
 

 
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และส านึกความเป็นไทย 
 
๑. ชื่อทีมพหุสังคม (Plural society)              จังหวัด เชียงใหม่              
   โครงการ ฟ้ืนภาษาแม่ สร้างการมีส่วนร่วม ผ่านนิทานพื้นบ้าน 
๒. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านห้วยหละ ต าบล ป่าพลู อ าเภอ  บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 

(๑) นายจตุพล ยะวา   
(๒) นางสาวทวีวรรณ สิทธิกาน   
(๓) นางสาวชาลีรักษ์ เพชรรักษ์   

๔.วัตถุประสงค์โครงการ 
 (๑) เพ่ือเป็นการรวบรวมและการจัดประเภทของนิทานพ้ืนบ้านในพื้นที่ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง 

จังหวัดล าพูน 
(๒) เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมของนิทานในรูปแบบใหม่ (ได้แก่ การวาดภาพประกอบเรื่องทั้งภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว, บันทึกเสียงและวิดีโอการเล่านิทาน เป็นต้น)  
 
๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่ก าหนดไว้ 

มีการจัดเก็บนิทาน เรื่องเล่าพ้ืนบ้านทั้งหมด ๒๐ เรื่อง และมีการจัดท าวิดีโอวาดภาพเล่าเรื่องจ านวน 2 
เรื่อง ซึ่งทางกลุ่มได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ โรงเรียนบ้านห้วยหละในการ
ด าเนินการในหาจุดร่วมของนิทานพ้ืนบ้าน และคัดเลือกในการจัดท าวิดีโอวาดภาพเล่า  

จากเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นั้น ซึ่งมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้คือ สามารถเก็บรวบรวมนิทาน เรื่องเล่าพ้ืนบ้านได้ ๒๐ 
เรื่องตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ส่วนในการจัดท าวิดีโอวาดภาพเล่าเรื่องนั้นได้ออกมา ๓ เรื่อง ดังต่อไปนี้ ๑.เรื่อง
เล่าบ้านห้วยหละ ๒.นิทานเหตุก่อกรรม และ ๓.นิทานความโลภ ความไม่ซื่อตรงในสังคมมนุษย์ 

โดยที่มีการเก็บรวบรวมนิทาน เรื่องเล่าพ้ืนบ้านโดยเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ และมีการกิจกรรมวาดภาพ
เล่านิทานซึ่งได้ผลงานออกมา ๓ เรื่อง คือ ๑.เรื่องเล่าเกี่ยวกับกระบวนการท้อผ้าในชุมชนบ้านห้วยหละ ๒.
นางสาวเพซู และ ๓.ต านานกระดูกไก่  

 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
    ถึง วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 



๗. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน (อธิบายโดยระบุขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด) 
 

ล าดับที่ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 

๑ เตรียมความพร้อม และเก็บรวบรวมนิทานพ้ืนบ้าน โดยเก็บ
รวบรวมจากผู้อาวุโสในชุมชน 

๑ พ.ย. – ๓๑ ธ.ค.
๒๕๖๔ 

๑.๑ จัดอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับเก็บรวบรวมนิทานพ้ืนบ้าน 

 ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (ประสานงานกับทาง 
โรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรม ออนไลน์)  

 เตรียมประเด็นการอบรม (พูดคุยภายในกลุ่มเพ่ือเตรียม
ความพร้อม ออนไลน์ )  
- รวบรวมวิธีการเก็บข้อมูล   
- อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ส าหรับเก็บข้อมูล    

 ก าหนดการส าหรับการอบรม (ประสานงานกับแกนน า  
เด็กและเยาวชน ออนไลน์)  
- ชี้แจงต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม  
- ประสานกับชุมชนในการลงพ้ืนที่  
-     จัดกิจกรรมออนไลน์เพ่ือท าความเข้าใจกับแกนน า 
ก่อนที่เก็บข้อมูล  

 ลงพ้ืนที่ในหมู่บ้านห้วยหละเพ่ือท าความเข้ากับแกนน า 
เนื่องด้วยสถานะโควิดดีขึ้น 

 จัดกิจกรรมโครงการฟ้ืนภาษาแม่ สร้างการมีส่วนร่วม 
ผ่าน นิทานพ้ืนบ้านกับโรงเรียนบ้านห้วยหละ (โดยครั้ง
แรกก าหนดวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่ด้วยการระบาด
ของ โควิดจึงมีการเลื่อน 

๑ - ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๔ 
๑ - ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔  
๑ - ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔ 
 
๑ - ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔ 
 
๑๕ - ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๔ 
 
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๔ 
 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔ 
 
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๑.๒ การเก็บรวบรวมนิทานพ้ืนเมือง (แกนน าเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
เข้าเก็บนิทาน เรื่องเล่าในพ้ืน พร้อมได้มีการจัด GPS เพ่ือท าแผน
ที)่ 

