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ชื่อโครงการ โครงการสืบค้นปราชญ์ชาวบ้าน สานภูมิรู้ สู่การอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที ่2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 มาตรฐานที ่2.3.2 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชน สอดคล้องกับแผนการศึกษา
ชาติ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและการ
จัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
ภาคเีครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล องค์กรชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ครปูระดิษฐ์  เยาว์แสง  และคณะ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

จากการส ารวจข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียนพบว่าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีอยู่ ถึงแม้ว่าจะได้รับการอนุรักษ์จากบุคคลในท้องถิ่นบ้างเป็นบางส่วน แต่ยังไม่ได้น ามาใช้ ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มากนัก เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนส่วนมากยังไม่ตระหนักถึง ความส าคัญของแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่ มีการใช้แหล่งเรียนรู้น้อยและน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนน้อย นอกจากนี้ โรงเรียนยังไม่ได้จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรท้องถิ่นส่งผลให้ผู้เรียนไม่เห็นคุณค่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นกับความภูมิใจในชุมชนและไม่
น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาจึงได้จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ขึ้นเพ่ือ
การสะดวกในการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา เพ่ือน ามาบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สามารถส่งผลให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้นักเรียนได้สืบค้นปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนที่มีบทบาทในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) เพ่ือจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
3) เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) เพ่ือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ      

1. นักเรียนร้อยละ 82.5 เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากปราชญ์ชุมชน 

โครงการล าดับที่ 33  รหัสโครงการ วช 1.5.12 
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2. กลุ่มสาระสังคมศึกษามีทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนรู้    1 ชุด 

 เชิงคุณภาพ      
1. กลุ่มสาระสังคมศึกษาจัดท าข้อมูลหรือทะเบียนที่เก่ียวกับปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาใน

การพัฒนาท้องถิ่น 
2. กลุ่มสาระสังคมศึกษาจัดท า กิจกรรมที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. กลุ่มสาระสังคมศึกษามีการจัดประสบการณ์เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. นักเรียนสามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  

            
4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์การสืบค้นปราชญ์ชุมชนที่มี
บทบาทในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  เขียนโครงการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง 

 
 

ต.ค.64 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ครูประดิษฐ์ 
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูประดิษฐ์ 
และคณะ 

 

ขั้น DO 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ธ.ค.64 

2. ให้นักเรียนที่เรียนสาระเพ่ิมเติม ชุมนุม และวิชา
ประวัติศาสตร์ทุกระดับชั้นได้สืบค้นปราชญ์ชาวบ้านใน
ชุมชนที่มีบทบาทในการพัฒนาภูมิปัญญา จัดท าทะเบียน
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ 

ตลอดปีงบประมาณ 
 

3. จัดกิจกรรมค่ายทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาใน
ชุมชนเพ่ือเรียนรู้ ฝึกฝน สืบทอดร่วมกับปราชญ์ชุมชน 
จ านวน 1 แหล่งการเรียนรู้/ภาคเรียนที่ 2 (ภูมิปัญญาการ
ท าผลิตภัณฑ์จากต้นจาก บ้านขนาบนาก) 
หมายเหตุ แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

ธ.ค.64 – ม.ค.65 

4. จัดกิจกรรมค่ายทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาใน
ชุมชนเพ่ือเรียนรู้ ฝึกฝน สืบทอดร่วมกับปราชญ์ชุมชน 
จ านวน 1 แหล่งการเรียนรู้/ภาคเรียนที่ 1 (ภูมิปัญญาการ
ท าขนมลา บ้านหอยราก ชุมชนศรีสมบูรณ์) 
หมายเหตุ แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

ก.ค. - ก.ย.65 

5. จัดกิจกรรมเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ม.ค. – ก.พ.65 
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วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

เมื่อเสร็จสิ้นราย
กิจกรรม 

 
 

 
 

ขั้น ACTION 
1.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่ก าหนด เพ่ือการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.  น าผลสรุปไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 24,400.00 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1. จัดกิจกรรมค่ายทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชนเพื่อเรียนรู้ ฝึกฝน สืบทอดร่วมกับปราชญ์ชุมชน จ านวน 
1 แหล่งการเรียนรู้/ภาคเรียนที่ 2 (ภูมิปัญญาการท าผลิตภัณฑ์จากต้นจาก บ้านขนาบนาก) 

หมายเหตุ  แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

- ค่าพาหนะรถบสั 1 คัน 3,000 

งบพัฒนาผู้เรียน 

- ค่าอาหารกลางวนัคนละ 30 บาท จ านวน 40 คน 1,200 
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงินคนละ 30 
บาท จ านวน 40 คน 

1,200 

- ค่าป้ายไวนิล 800 
- ค่าวิทยากรชั่วโมงละ600บาทจ านวน 6 ชั่วโมง 3,600 
2. จัดกิจกรรมค่ายทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชนเพื่อเรียนรู้ ฝึกฝน สืบทอดร่วมกับปราชญ์ชุมชน จ านวน 
1 แหล่งการเรียนรู้/ภาคเรียนที่ 1 (ภูมิปัญญาการท าขนมลา บา้นหอยราก ชุมชนศรีสมบูรณ์) 
หมายเหตุ แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

- ค่าพาหนะรถบสั 1 คัน 3,000 

งบพัฒนาผู้เรียน 

- ค่าอาหารกลางวนัคนละ 30 บาท จ านวน 40 คน 1,200 
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงินคนละ 30 
บาท จ านวน 40 คน 

1,200 

- ค่าป้ายไวนิล 800 
- ค่าวิทยากรชั่วโมงละ600บาทจ านวน 6 ชั่วโมง 3,600 
3. จัดกิจกรรมเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- ค่าอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ 3,000 

งบพัฒนาผู้เรียน 
- ค่าวิทยากรชั่วโมงละ600บาทจ านวน 3 ชั่วโมง 1,800 

รวม(สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  24,400  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายขา้งต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.นักเรียนร้อยละ 82.5 เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ถ่ายทอดจากปราชญ์ชุมชน 
 

แบบสอบถามข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากปราชญ์
ชุมชน 

แบบสอบถาม 

2.กลุ่มสาระสังคมศึกษามีทะเบียนปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  1 ชุด 

ผลงานทะเบียนปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนรู้   

แบบตรวจผลงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนสามารถสืบค้นปราชญ์ชุมชนที่มีบทบาทในการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและจัดท าทะเบียนโดยโปรแกรม PREZI ได้ และกลุ่มสาระสังคมศึกษาจัดท า กิจกรรมที่ใช้
เชื่อมโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดประสบการณ์เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และนักเรียนสามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  
 

 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายประดิษฐ์  เยาว์แสง) 

ครโูรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
            (นายอ านาจ สุขห่อ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              
   1 ตุลาคม 2564 
 

 
 

            ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 


