
 

 

บทที ่1 

บทน ำ 

1. ที่มำและควำมส ำคัญ 

หลักการจดัการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 ก าหนดให้
สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน และสถาบนัสังคมอ่ืนๆส่งเสริมความเขม้แขง็ของ
ชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจดัศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ 
ขอ้มูลข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆเพื่อพฒันาชุมชน การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ในการพฒันาการศึกษาเป็นไปเพื่อสนองตอบความตอ้งการของชุมชน   และเป็นการเปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ิน
ไดศึ้กษาความรู้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจ  รวมถึงเรียนรู้ถึงวิถีชีวิต อตัลกัษณ์และ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชุมชน เพื่อให้จะช่วยใหชุ้มชนมีความเขม็แขง็เพียงพอท่ีจะสร้างเยาวชน
ในท้องถ่ินของตนเองให้มีความรู้และความมั่นคง และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และมี
ภูมิคุม้กนัท่ามกลางการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วของโลกในปัจจุบนั (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554)  

 
 การศึกษานบัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นทรัพยากรอนัมีค่าและมี
ความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาประเทศ ในพุทธศกัราช  2540   ก าหนดใหมี้การกระจายอ านาจใหท้อ้งถ่ินเป็น
ผูจ้ดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคมแต่ละทอ้งถ่ิน และเป็นการศึกษาท่ีมุ่ง
พฒันาตวับุคคล ครอบครัว และชุมชน ส่งเสริมใหบุ้คคลมีความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้   เพื่อ
ศึกษาและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  รูปแบบการจดัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัของบุคคลและชุมชน 
อนัจะน าผลไปสู่คนท่ีมีความสุข มีการปรับตวัท่ีดีเป็นก าลงัส าคญัของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ   รู้จกัเลือกข่าวสารขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย   น ามาใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม
เพื่อเป็นการเตรียมคนเขา้สู่สังคมโลกาภิวตัน์ เป็นภารกิจท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ของกระบวนการจดัการศึกษาให้
ผูเ้รียนมองกวา้ง คิดไกล ใฝ่ดี มีวนิยั และตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน   จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับกระบวนการและวธีิการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั  
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ซ่ึงจุดหมายปลายทางของคนในโลกยคุโลกาภิวตัน์ คือ การอยูใ่นสังคมอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 
ท่ามกลางการแข่งขนั ภายใตค้วามร่วมมือ และรู้จกัใชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองความตอ้งการในชีวติของ
ผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง  

