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ล าดับที่ ค าอธิบาย รูป 

10 
ประกอบอะคริลิคท้ังสองชิ้นเข้าด้วยกัน 

จะเป็นรถสองชั้น 

 

11 

ต่อเซ็นเซอร์ด้านล่างของรถ และต่อ

สายไฟจากบอร์ดโมดูลขับมอเตอร์ 

L298N เข้าไปบอร์ด Shield  และ

ประกอบล้อ 
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ล าดับที่ ค าอธิบาย รูป 
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D9 D2 D3 D4 D5 D10 

IN1 IN2 IN3 IN4   ENA  ENB 
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ภาพวงจรของหุ่นยนต์เดินตามเส้น 
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แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบนัอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
วันที ่13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 

 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร      

2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี      

3. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย      

4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วม
โครงการ 

     

ด้านวิทยากร 

5. วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี      

6. วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม/
ถ่ายทอด 

     

7. วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น      

8. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรง
ประเด็น 

     

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

9. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง      

10. มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน      

11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก      

12. การให้ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆมีความชัดเจนและถูกต้อง      

13. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม      
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

14. มีการประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (สถานที่/ระยะเวลา/อาหาร) 

15. ความพร้อมของสถานที่ในการจัดอบรม/สัมมนา      

16. ความพร้อมของสื่อ/วัสดุประกอบการอบรมมีความ
ทันสมัย/พร้อมใช้งาน 

     

17. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความเหมาะสม      

18. บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม      

ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

19. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน เข้ารับการอบรม      

20.  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง เข้ารับการอบรม      

21. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ 

     

22. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้      

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ      
 

สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้ 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1) ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ........................................................................................................  
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2) หัวข้อที่ท่านต้องการให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่ 

................................................................................................... ......................................................................................

............................................................................................................................. .................................................. 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโรงเรียน  
   

สามารถสรปุผลการประเมินดังด้านต่างๆ ต่อไปนี ้

    หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย Standard Deviation ระดับ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.76 0.52 ดีมาก 

2. ด้านวิทยากร 4.63 0.57 ดีมาก 

3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.63 0.57 ดีมาก 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (สถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร) 4.51 0.69 ดีมาก 

5. ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.49 0.86 ด ี

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 4.61 0.63 ดีมาก 

 

 จากการประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ “โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” ในวันที่ 13- 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี ผลการ

ประเมิน พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ในมีค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับดีมาก  โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจใน

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสูงที่สุดค่าเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับดีมาก  

 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 
ด ี คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 

ปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 
น้อย คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 
น้อยมาก คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.51 

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับจากโครงการ  

1. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับด้านการต่อหุ่นยนต์ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ 

2. สามารถน าไปใช้สอนนักเรยีนได้จริง 

3. สามารถเสรมิทักษะให้นักเรยีนมีแนวคิดเชิงวิศวกรรมได ้

4. ฝึกให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา ช่วยพัฒนากระบวนความคดิสร้างสรรค์ ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆโดยใช้วัสดุที่มี

อยู่รอบตัวได ้
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ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการอบรม 

- อยากให้มีระยะเวลาอบรมมากกว่านี้ เนื่องจากมีเวลาในการฝึกปฏบิัติค่อนข้างสั้น 

- อยากเห็นตัวอย่างของชุดควบคุมหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริง 

- อยากให้มีการจัดอบรมเรื่อง coding 

2. หัวข้อท่ีต้องการให้จัดอบรมครั้งต่อไป 

- ชุดควบคุมหุ่นยนต์ประเภทอื่นๆ เช่น ชุดควบคุมการหยิบหรือ แขนกล การประกอบเครื่องบิน เป็นตน้ 
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สื่อส าหรับการเรียนการสอน 
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ตัวแทนสถาบันพ่ีเลีย้งมอบอุปกรณ์ให้กับผู้อ านวยการโรงเรียน ด้วยชุดรดน ้าต้นไม้อัตโนมตัิ จ านวน 10 ชุด ส าหรับการเรียนรู้

เพิ่มเตมิของนักเรียนที่สนใจการตอ่วงจร 
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กิจกรรมพัฒนาครู ภายหลังการเข้ารับการอบรมจากสถาบันพี่เลี้ยง 
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