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สัญญาเลขที่  RDG5230348 

โครงการ  “หลักสูตรทองถ่ินเรื่อง  รักษเตาบา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6” 
สรุปขอเสนอโครงการ 

 
ผูเสนอ   :     อาจารยวิทยา  นนทนภา 
หนวยงานตนสังกัด :     โรงเรียนบานตาบา ตําบลนาสีนวล อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110 
หนวยงานรวมโครงการ :     หนวยงานรวมโครงการ 1 
ระยะเวลาดําเนินการ :     5 เดือน (1 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2553) 
งบประมาณที่เสนอ :     21,000 บาท 
                                               
1.  ความเปนมาของโครงการ 

         โลกยุคปจจุบันและในอนาคตเปนโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  และมีผลกระทบตอประชากรโลกอยาง
กวางขวาง  ซึ่งเปนการวิวัฒนไปตามความเจริญทางดานเทคโนโลยีการส่ือสาร  วิทยาการและขาวสารที่แพรกระจายไป
ตามสวนตาง ๆ  ของโลก  อันเปนผลใหเกิดการถายเททางวัฒนธรรม  การคา  การจัดสรรทรัพยากร  และการแขงขัน
มากขึ้น  ความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรและสังคมสมัยใหม  จึงอยูที่เทคโนโลยีและความรู  ทําใหมีการปรับตัว
และเพ่ิมขดีความสามารถในการทํางาน  การสรางนวัตกรรม  และพัฒนาสังคม  เพ่ือการอยูรอดและแขงขันไดอยางมี
ศักดิ์ศรี 
         ในขณะเดียวกันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศอยางใหญหลวง วิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยเปนแบบสังคมชนบทที่ตองพ่ึงพิงอยูกับทรัพยากร ธรรมชาต ิ 
ตองเปล่ียนมาเปนสังคมแบบตะวันตกหรือสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น  การเปล่ียนแปลงดังกลาวไดกอใหเกิดการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเพิ่มประชากร ตลอดจนการเพิ่ม 
ผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาสาธารณูปโภค  การขยายตัวของเมือง เปนผลทําใหประเทศ
ประสบปญหาวิกฤตทางดานสิ่งแวดลอมมากมาย  ทั้งความรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ  ความเสื่อมโทรมทางนิเวศ 
วิทยา  ความขัดแยงเรื่องส่ิงแวดลอม  รวมถึงความไมเสมอภาคในการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติ  
ซึ่งมีผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศและมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยรวม 
         ดังนั้น การใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน ผานกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม  
จะทําใหนักเรียนไดซึมซับความรู  ความคิด  และมีจิตสํานึกที่ดีตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น  ซึ่งการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร  มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนทักษะกระบวนการ  ไปสูการสรางองคความรูโดย
ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนวาเขาใจเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  
กระบวนการแกปญหาในการเรียนรูวิทยาศาสตร  ดวยการลงมือปฏิบัติจริง  ศึกษาคนควา  สืบคนจากแหลงเรียนรูหลาก 
หลาย  และจากเครือขายอินเตอรเน็ตและส่ือสารในรูปแบบตางๆ  ใหผูอ่ืนรับรู  เชื่อมโยงความรูความคิดกับกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตรนําไปใชในการดํารงชีวิต ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานวิทยาศาสตรหรือสรางชิ้นงาน มีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรหรือจิตวิทยาศาสตร  มีเจตคติ  คุณธรรม  คานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
         การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย
การเรียนรูรักษเตาบา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   มุงศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมและปญหาส่ิงแวดลอม  ของ
หมูบานเตาบา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูของนักเรียนที่อยู
ในทองถ่ิน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจสภาพปจจุบัน  ปญหา  และอนุรักษส่ิงแวดลอม  เกิดจิตสํานึก  รัก  และหวงแหน
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินของตน  สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสขุ  โดยการขยายสาระ
ที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมตามสาระ  และมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ใหสอดคลอง
กับปญหาและความตองการของทองถ่ิน  ซึ่งเมื่อเรียนจบหลักสูตรทองถ่ินแลว  นักเรียนควรมีความรู  ความคิด  ทักษะ  
กระบวนการ  และจิตวิทยาศาสตร  มีความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต  รูจักตั้งคําถาม  สังเกต  สํารวจ
ตรวจสอบและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  ใชความรูกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดําเนินชีวิต  สามารถปฏิบัติงานอนุรักษ  
และพัฒนาส่ิงแวดลอม  วิเคราะหสาเหตุ  เสนอแนวทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอม  เพ่ือใหผูเรียนมีความรักและภาคภูมิใจ
ในทองถ่ินของตน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมีจิตสํานึกที่ดีตอส่ิงแวดลอม 

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

         2.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เพ่ือการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  หนวยการเรียนรูรักษเตาบา  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
         2.2  เพ่ือศึกษาผลการใชหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  หนวยการเรียนรูรักษ
เตาบา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   

3.  ขอบเขตของโครงการ 

         3.1  ประชากร  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ภาคเรียนที่ 1  ปการศกึษา  2553  โรงเรียนบานเตาบา 
         3.2  เนื้อหา  ไดแก  หนวยการเรียนรูเรื่อง  รักษเตาบา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
         3.3  ระยะเวลา  5  เดือน  ต้ังแตวันที่  1  พฤษภาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2553 
         3.4  สถานที่  ไดแก  โรงเรียนบานเตาบา  ตําบลนาสีนวล  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

