
 

 

 

 

 

๑. ชื่อทีม  Be in unity  

๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กจิกรรมเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและ
วัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได ้  ด้านวัฒนธรรม 

❑ ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข ❑ ด้านสิง่แวดลอ้ม 
  ❑ ด้านสงัคม ❑ อื่น ๆ (ระบ ุ   ) 

๓. พ้ืนที่ดำเนินการ      โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ  

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพ้ืนทีด่ำเนินโครงการ 
สภาพปัญหา  ความขัดแย้งอันเกิดจากความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณี หลักปฏิบัติของแต่ละศาสนา

สาเหตุ    1. ความไม่เข้าใจในหลักคำสอน หลักปฏิบัติ และศาสนกิจของศาสนาต่างๆ  
             2. การได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  
             3. ความแตกต่างทางความคิดในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  
 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
         จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 4 ของประเทศไทยที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีมากถึงร้อยละ
67.8 ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมลายู รองลงมาคือศาสนาพุทธมีร้อยละ 31.9 ศาสนาคริสต์และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.3 ทำให้
ประชากรในจังหวัดสตูลมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันตามขนบธรรมเนียม ประเพณีของศาสนาที่ตนนับถือ อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างตามขนบธรรมเนียมประเพณี ความไม่เข้าใจในหลัก
คำสอน หลักปฏิบัติ ศาสนกิจต่างๆ ของแต่ละศาสนาที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ได้เล็งเห็น
ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจึงได้จัดทำกิจกรรมค่ายที่สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและ
วัฒนธรรมของแต่ละศาสนา รวมทั้งยังสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนชาวไทยและ
ประชาชนมุสลิม เพื่อจะนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป 
 

แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

เลขท่ี .................................. 
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 สำหรับโครงการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม
พหุวัฒนธรรมมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ประกอบด้วย เยาวชนที่มีอายุ 15-16 ปี ศาสนาละ 10 คน ผู้
ประสานงานและวิทยากร 10 คน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๑) เยาวชนได้รับข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักคำสอน หลัก  ปฏิบัติ และ      

          ศาสนกิจต่างๆของแต่ละศาสนา  
      ๒) เยาวชนสามารถใช้ชีวติอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้  
      ๓) เยาวชนในชุมชนจะได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติท่ีดีและป้องกันการขัดแย้งอันเกิดจากปัญหาที่อาจจะ       
          เกิดข้ึนเนื่องจากสังคมพหุวัฒนธรรมในอนาคต  
     

๗. เป้าหมาย/ผลผลติ 
เยาวชนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ บนพ้ืนฐานความเข้าใจ ให้เกียรติ สามารถปรับตัวอยู่

ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละศาสนา  
            
   

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 
1. ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน เพจ Be in unity และหน่วยงานต่างๆ  
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจ้งรายละเอียดเบื้องต้น   
3. โครงการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมพหุ
วัฒนธรรม  มีกำหนดการจัดกิจกรรม 3 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          3.1 กิจกรรมสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละ   
               ศาสนา โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอน หลักปฏิบัติ และศาสนกิจของแต่ละศาสนา    
             (โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom ) 
          3.2 กิจกรรมฐานแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐาน แต่ละ 

     ฐาน จะมีสมาชิกท้ังหมด 10 คน (คละศาสนากัน) และมีวิทยากรที่ชำนาญการประจำฐาน (โดยใช้ 
     รูปแบบกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom ) 
3.3 กิจกรรมการสันทนาการและสรุปโครงการ ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมจะต้องเลือกกิจกรรมที่สนใจหรือ 

ความถนัด เพ่ือแสดงผลงานของตนเองในการเข้าร่วมแข่งขัน โดยใช้หัวข้อที่เก่ียวข้องกับสังคมพหุ
วัฒนธรรมในสร้างสรรค์ผลงานและมีกิจกรรมดังนี้ (โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom ) 
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1. การเขียนเรียงความ    2. วาดภาพ  3. สุนทรพจน์   4. ร้องเพลง    5.แต่งกลอน  6. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
เช่น การแสดง ถ่ายภาพ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับเกรียติบัตรที่เข้าร่วมโครงการและเสื้อประจำ
โครงการ 
         

 ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

เตรียมโครงการ ✓  ✓     

ลงมือปฏิบัต ิ   ✓    

สรุปโครงการ    ✓   

ส่งผลงาน      ✓  

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน     30000    บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จำนวน  30000  บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอืน่ร่วมสนับสนุน (ถา้มี) จำนวน  -   บาท 



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับหลักคำสอน หลักปฏิบัติ
และหลักศาสนกิจต่างๆของแต่ละศาสนา   
2. เข้าใจ ให้เกียรติ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความแตกต่างของแต่ละศาสนาและสามารถใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข        
   

  ๒)  ชมุชน/ท้องถิน่ หรือประเทศชาติ 
 1.สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจ   

2.สมาชิกในชุมชนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ   
3. เยาวชนในชุมชนได้รับการปลูกฝัง ให้มีทัศนคติท่ีดี และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องจาก 
สังคมพหุวัฒนธรรมในอนาคต   
4.เยาวชนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าใจ ให้เกรียติ ปรับตัวและยอมรับ
ความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละศาสนา      

         

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเรจ็ 
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอน หลักปฏิบัติ และขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาพุทธ คริสต์ 
อิสลามและอ่ืนๆ (รูปแบบออนไลน์ Zoom   
2. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักคำสอน หลักปฏิบัติ และขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาพุทธ 
คริสต์ อิสลามและอ่ืนๆ (รูปแบบออนไลน์ Zoom)   
3. จัดกิจกรรมให้เยาวชนต่างศาสนิกมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เข้าใจ ให้เกียรติ 
สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรม (รูปแบบออนไลน์ Zoom) 
4. ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึก รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน (รูปแบบออนไลน์ Zoom)        
    

๑๒. บุคคลหรอืหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนทีท่ี่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตผุล 
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล เพราะเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูล คอยประสานและจัดทำแผนพัฒนาการ
ศาสนา การศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัด และแผนการปฏิบัติการเกี่ยวกับรวมทั้งจัดลำดับ
ความสำคัญของแผนงานโครงการ  โครงการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงภายในจังหวัด และเป็นข้อมูลทางการ
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในจังหวัด        
            



๒ 
 

 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
มาริลีน วอส ซาเวนต์ คอลัมนิสต์ที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบคำถามได้ทุกเรื่อง เพราะการแก้ปัญหาใน

หลายๆเรื่องอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน แต่เธอคนนี้สามารถแก้ปัญหาหรือปริศนาได้ทุกเรื่อง ชอบใน
ความสามารถของเธอ อยากเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ในทุกๆเรื่องเหมือนกับเธอ   
             

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่
มุมขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและ
หลักฐาน        ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

          
 

              ผู้เสนอโครงการ 
 

  ลงชือ่   อารีฟีล    ผู้สมัคร (หวัหน้าทีม) 
(   นาย อารีฟีล เตาวะโต ) 

วัน/เดือน/ป ี   6 สิงหาคม  2564 

   
  ลงชือ่  อาตีนา   ผู้สมัคร (สมาชกิทีม) 

            ( นางสาว อาตีนา โตนน้ำขาว ) 
      วัน/เดือน/ปี      6 สิงหาคม 2564 
   

       ลงชื่อ  ฮานานี่    ผู้สมคัร (สมาชิกทมี) 
              (  นางสาว ฮานานี่ สุมาลี  ) 

         วนั/เดือน/ปี     6 สงิหาคม 2564 
   

 