ดงันั้น การจดัการศึกษาจึงควรมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติท่ีแทจ้ริงของชุมชนและ
สังคมนั้น แต่จากสภาพการจดัการศึกษาท่ีผา่นมาผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสภาพชุมชนและสังคม
ของตนเองนอ้ยท าใหข้าดความรู้ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนและสังคมท่ีตนอาศยัอยูใ่นการ
จดัการศึกษาโดยใชห้ลกัสูตรท่ีเหมือนกนัทัว่ประเทศยอ่มมีทั้งขอ้ดีและขอ้บกพร่องอยูห่ลายประการทั้งน้ี
เพราะความตอ้งการท่ีหลากหลายของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัไปฉะนั้นในการพฒันาหลกัสูตรจึงควร
ก าหนดใหมี้ทั้งหลกัสูตรแกนกลางหรือหลกัสูตรแม่บทส าหรับคนทัว่ไปและหลกัสูตรทอ้งถ่ินส าหรับคนใน
แต่ละทอ้งถ่ินดงัท่ีวิรัตน์ บวัขาว (2535) ไดเ้สนอความคิดเห็นในเร่ืองน้ีไม่วา่หลกัสูตรส าเร็จจากส่วนกลาง
ไม่ยดืหยุน่ตามสภาพจะสอนในส่ิงท่ีไกลตวัมีโอกาสศึกษาส่ิงรอบตวันอ้ยมากนกัเรียนไม่เกิดความภาคภูมิใจ
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชุมชนและสังคมอนัเป็นบา้นเกิดเมืองนอนของตนทั้งการจดัการศึกษาท่ีผา่นมายงัขาดการรู้
อดีตเพื่อพฒันาปัจจุบนัและสร้างสรรคอ์นาคตการจดัการศึกษาจะตอ้งค านึงถึงทอ้งถ่ินเป็นส าคญัโดยให้
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและใจทิพย ์ เช้ือรัตนพงษ ์ (2539) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ หลกัสูตร
แกนกลางหรือ หลกัสูตรแม่บทไดก้ าหนดจุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระและกิจกรรมอยา่งกวา้งๆ เพื่อใหทุ้กคนได้
เรียนรู้คลา้ยคลึงกนั ท าใหไ้ม่สามารถประมวลรายละเอียดเก่ียวกบัสาระความรู้ตามสภาพแวดลอ้มสังคม 
เศรษฐกิจ ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินในแต่ละแห่งไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงตอ้งพฒันาหลกัสูตรระดบั
ทอ้งถ่ิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินจากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้หน่วยงานของรัฐท่ี
รับผดิชอบการจดัการศึกษาของชาติ จึงไดด้ าเนินการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสมกบั
กาลสมยัเพราะหลกัสูตรนั้นถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและเป็นหวัใจของการศึกษา ซ่ึงพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มีผลบงัคบัใชแ้ละส่งผลใหมี้การปฏิรูปการเรียนรู้นอกโรงเรียน เป้าหมายส าคญั
ของการจดัการศึกษา คือ ใหป้ระชาชนสามารถพฒันาตนเองและ พึ่งพาตนเองได ้ โดยใชก้ระบวนการของ
การศึกษาท่ีจะ บูรณาการการเรียนรู้เขา้กบัชีวติ และ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน จึงจะท าให้
การศึกษานั้นเป็นประโยชน์แทจ้ริง และไม่เพียงแต่รัฐจะมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาเท่านั้น ชุมชนจะตอ้งมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งเตม็ท่ี และจริงจงั เป็นการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชนมาจดั
การศึกษา ซ่ึงจะท าใหก้ารศึกษานอกระบบนั้นเป็นการศึกษาท่ีย ัง่ยนื และวงจรของการศึกษาตลอดชีวติจะได้
ด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง จากแนวคิดดงักล่าว การศึกษานอกโรงเรียนจึงยดึหลกัการส าคญั 5 ประการ เป็น
หลกัท่ีตกลงยอมรับและใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการจดัการศึกษานอกโรงเรียน ดงัน้ี(กองพฒันาการศึกษานอก
โรงเรียน, 2544 : 10 -11)  

1) หลกัความเสมอภาคทางการศึกษา การจดัการศึกษานอกโรงเรียน เนน้การสร้าง โอกาสและ
ทางเลือกทางการศึกษาใหแ้ก่คนทุกคน ใหส้ามารถใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการ พฒันาชีวติของตนให้
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สามารถด ารงชีวิติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้ม การท่ีทุกคนสามารถไดรั้บ
การศึกษาเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2) หลกัการพฒันาตนเองและพึ่งพาตนเอง การจดัการศึกษานอกโรงเรียนจะตอ้งจดัการ เรียนการ
สอน หลกัสูตรและกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหส้ามารถเรียนรู้เกิด ความส านึกท่ีจะ
พฒันาตนเองได ้ เป็นคนคิดเป็น สามารถปรับตวัในการด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นปกติสุข ท่ามกลางกระแส
ของความเปล่ียนแปลงของสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  

3) หลกัการบูรณาการการเรียนรู้และวถีิชีวติ หลกับูรณาการการเรียนรู้และวถีิชีวติเป็นหลกัการท่ีอยู่
บนพื้นฐานของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 2 ประการ คือ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ และการพฒันาความ
เป็นมนุษย ์ซ่ึงไดบู้รณาการเอาการเรียนรู้และวถีิชีวติเขา้ดว้ยกนัอยา่งผสม กลมกลืน โดยผูเ้รียนไม่แปลกแยก
ไปจากของจริงท่ีไดป้ระสบอยู ่ ซ่ึงจะท าใหมี้ความมัน่ใจในตนเอง รู้จกัและเขา้ใจตวัเอง อนัจะเป็นปัจจยัให้
พฒันาไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4) หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน หลกัการจดัการศึกษานอกโรงเรียน สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม
ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดวตัถุประสงค ์หลกัสูตร วธีิการเรียนและ
การประเมินผลตนเองได ้

5) หลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลกัการส าคญั ในการจดัการศึกษา
นอกโรงเรียนท่ีย ัง่ยนื ถาวรและต่อเน่ืองตลอดชีวติ เพราะชุมชนจะเป็นศูนยก์ลางของการ จดัการศึกษาใหก้บั
ชุมชน ทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชน รวมตลอดทั้งวถีิชีวติของชุมชนจะเป็นปัจจยัส าคญัของการจดัการศึกษา
นอกโรงเรียนท่ียดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน ผูป้ฏิบติังานการศึกษา นอกโรงเรียนจึงตอ้งยดึชุมชนเป็น
เง่ือนไขส าคญัในการจดัการศึกษา 
 เทศบาลนครเชียงใหม่ หรือ เขตนครเชียงใหม่ เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ตั้งอยูใ่นบริเวณอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  นครเชียงใหม่ ถูกเปรียบวา่เป็น กุหลาบแห่งเมืองเหนือ 
เน่ืองดว้ยเป็นเมืองท่ีสวยงาม บรรยากาศดีแห่งหน่ึงของประเทศ นครเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางความเจริญของ
ภาคเหนือ มีศกัยภาพและความพร้อมในหลาย ๆ ดา้นมาก อีกทั้งนครเชียงใหม่ ยงัเป็นนครประวติัศาสตร์ท่ี
ยงัคงหลงเหลือหลกัฐานทางวฒันธรรม ทั้งโบราณสถานมากมายในเมืองท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของเชียงใหม่
บ่งบอกถึงความเป็นลา้นนา อีกทั้งยงัแตกต่างจากส่วนอ่ืนของประเทศ ในอนาคตนครเชียงใหม่ จะพฒันา
เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของทวปีเอเชีย เป็นเมืองใหญ่ในระดบัโลกอีกดว้ย ดงันั้น การท่ีผูเ้รียนหรือ
เยาวชนในเทศบาลนครเชียงใหม่ ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั
ยิง่เพราะการไดเ้รียนรู้เร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติสภาพเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมท่ีแทจ้ริงใน
ทอ้งถ่ินของตนยอ่มส่งผลท าใหผู้เ้รียนเกิดความรักความผกูพนัและอยากพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยั มนสัวาสน์ โกวทิยาและอมัพิกา แสงป่ิน (2555) ไดจ้ดัท าการวิจยัเร่ืองผลของการจดั
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่ออนุรักษเ์พลงพื้นบา้นสาหรับนกัศึกษานอกระบบส านกังานส่งเสริมการศึกษานอก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดันนทบุรี โดยผลการวจิยัพบวา่เม่ือเสร็จส้ินการทดลองใชห้ลกัสูตร
ทอ้งถ่ินแลว้ผูเ้รียนเกิดความรักความภาคภูมิใจต่อทอ้งถ่ินของตนเอง และมีความพึงพอใจในหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินเพื่ออนุรักษเ์พลงพื้นบา้นอยูใ่นระดบัมาก 

ในการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาความตอ้งการของชุมชน พบวา่ชุมชนมีความปัญหาดา้นการศึกษาท่ีเกิด
ข้ึนกบัเยาวชน และชุมชนมีความตอ้งการในเร่ืองดงัน้ี เยาวชนบางกลุ่มในชุมชน ท่ีฐานะทางบา้นไม่ดีได ้ได้
ศึกษาถึงระดบัชั้นประถมศึกษาและไม่ไดศึ้กษาต่อ เม่ือเยาวชนไม่มีโอกาสในการไดรั้บการศึกษา เยาวชนจึง
เป็นแค่ชนชั้นแรงงานในระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งเยาวชนขาดแรงจูงใจในการศึกษาดว้ยตนเองเน่ืองจากตอ้ง
รับผดิชอบต่อครอบครัวท่ี ส่วนปัญหาดา้นวฒันธรรมประเพณี พบวา่ เยาวชนไม่ใหค้วามสนใจศาสนาและ
สานต่อวฒันธรรมพื้นเมือง  

จากเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาหลกัสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินเทศบาลนครเชียงใหม่อนัจะเป็นผลท าใหผู้เ้รียนมี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆในทอ้งถ่ินของตนซ่ึงจะน าไปสู่ความรักและความภาคภูมิใจตลอดจนเห็น
ความส าคญัของการอนุรักษว์ิถีชีวติ อตัลกัษณ์ ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินใหด้ ารงอยูสื่บไป 

 
2. วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจัิย 

 2.1 เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทาง
  วฒันธรรม ส าหรับเยาวชนในแขวงนครพิงคจ์งัหวดัเชียงใหม่  
 2.2 เพื่อประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลาย
  ทางวฒันธรรม ส าหรับเยาวชนในแขวงนครพิงคจ์งัหวดัเชียงใหม่  
 2.3 เพื่อพฒันาศกัยภาพและความมัน่คงในชีวติของเยาวชนในแขวงนครพิงคจ์งัหวดั
  เชียงใหม่  
 

3. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

3.1  ไดห้น่วยการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทาง
 วฒันธรรม ส าหรับเยาวชนในแขวงนครพิงคจ์งัหวดัเชียงใหม่  
3.2   ไดห้น่วยการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทาง
 วฒันธรรม ส าหรับเยาวชนในแขวงนครพิงคจ์งัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพใน
 การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.3   ไดห้น่วยการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทาง
 วฒันธรรม ส าหรับเยาวชนในแขวงนครพิงคจ์งัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพใน
 การพฒันาศกัยภาพและความมัน่คงในชีวติของเยาวชน ของผูเ้รียนอยูร่ะดบัดี 
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4. ประเภทของกำรวจัิย     การวิจยัประยกุต ์  (Applied  Research) 

5. ค ำส ำคัญ (keywords) ของแผนงำนวจัิย 
เยาวชน    วถีิชีวติ   อตัลกัษณ์          ความหลากหลายทางวฒันธรรม   ความมัน่คง         
หน่วยการเรียนรู้ 

6. ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ประชากร   ไดแ้ก่  เยาวชนนอกระบบ ในแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่  

2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  ตวัแทนเยาวชนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมการอบรมจากเขตต่างๆในแขวงนครพิงค ์

 จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีช่วงอายรุะหวา่ง 14 – 25 ปี โดย โดยเป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง

 ตามวตัถุประสงค ์(Purposive Sampling)  จ านวนทั้งส้ิน 148 คน  

3.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ เน้ือหาเร่ือง  

หน่วยกำรเรียนรู้ที ่1 เร่ือง  Me and My communityประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบั  

 ความรู้ทัว่ไปของชุมชน สถานท่ีท่องเท่ียว และ สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ในแขวงนครพิงค ์

หน่วยกำร เรียนรู้ที ่2 เร่ือง  Festivals and Cultural Activities  ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบั 

 เทศกาลและกิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆท่ีส าคญัและถูกสืบทอดในชุมชนแขวงนครพิงค ์

หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3 เร่ือง Local Food ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัอาหารพื้นบา้น วิธีการประกอบ

 อาหาร และความหลากหลายของอาหารในแขวงนครพิงค์ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที ่4 เร่ือง Music and Cultural Performances ประกอบดว้ย เน้ือหาเก่ียวกบัดนตรี 

 ศิลปะการแสดงทางวฒันธรรม ท่ีหลากหลายท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นชุมชนแขวงนครพิงค ์

หน่วยกำรเรียนรู้ที ่ 5 เร่ือง Belief and Cultural Materials ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ 

 แนวปฏิบติัทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของชุมชนแขวงนครพิงค์ 

4.  ขอบเขตดา้นเวลา   การวจิยัคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัทั้งส้ิน 1 ปี 
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7. กรอบแนวควำมคิดในกำรกำรวิจัย  

 

 

 
แผนภูมิที ่ 1.1แนวคิดในการสร้างหลกัสูตรอตัลกัษณ์และความหลากหลายทางวฒันธรรม 

 
8. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

8.1 เยาวชน หมายถึง บุคคลท่ีมีอายเุกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ท่ีอาศยัอยูใ่นแขวง
 นครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่  
8.2 หน่วยการเรียนรู้หมายถึง บทเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ของชุมชน ความ 

 หลากหลายทางวฒันธรรม 

8.3 ความมัน่คงดา้นการศึกษา   หมายถึง 1) ประชากรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่ง 

 เท่าเทียม  2)  การมีการศึกษาท่ีพอเพียงต่อการครองชีวิต 3) การได้รับการศึกษา และพฒันา

 ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

นกัวิจยั ชมุชน

ความต้องการของ
ชมุชน

หน่วยเนือ้หา กิจกรรม

การอบรม

หน่วยการเรียนรู้
ท้องถ่ิน
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9. ระยะเวลำ  

 

กจิกรรมกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ส ารวจความตอ้งการของชุมชนในการจดั
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  

            

2. ศึกษาบริบทชุมชน และหลกัสูตร
สถานศึกษา และการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี 

            

3. ประชุมช้ีแจงร่วมกบัศูนยก์ารเรียนรู้นอก
ระบบ ชุมชน ส่วนราชการ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

            

4. จดัท าหน่วยการเรียนรู้ตามท่ีก าหนด และ
น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างส่ือชุดองคค์วามรู้ 

            

5.ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน              

6. น าขอ้มูลท่ีไดม้าสังเคราะห์             

7. วเิคราะห์ประเมินผล สรุปผลการวจิยั             

8. ประชาสัมพนัธ์งานวจิยัและเผยแพร่             

 

 