4.  แผนการดําเนินงานของโครงการ 

         แผนการดําเนินงานของโครงการเปนไปตามขอเสนอโครงการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
         4.1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
              4.1.1  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
              4.1.2  การศึกษาสํารวจขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544 
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              4.1.3  การสํารวจความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ 
         4.2 การจัดทําสาระของหลักสูตร 
              4.2.1  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
              4.2.2  กําหนดสาระการเรียนรู 
              4.2.3  กําหนดคาบเวลาเรียน 
              4.2.4  จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
              4.2.5  จัดทําหนวยการเรียนรู 
              4.2.6  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
         4.3  การประเมินผลหลักสูตรกอนนําไปใช 
              4.3.1  การประเมินหลักสูตรทองถ่ินโดยใชเทคนิคปุยซองค  (Puissance  Measure) 
              4.3.2  การหาคุณภาพของหลักสูตร   
              4.3.3  การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู   
         4.4  การทดลองใชหลักสูตร   
              4.4.1  การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 
              4.4.2  ตรวจสอบผลการทดลอง 
              4.4.3  นําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 
         4.5  การจัดทํารายงานการวิจัย 
    ตามวิธีการดําเนินงานดังกลาวมีแผนงานแบงออกเปนระยะได  ดังตาราง 

ระยะเวลา 
(เดือนท่ี) 

กิจกรรม ผลลัพธท่ีคาดวาจะได 

พฤษภาคม-
มิถุนายน  2553 

1.  การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
     1.1  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     1.2  การศึกษาสํารวจขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  
     1.3  การสํารวจความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร
จากผูมีสวนเกี่ยวของ 

 
1.  ขอมูลบริบทโรงเรียนและชุมชน 
2.  ความคิดเห็นในการพัฒนา
หลักสูตรของผูมีสวนเกี่ยวของ 

 2.  การจัดทําสาระของหลักสูตร 
     2.1  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
     2.2  กําหนดสาระการเรียนรู 
     2.3  กําหนดคาบเวลาเรียน 
     2.4  จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
     2.5  จัดทําหนวยการเรียนรู 
     2.6  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 
1.  หลักสูตรทองถ่ินเรื่อง  รักษเตาบา 
2.  หนวยการเรียนรู  1  หนวย  และ
หนวยการเรียนรูยอย  10  หนวย 
3.  แผนการจัดการเรียนรู  10  แผน  
จํานวน  20  ชั่วโมง 
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ระยะเวลา 
(เดือนท่ี) 

กิจกรรม ผลลัพธท่ีคาดวาจะได 

 3.  การประเมินผลหลักสูตรกอนนําไปใช 
     3.1  การประเมินหลักสูตรทองถ่ินโดยใชเทคนิคปุย
ซองค  (Puissance  Measure) 
     3.2  การหาคุณภาพของหลักสูตร 
     3.3  การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 

 
1.  หลักสูตรทองถ่ินมีคุณภาพ 
2.  แผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพ   

กรกฎาคม - 
กันยายน 2553 

4.  การทดลองใชหลักสูตร   
     4.1  การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 
     4.2  ตรวจสอบผลการทดลอง 
     4.3  นําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

 
1.  การทดลองใชหลักสูตรตาม
แผนปฏิบัติการวิจัย 
2.  ผลการทดลองใชหลักสูตร 

 5.  การจัดทํารายงานการวิจัย 1.  เอกสารรายงานการวิจัย 
 

ตารางเวลาการดําเนินงาน 

เวลา  (เดือนท่ี) 
กิจกรรม 

1 2 3 4 5 

1.  การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
     1.1  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     1.2  การศึกษาสํารวจขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  
     1.3  การสํารวจความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรจากผูมีสวน
เกี่ยวของ 

 
/ 
/ 
 
/   
 

 
 
 

     

2.  การจัดทําสาระของหลักสูตร 
     2.1  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
     2.2  กําหนดสาระการเรียนรู 
     2.3  กําหนดคาบเวลาเรียน 
     2.4  จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
     2.5  จัดทําหนวยการเรียนรู 
     2.6  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 
/ 
/  
/  
   
 
 

 
 
  
   
/   
/   
/ 

   

3.  การประเมินผลหลักสูตรกอนนําไปใช 
     3.1  การประเมินหลักสูตรทองถ่ินโดยใชเทคนิคปุยซองค  
(Puissance  Measure) 
     3.2  การหาคุณภาพของหลักสูตร 

  
/  
  
/   

   



  เอกสารหมายเลข 1
หนา  1/5

เวลา  (เดือนท่ี) 
กิจกรรม 

1 2 3 4 5 

4.  การทดลองใชหลักสูตร   
     4.1  การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 
     4.2  ตรวจสอบผลการทดลอง 
     4.3  นําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

   
/  
 
 

 
/  
 
 

 
  
/  
/   

5.  การจัดทํารายงานการวิจัย     / 

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ  (Outputs) 

         5.1  ไดหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  หนวย
การเรียนรูรักษเตาบา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
         5.2  เปนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินตนแบบสําหรับสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่  2 
         5.3  โรงเรียนมีนวัตกรรมการศึกษาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
         5.4  โรงเรียนไดพัฒนาวิชาชีพของครูผูสอน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    

หมายเหต ุ รายละเอียดในสวนอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  อางอิงตามในขอเสนอโครงการ 
 