 เก็บรวบรวมข้อมูลนิทาน 

 ตรวจสอบความถูกต้อง 

 ติดตามผลการด าเนินงาน 

๒๑ พ.ย. -  
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๑.๓ จัดกิจกรรมสรุปการเก็บรวบรวมนิทาน (ทีม ได้มีการรวบรวม
นิทานได้จากแกนน าที่เก็บ เพ่ือจัดหวดหมู่ โดยมีการเข้าร่วม
จัดแยก และคัดเลือกผ่านออนไลน์) 

 จัดเเยกประเภท 

๑๗ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ 



 คัดเลือกประเภทของนิทาน 

 เตรียมวาดภาพประกอบ 
๒ การจัดท าวิดีโอวาดภาพเล่าเรื่อง  ๑ ม.ค. -   

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕   
๒.๑ ร่างตัวแปลนิทานจ านวน ๓ เรื่อง (โดยทีม ได้ประสานกับเด็กและ

เยาวชนแกน ผู้ให้ข้อมูล ในการแปลนิทานด้วยค าบางค านั้นไม่
สามารถแก้ได้จึงระยะเวลาที่นาน ซึ่งผ่านทางออนไลน์) 

 การเเปลเป็นภาษาไทย 

 การร่างโครงสร้างของเรื่อง 

 ติดตามผล 

๑ – ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ 

๒.๒ ประสานงานติดต่อการท านิทานรูปแบบใหม่ (ประสานงานกับกลุ่ม
ที่ท าวาดวิดีโอวาภาพเล่าเรื่อง เพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจ เพ่ือลงมือ
ท าได้อย่างถูกต้อง ผ่านออนไลน์)  

 อธิบายถึงรูปเเบบของนิทาน 

 ส่งตัวร่างนิทาน 

 ด าเนินการประกวดวาดภาพนิทาน (โดยที่เรื่องที่ ๑ เสร็จ
สิ้นในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องที่ ๒ เสร็จสิ้นใน
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเรื่องที่ ๓ เสร็จสิ้นในวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีการตรวจความเรียบร้อย) 

๑๖ ม.ค. – ๒๓ ก.พ. 
๒๕๖๕ 
 

๓ ประสานและเริ่มกิจกรรมวาดภาพเล่าเรื่องส าหรับเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่ (โดยที่กิจกรรมนี้ได้เตรียมอุปกรณ์ให้กับเด็กและเยาวชน
ในการจัดท า)  

- ประสานงานเพ่ือชี้แจงรายละเอียด (ประสานงานผ่าน
ออนไลน์) 

- จัดส่งอุปกรณ์เพ่ือจัดท า 
- จัดท าวาดภาพประกอบนิทาน เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน 

๒ ก.พ. – 
๒ มี.ค. ๒๕๖๕ 

๔ ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ การลงวิดีโอวาดภาพเล่าเรื่อง 
และจัดกิจกรรมออนไลน์เพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างเครือข่าย  ผ่าน 
Facebook เพจ ล าห้วยหละ 

- ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
- จัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ และเครือข่าย 
- น าวิดีโอวาดภาพเล่าเรื่องอัพขึ้นบนออนไลน์ 

๑๓ ม.ค. – ๑๐ มี.ค. 
๒๕๖๕ 

๕ การสรุปผลการด าเนินงาน (โดยทาทีมได้จัดท าเอกสารและวิดีโอ 
ผ่านออนไลน์) 

๑๑ – ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕ 



๘. งบประมาณด าเนินการ   จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท   
    งบประมาณท่ีได้รับของโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
    คงเหลือ จ านวน - บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ถ้ามี) ระบุ  - 
     
โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จ านวนเงิน (บาท) 

๑ ค่าอาหารว่างชุดละ ๓๐ บาท จ านวน ๕๐ ชุด จ านวน ๒ ครั้ง ๔,๕๐๐ 

๒ ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและการลงพ้ืนที่ ๑,๒๑๐ 

๓ ค่าจัดท าวิดีโอวาดภาพเล่าเรื่อง เรื่องท่ี ๑ ๓,๘๐๐ 

๔ ค่าจัดท าวิดีโอวาดภาพเล่าเรื่อง เรื่องท่ี ๒ ๔,๐๐๐ 

๕ ค่าจัดท าวิดีโอวาดภาพเล่าเรื่อง เรื่องท่ี ๓ ๕,๐๐๐ 

๖ จัดซื้อของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเพจ ๑,๒๐๐ 

๗ จัดซื้อของรางวัลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด ๓๓ 
คนน โดยเป็นอุปกรณ์กีฬา ตามความต้องการของนักเรียนใน
โรงเรียน 

