
 

 
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสร้างเดก็และเยาวชนต้นแบบ รู ้รกั สามคัคี และส านึกความเป็นไทย 
 
๑. ชื่อทมี  งามวถิไีทยทรงด าประจ าถิน่  จงัหวดั  ก าแพงเพชร  โครงการ งามวถิไีทยทรงด าประจ าถิน่   
 
๒. สถานทีด่ าเนินการ โรงเรยีนมธัยมพชัรกติยิาภา ๒ ก าแพงเพชร ในพระราชปูถมัภฯ์  
 ต าบล ประชาสุขสนัต ์อ าเภอ  ลานกระบอื จงัหวดั  ก าแพงเพชร  
 
๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ (สมาชกิในทมี) 

(๑) นางสาวพชัราภรณ์   ทองครุฑ 
(๒) นางสาวเกศนิี    มแีกว้ 
(๓) นางสาวสุภสัสรา  จนัทะนาขา่   

 
๔.วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

(๑) เพือ่ศกึษาและอนุรกัษ์วฒันธรรมการการละเล่นพืน้บา้นของชาวไทยทรงด า 
(๒) เพือ่ศกึษาและอนุรกัษ์วฒันธรรมการประกอบอาหารพืน้บา้นของชาวไทยทรงด า 
(๓) เพื่อศกึษาและพฒันาวฒันธรรมพืน้บา้นของชาวไทยทรงด าใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูห้รอืท่องเทยีว

ในชุมชนในอนาคต 
 
๕. เป้าหมาย หรอืผลลพัธข์องโครงการทีก่ าหนดไว ้

(๑) เยาวชนไทยทรงด าและเยาวชนในท้องถิ่นได้ศึกษาและอนุรกัษ์วฒันธรรมการการละเล่น
พืน้บา้นของชาวไทยทรงด า 

(๒) เยาวชนไทยทรงด าและเยาวชนในทอ้งถิน่ได้ศกึษาและอนุรกัษ์วฒันธรรมการประกอบอาหาร
พืน้บา้นของชาวไทยทรงด า 

(๓) เยาวชนไทยทรงด าและเยาวชนในทอ้งถิน่ไดศ้กึษาและพฒันาวฒันธรรมพืน้บา้นของชาวไทยทรงด า
ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูห้รอืท่องเทยีวในชุมชนในอนาคต 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   ตัง้แต่วนัที ่๒๐ เดอืน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ถงึ วนัที ่๒๘ เดอืน กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 



๗. ขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน (อธบิายโดยระบุขัน้ตอนว่าท าอะไร ทีไ่หน กบัใคร อย่างไร ในช่วงเวลา
ใด)  
 

ขัน้ตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

๑. กจิกรรมปฐมนิเทศ   ✓      

๒.กจิกรรม workshop วถิชีวีติชาวไทยทรงด า       

๒.๑ กจิกรรมเรยีนรูก้ารประกอบอาหารของชาวไทยทรงด า  ✓ ✓    

๒.๒ กจิกรรมการเรยีนรูก้ารละเล่นของชาวไทยทรงด า 
 

 ✓ ✓   

๓. กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้  
 

   ✓ ✓ 

 
๑. กจิกรรมปฐมนิเทศ  แบ่งออกเป็น ๒ กจิกรรม ๑. พีบ่อกเล่า น้องไปเกา้สบิ โดยพวกรุ่นพีท่ีเ่รยีน

