
1.ชื่อทีม Be in unity  จังหวัดสตูล โครงการกิจกรรมเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม 

2.สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ 308 ถนน ยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด 

อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล 

3.ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 

  3.1 นายอารีฝีน เตาวโต 

  3.2 นางสาวอาตีน่า โตนน้ำขาว 

3.3 นางสาวฮานาน่ี สุมาลี 

4.วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เยาวชนได้รับข้อมูล ความรู้ และความเขา้ใจที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักคำสอน หลัก

ปฏิบัติ และศาสนกิจต่างๆของแต่ละศาสนา 

2. เยาวชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 

5.เป้าหมายหรือผลลัพธ์ของโครงการที่กำหนดไว้ 

เยาวชนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ บนพ้ืนฐานความเข้าใจ ให้เกรียติ สามารถ

ปรับตัวอยู่ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละ

ศาสนา 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

 



7.ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน (อธิบายโดยระบุขั้นตอนว่าทำอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร 

ในช่วงเวลาใด 

ลำดับที่ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1 วางแผนประชุม และเตรียมความพร้อมก่อนทำ 

prototype 
20-25 ตุลาคม พ.ศ.2564 

2 จัดกิจกรรม prototype  26 ตุลาคม พ.ศ.2564 
3 สมาชิกในทีมช่วยกันเตรียมความพร้อมของเอกสาร

ในการจัดกิจกรรม เช่น แบบฟอร์มการรับสมัคร แบบ
ประเมินความพึงพอใจของโครงการ การเชิญ
วิทยากร เป็นต้น 

1-20  มกราคม พ.ศ.2565 

4 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
ผ่าน เพจ Be in unity และหน่วยงานต่างๆ 
 

1-20  มกราคม พ.ศ.2565 

5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
พร้อมช้ีแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นผ่านเพจ Be in 
unity 

21 มกราคม พ.ศ.2565 

6 จัดโครงการเสริมสร้างและแลกเปล่ียนเรียนรู้วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมพหุ
วัฒนธรรมผ่านรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) 
 

22-23 มกราคม พ.ศ.2565 

7 จัดโครงการเสริมสร้างและแลกเปล่ียนเรียนรู้วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมพหุ
วัฒนธรรมผ่านรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) 
 

29 มกราคม พ.ศ.2565 

8 มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วม
โครงการและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 



9 สรุปโครงการและรวบรวมข้อมูล 30 มกราคม – 10 มีนาคม 
พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน  30000 บาท   
    งบประมาณที่ได้รับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 30000.- บาท ใช้ไปจำนวน 27553 บาท 
    คงเหลือ จำนวน 2447 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ไม่ม ี
โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังน้ี 

ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท) 
1 ค่าวิทยากร 4000 
2 ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่โครงการหรือกิจกรรม/3 วัน 3000 
3 ค่าจัดทำเอกสาร เช่น เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมและผู้เข้าร่วมแข่งขัน

กิจกรรม ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าซองเอกสาร เป็นต้น 
1056 

4 ของรางวัลและของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 4647 
5 อาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/3 วัน 2100 
6 เส้ือประจำโครงการ 10000 
7 ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 200 
8 ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสารโครงการ 1000 
9 ของที่ระลึกในวันที่ลงพ้ืนที่ให้หน่วยงานเด็กอวดทำดี/อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 
710 

10 เข็มกลัดประจำโครงการ 840 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27553 

 
 
 
 
 
 
 



9. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
9.1ดร.พระครูสุนทรธรรมนิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล

วิทยากรอบรมให้ความรู้ของศาสนาอิสลาม 
9.2ศาสนาจารย์ ดร.สมหมาย แสงสว่างสัจกุล เจ้าอธิการคริสตจักรสตูล วิทยากรอบรมให้

ความรู้ของศาสนาคริสต์ 
9.3นายชาฟีอี เกปัน ครูผู้สอนศาสนาและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการศาสนาโรงเรียนพัฒนาการศึกษา

มูลนิธ ิ
9.4โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ที่ช่วยประชาสัมพันธ์และประสานงานให้กับนักเรียนที่

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
9.5โรงเรียนสตูลวิทยา ที่ช่วยประชาสัมพันธ์และประสานงานให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม

กิจกรรม 
9.6โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์และประสานงานให้กับนักเรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมและอนุเคราะห์และอำนวนความสะดวกสถานที่ในการจัดโครงการในครั้งน้ี 
9.7โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์และประสานงานให้กับนักเรียนที่

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
10. ผลสำเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
      10.1 ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับหลักคำสอน 

หลักปฏิบัติและหลักศาสนกิจต่างๆของแต่ละศาสนา 

2. เข้าใจ ให้เกรียติ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความแตกต่างของแต่ละศานาและ

สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข      

 

 

 

 



      10.2 ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
1.สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจ 

2.สมาชิกในชุมชนได้แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น และข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ 

3. เยาวชนในชุมชนได้รับการปลูกฝัง ให้มีทัศนคติที่ดี และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อัน

เน่ืองจากสังคมพหุวัฒนธรรมในอนาคต 

4.เยาวชนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าใจ ให้เกรียติ ปรับตัว

และยอมรับความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละศาสนา 

11. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
- รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีเพื่อแต่งต้ังเป็น “ ทูตพหุวัฒนธรรมรุ่นที่ 1 ” ภายใต้

สโลแกน “ พหุวัฒนธรรมนำสันติสุข ” 
- จัดอบรมพหุวัฒนธรรมให้กับเยาวชนในรุ่นต่อๆไปและขยายกิจกรรมให้มีลักษณะที 
หลากหลายมากขึ้น เช่น กิจกรรมค่าย  กิจกรรมลงพ้ืนที่เรียนรู้จากสถานที่จริง กิจกรรมเช่ือม
สัมพันธ์  
- สร้างเครือข่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรมนำสันติสุข 

12. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 12.1  ปัญหาและอุปสรรค 
  1.) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้รูปแบบ ( การ
จัดกิจกรรมค่าย ) วิธีการจัดกิจกรรมไม่สามารถจัดได้ตามแผนที่วางไว้ 

วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
1.ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดอบรมออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
2.) การประสานงานกับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถทำได้ในรูปแบบที่วางไว้ ( 

การลงพ้ืนที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนและสถานศึกษาไม่สามารถทำได้ ) 
 
 
 



วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
- ประสานงานผ่านครูและผู้นำชุมชน 
- รับสมัครออนไลน์  

3.) การประชุมของทีมเยาวชนไม่สามารถรวมตัวกันได ้
วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- ประชุมออนไลน์  
4.) การมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนไม่สามารถทำได้ใน

รูปแบบออนไซด ์
วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- ส่งมอบให้ตัวแทน 
13. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  

อยากให้พี่ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ในตอนเริ่มต้น เพื่อจะได้ประเมินกิจกรรมและปรับแก้ไข
ก่อนจะจัดกิจกรรมจริง  

14. จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น Infographic หรือ วีดิทัศน์ความยาว
ไม่เกิน ๕ นาที (ถ้ามี)  

 วิดีโออยู่ในแชทกลุ่ม be in 
 

 

 

 