๕,๐๔๐ 

๘ ค่าจัดส่งของรางวัลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน ๑๘๕ 

๙ จัดซื้ออุปกรณ์กิจกรรมวาดภาพประกอบนิทาน เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน 
(สีไม้ กระดาษ และอ่ืน ๆ แบ่งเป็น ๓ ชุด) 

๑,๕๐๐ 

๑๐ ค่าจัดส่งของส าหรับอุปกรณ์กิจกรรมวาดภาพประกอบนิทาน ๑๑๕ 

๑๑ ค่าจัดส่งของที่ระลึก ส าหรับผู้เข้ากิจกรรมผ่านเพจ ๒๕๐ 

๑๒ ค่าจัดท าเกียรติบัตร จ านวน ๔๙ แผ่น ส าหรับผู้เข้ากิจกรรม ผู้ให้
ข้อมูล และแกนน า 

๙๘๐ 

๑๓ ค่าจัดส่งเกียรติบัตร ๗๐ 

๑๔ ค่ากรอบส าหรับใส่เกียรติบัตรส าหรับผู้ให้ข้อมูล และแกนน า 
จ านวน ๑๑ กรอบ 

๑,๖๕๐ 

๑๕ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๕๐๐ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ 

 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

มีทางทีมได้มีการประสานงานเพ่ือสร้างความร่วมมือในการด าเนินโครงการโดยจะมีหน่วยงาน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 



๑. โรงเรียนบ้านห้วยหละ โดยประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียน ประสานจัดกิจกรรม ประสานขอ
ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม และประสานความร่วมมือด้านข้อมูล 

๒. สภาเด็กและเยาวชนต าป่าพลู  โดยประสานงานกับประธานสภาเด็กและเยาวชน ประสานด้านการ
กระจายข้อมูล ประสานเพ่ือข้อมูลส าหรับนิทานโดยเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชน และการเข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู  โดยประสานงานความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ การ
สนับสนุนบุคลากร 

๔. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหละ ฝั่งมัธยมในส่วนของการมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล ในการคัดเลือก
นิทานพื้นบ้าน และการลงพ้ืนที่ โดยมีแกนน าในการช่วยด าเนินการ 

๕. ผู้ให้ข้อมูลนิทาน เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน  โดยเป็นการข้อมูลเพ่ือจัดเก็บ จัดหมวดหมู่ และจัดท าวิดีโอวาด
ภาพเล่าเรื่อง 

๖. เครือข่ายที่ได้จากกิจกรรมในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือประสานความร่วมมือด้านนิทาน คือ แลกเปลี่ยน และ
สร้างการรับรู้ในวงกว้าง 
 
๑๐. ผลส าเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
(๑) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิทาน และเรื่องเล่าพ้ืนบ้าน และความส าคัญ 
(๒) ได้มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล การเข้าใจภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการ คัดเลือก

นิทานพื้นบ้านเพ่ือจัดท าวิดีโอวาดเล่าเรื่อง 
๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

(๑) ชุมชนได้มีการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น รวมไปถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี ผ่านนิทาน 
พ้ืนบ้าน 

(๒) ได้สร้างความส าคัญ ความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชน ผ่านวิดีโอวาดเล่าเรื่อง 
(๓) ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้านส าหรับสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศ 
(๔) เป็นจุดเริ่มต้นส าหรับการให้ความส าคัญกับนิทานพ้ืนบ้านในแต่ละท้องถิ่น และเพ่ือให้มีการ

เก็บรวบรวมนิทานพ้ืนบ้านในแต่ละท้องถิ่น 
 
๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถน าไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 

จากการเก็บรวบรวมนิทาน เรื่องเล่าพ้ืนบ้านสามารถน าไปแพร่เผย และส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชน 
รวมไปถึงสร้างการรับรู้เพ่ือสร้างพลังของท้องถิ่นให้เกิดขึ้น ในส่วนของวิดีโอวาดเล่าเรื่องสามารถน าไปเป็นสื่อ
ประกอบการเรียนที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นได้ ทั้งนี้สามารถสร้างนิทานรูปใหม่เพิ่มในสังคมเพ่ือเป็นนิทานส าหรับแต่
กลุ่มได้ แทนที่เราจะน านิทานจากที่อ่ืนมา 

เป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บรวมรวบนิทาน เรื่องราวพ้ืนบ้าน ซึ่งสามารถต่อยอดโดยสร้างเครือข่ายใน
เก็บรวบรวมนิทาน เรื่องเล่าพ้ืนบ้านในแต่ละพ้ืนที่เป็นคลังข้อมูลนิทานพ้ืนบ้านในประเทศไทย ซึ่งสามารถรักษา



ภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาที่แฝงอยู่ในนิทาน เรื่องเล่าในแต่พ้ืนที่ได้ สังคมแต่ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถต่อยอดในการท าในรูปแบบใหม่ได้ 