ระดบัอุดมศกึษาได้กลบัมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความประทบัใจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมนุมนี้ และไดข้บัเคลื่อนสิง่ดีๆ ของชุมนุมนี้ออกสู่ชุมชน และไดเ้รยีนรูเ้รื่องราววถิชีวีติของชาวไทยทรง
ด า เช่น การตัง้ถิน่ฐานและการยา้ยถิน่ฐาน การท ามาหากนิ สมุนไพร ยา และอาหาร การละเล่น ความ
เชื่อ ประเพณี เป็นต้น  และน้องๆ เมื่อไดฟั้งจากกจิกรรมทีรุ่่นพีไ่ดท้ าไวก้่อนแลว้ไดก้นัระดมความคดิว่า
จะมกีารพฒันาต่อยอดอย่างไรต่อไป  และมกีจิกรรม “ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง”  โดยปราชญ์ชาวบ้านที่มคีวามรู้
เกี่ยวการย้ายถิน่ฐานมาตัง้อยู่ที่ต าบลประชาสุขสนัต์และพื้นที่ใกล้เคยีงให้นักเรยีนได้รบัฟังเรื่องราวใน
อดตีทีไ่ม่มกีารบนัทกึไวเ้หมอืนในหนงัสอืเรยีนและใหน้กัเรยีนร่วมแสดงความคดิเหน็ 

๒. กจิกรรม workshop วถิชีวีติชาวไทยทรงด า  

       ๒.๑ กจิกรรมเรยีนรู้การประกอบอาหารของชาวไทยทรงด า โดยครูประจ าชุมนุมได้เชญิปราชญ์
ชาวบ้านที่มคีวามรู ้มาถ่ายทอดการประกอบอาหาร ซึ่งพวกเราได้ลงมอืประกอบอาหารด้วยตนเอง ซึ่ง
พวกเรารู้สกึแปลกใจและประทบัใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นอาหารทีเ่ราไม่เคยเหน็ในชวีติประจ าวนั 
และทีส่ าคญัพวกเราไดร้บัประทานอาหารกนัอย่างเอรด็อร่อย และมคีวามสุขมากๆ ยิง่ไปกว่านัน้พวกเรา
ยงัได้น าความรู้ทีไ่ดร้บัไปเผยแพร่และร่วมลงมอืประกอบอาหารกบัคนในชุมชนในโอกาสและวนัส าคญั
ต่างๆของชุมชน 

       ๒.๒ กจิกรรมการเรยีนรูก้ารละเล่นของชาวไทยทรงด า โดยครปูระจ าชุมนุมไดเ้ชญิปราชญ์ชาวบ้าน
ทีม่คีวามรู ้มาถ่ายทอดการฟ้อนร า "ไทด า ร าพนั" พวกเราไดล้งมอืปฏบิตัริ าตามทีป่ราชญ์ไดส้อน ซึง่เป็น
กจิกรรมทีเ่รยีกรอยยิม้และเสยีงหวัเราะใหก้บัพวกเราและผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทีม่าถ่ายทอดอกีดว้ย พวกเราเป็นว่า
กจิกรรมนี้ยงัสามารถเชื่อมความส าพนัธร์ะหว่างวยัของเดก็ และผูเ้ฒ่าผู้แก่ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้พวก



เรายงัได้น าทกัษะเหล่านี้ไปแสดงร่วมกบัคนในชุมชนในโอกาสและวนัส าคญัต่างๆ นอกจากการร าแลว้
พวกเรายงัได้เรยีนรู้การท าของเล่นต่างๆของชาวไทยทรงด า เพื่ออนุรกัษ์ภูมปัิญญาทางด้านของเล่น
พืน้บา้นของชาวไทยทรงด า ในวนัดงักล่าวพวกเรารูส้กึว่าไดย้อ้นวนัวานสูว่ยัเดก็อกีครัง้ 

