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ชื่อโครงการ โครงการรักษ์บ้านสานวัฒนธรรม 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที ่1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.2.2.1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ และประเพณี

แห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมามบูชา 
 1.2.2.2) นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิกรรมวันส าคัญทางศาสนา และ

ประเพณีท่ีส าคัญของไทย 
 1.2.2.3)  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีให้ทานไฟ, 

กิจกรรมวันสุนทรภู่, กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ, กิจกรรมวัน
ไหว้ครู กิจกรรมยกปิ่นโตไปวัด และ กิจกรรมอบรมหลักสูตร
สุภาพชนคนดีสตรีปากพนัง 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษท่ี 21 

 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพรัตน์ ไทยสุชาติ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์
ขึน้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของ
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ เป็นต้น เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามขาดการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อยในขณะที่
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสังคมไทยมากขึ้น ดังนี้การสืบสานและ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมทั้งการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งส าคัญในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชนเพ่ือให้เยาวชนและชุมชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของชุมชน มีความเข้าใสรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม การแบ่งปันการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันมีการศึกษาเรียนรู้วิถีการด ารงชีวิตของชุมชน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พิจารณาเห็นความส าคัญทาง ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีก าลังจะสลายไป จึงจัดโครงการรักษ์บ้านสานวัฒนธรรมการ เพ่ือเป็นอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน  
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และเห็นความส าคัญ ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นอัน
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน 

3. เป้าหมาย  
 ผู้เรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ทุกระดับชั้น จ านวน 1,000 คน 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

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

ต.ค. 64 

ครูไพรัตน์ และ 
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

ขั้น DO 
1. น าผู้เรียนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ กิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ในวันมามบูชา กิจกรรมประเพณีให้ทานไฟ 

ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
ทุกระยะ 

ขั้น ACTION 
1.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการรักษ์บ้านสาน
วัฒนธรรม 
2.  น าผลสรุปไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป  

ก.ย. 65 

 
5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 2,211.00 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
กิจกรรมให้ทานไฟ (มกราคม 2565)  

เงินอุดหนุน 

1. ค่าบ ารุงสถานที่ 500 
2. ค่าน้ า-ค่าไฟ 1,000 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น จ านวน 1 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 1 คน 

600 

4. ค่าไม้ฟืน 111 
กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ (กุมภาพันธ์ 2565)  
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ร่วมกิจกรรมกับอ าเภอปากพนัง 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

 

กิจกรรมวันสงกรานต์ (เมษายน 2565)  
ผู้เรียนรายงานด้วยภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา (พฤษภาคม 2565)  
ร่วมกับงานวันส าคัญของโรงเรียนสตรีปากพนัง 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา (กรกฎาคม 2565)  
ร่วมกับงานวันส าคัญของโรงเรียนสตรีปากพนัง 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
 

รวม (สองพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)  2,211  

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.นักเรียนข้าร่วมกิจกรรม วันสารท เดือนสิบ 
และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมามบูชา 

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบวัดความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

2.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวัน 
ส าคัญทางศาสนา และประเพณีท่ีส าคัญของ 
ไทย ส่งเสริมมารยาทไทย 

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบวัดความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

3. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ประเพณีให้ทานไฟ กิจกรรมยกปิ่นโตไปวัด   

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบวัดความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่า ผู้เรียนทุกคนจะเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และ
ประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญ ของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน และสามารถช่วยกันอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟ ูสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

 
 
 

                ลงชื่อ......................................................ผู้ เสนอโครงการ 
        (นายไพรัตน์ ไทยสุชาติ) 

                                              ครูผู้ชว่ยโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                                                     1 ตุลาคม 2564 
 

 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอ านาจ สุขห่อ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              

 1 ตุลาคม 2564 
 

 
 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 