โดยที่ปัจจุบันทางทีมฯ ได้รับจากการประสานจากอ าภา เขียวดี จากโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จากการ
สานต่อโครงการในการเก็บรวบรวมนิทาน การอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นผ่านนิทานพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นการขยายผลของ
โครงการเพื่อสร้างการรับรู้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางทีมฯ ประสานงานกับบุคคลในแต่พ้ืนที่ในการสร้างทีมในการเก็บ
รวบรวมนิทานพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไปเพ่ือสานต่อโครงการ และให้เกิดการเก็บรวบรวมนิทานพ้ืนบ้านใน
พ้ืนที่อ่ืน ๆ 

ดังนั้นโครงการนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้ ความส าคัญของนิทาน เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็น
ต้นแบบของการน าของเก่า และของใหม่มาสร้างพ้ืนที่ให้กับท้องถิ่น ภาษาถ่ินให้เกิดข้ึนในสังคมไทย 
 
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

๑. การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ด าเนินโครงการเป็นอย่างมาก ซึ่งมีการระบาดในชุมชนรอบใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามทางทีมได้มีการแก้ไขปัญหาใน 
๒ ส่วนด้วยกันคือ ในระยะที่มีการระบาดรุนแรง ได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และในระยะที่มีการ
ระบาดไม่ได้รุนแรงหรือไม่มีการติดในชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผ่านโดยผ่านการตรวจ ATK ส าหรับ
ผู้จัดกิจกรรม และป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการท ากิจกรรม โดยเหตุนี้ท า ให้การด าเนิน
โครงการมีล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ แต่ทางทีมได้มีการจัดท าโครงการไดเสร็จตามที่ได้ตั้งไว้ 

๒. การแปลนิทานพ้ืนบ้าน ให้เป็นภาษาไทย นั้นมีความล่าช้าอยู่เนื่องด้วยค าบางค านั้นเป็นค าที่ผู้
ด าเนินโครงการไม่สามรถแปลได้ จึงจะต้องสอบถามผู้รู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนเพ่ือแปล ให้เกิดความเข้าใจเพ่ือจะ
น าไปใช้ในการจัดท าวิดีโอวาดภาพเล่าเรื่อง 

 
๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  

อย่างที่ได้กล่าวไปในส่วนของข้อ ๑๑ นั้นที่แสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความส าคัญต่อนิทาน 
พ้ืนบ้านต่อการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาที่แฝงอยู่ในนิทานซึ่งการเริ่มต้นยัง ไม่ได้
ด าเนินการได้ครบในทุกส่วนดังนั้นแล้วจึงมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการต่อไปนี้  

๑. จะต้องมีทีมงานที่มีความรู้ความสารถในด้านแอนิเมชั่น การวาดภาพ เพ่ือสร้างผลงานที่กว่านี้
และจุดส าคัญต่อการสร้างผลงาน สร้างการรับรู้มากกว่านี้ 

๒. มีการเก็บรวบรวมนิทาน เรื่องเล่าพ้ืนเมืองให้ได้มากว่านี้ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล เพ่ือในอนาคตอา
จะมีการจัดโครงการแข่งขันจัดท านิทานพื้นบ้าน ในรูปของแอนิเมชั่นการประกวดวาดภาพประกอบนิทาน และ
อ่ืน ๆ ได ้

๓. สร้างเครือข่ายเพ่ือขยายผลของการเก็บรวบรวมนิทาน เรื่องเล่าพ้ืนบ้านในแต่พ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ฐานข้อมูลนิทาน เรืองเล่าพ้ืนบ้านให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 

อย่างไรก็ตามเป็นการพัฒนาโครงการที่ทางทีมด าเนินการคือการสร้างพ้ืนที่ส าหรับเก็บรวบรวมนิทาน 
เรื่องเล่าพ้ืนบ้านให้เป็นฐานข้อมูล เพ่ือให้แต่พ้ืนที่น าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาในด้านต่าง ๆ และ
สร้างการตระหนักในภาษาท้องถิ่นให้เกิดข้ึน 



๑๔. จัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 
๕ นาที (ถ้ามี) 
 เป็นวีดิทศัน์ประกอบการน าเสนอผลการด าเนินงาน ที่แสดงถึงจุดเป้าหมายของงาน ผลงานที่ได้ รวมไป

ถึงอนาคตของโครงการฯ การต่อยอด โดยที่สามรถติดตามผลงาน และการด าเนินการต่อได้ที่ เพจ ล าห้วยหละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................... หวัหน้าทีม  
                                             (  นายจตุพล ยะวา  )  
                                    วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
(ลงชื่อ) .................................................... สมาชิกในทีม  
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(ลงชื่อ) .................................................... ผู้รับรอง   
                                             (ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา)  
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หมายเหต ุ กรุณาส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

 