๓. กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ โดยพวกเราจดันทิรรศการมชีวีติเพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนในโรงเรยีน
ไดม้าเรยีนรู ้ มเีวทเีสวนาซึง่สามารถใหทุ้กคนไดพ้ดูคุยกนัได ้และนิทรรศการการประกอบอาหารซึง่
สามารถรบัประทานไดด้ว้ยเลย และมนีทิรรศการการละเล่น ซึง่มกีารสอนการร่ายร า “ไทด าร าพนั” มสีอน
การละเล่นพืน้บา้นเป็นตน้  นอกจากนี้หากมงีานทีห่น่วยงานหรอืชุมชนจดัพวกเรากจ็ะไปจดันทิรรศการ  
เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้และใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเหน็ความส าคญั เพือ่ว่าอนาคตอาจจะกลายเป็นแหล่ง
เรยีนรูห้รอืแหล่งท่องเทีย่วในชุมชน 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ   จ านวน ๓๐,๐๐๐.-  บาท   
    งบประมาณทีไ่ดร้บัของโครงการ/กจิกรรม จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใชไ้ปจ านวน ๒๗,๐๐๐.- บาท 
    คงเหลอื (เงนิส ารอง) จ านวน ๓,๐๐๐.- บาท ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งทนุอืน่ (ถา้ม)ี ระบุ  
-  
    โดยมรีายการค่าใชจ้่ายต่าง ๆ มดีงันี้ 
 

ล าดบัที ่ รายการค่าใชจ้่าย (ระบุพอสงัเขป) 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

๑ ค่าตอบแทนวทิยากร (เหมาทุกท่านตลอดงานไม่จ ากดัจ านวน) ๓,๐๐๐ 

๒ ค่าเช่าเหมารถยนต ์ ๑,๐๐๐ 

๓ ค่าจดัท าเอกสารในกจิกรรมคน้หาปราชญ์ชาวไทยทรงด า ๔๐๐ 

๔ ค่าจดัท าเอกสารในกจิกรรมอบรมเพิม่พนูความรู ้ ๕๐๐ 

๕ ค่าจดัท าเอกสารในกจิกรรมลงพืน้ทีค่ลุกคลชุีมชน ๑,๖๐๐ 

๖ ค่าจดัท าเอกสารในกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ๕๐๐ 

๗ ค่าอาหารกลางวนัในกจิกรรมคน้หาปราชญ์ชาวไทยทรงด า ๑,๖๐๐ 

๘ ค่าอาหารกลางวนัในกจิกรรมอบรมเพิม่พนูความรู ้(2 วนั) ๓,๖๐๐ 

๙ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในกจิกรรมอบรมเพิม่พนูความรู ้(2 วนั) ๑,๘๐๐ 

๑๐ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ๑,๐๐๐ 

๑๑ ค่าวสัดุอุปกรณ์ในกจิกรรมอบรมเพิม่พนูความรู ้ ๒,๔๐๐ 

๑๒ ค่าวสัดุอุปกรณ์ในกจิกรรมลงพืน้ทีค่ลุกคลชุีมชน ๒,๔๐๐ 

๑๓ ค่าไวนิลจดันิทรรศการ ๗,๒๐๐ 

๑๔ ค่าบรหิารจดัการโครงการ (เงนิส ารอง) ๓,๐๐๐ 

๑๕ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ ๓๐,๐๐๐ 



 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรอืเครอืขา่ยทีใ่หค้วามร่วมมอืและมสีว่นร่วมในการด าเนินการ 

(๑) ผูบ้รหิาร คณะครแูละนกัเรยีน โรงเรยีนมธัยมพชัรกติยิาภา ๒ ก าแพงเพชร ในพระราชปูถมัภฯ์ 
(๒) นายกเทศบาลต าบลประชาสุขสนัต ์ขา้ราชการและเจา้หน้าที ่เทศบาลต าบลประชาสุขสนัต์ 
(๓) ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวไทยทรงด า  ประชาชนในชมุชนต าบลประชาสุขสนัต์ 
(๔) โรงเรยีนอื่นๆ เช่น โรงเรยีนลานกระบอืวทิยา  โรงเรยีนพรานกระต่ายพทิยาคม  โรงเรยีนบา้น

ประชาสุขสนัต ์ โรงเรยีนบา้นช่องลม  โรงเรยีนบา้นหร่ายการอ้ง  เป็นตน้ 
(๕) หน่วยงานตน้สงักดั เช่น ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร  ส านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษาก าแพงเพชร   
 
๑๐. ผลส าเรจ็และประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินโครงการ 
      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

(๑) เยาวชนไทยทรงด าและเยาวชนในท้องถิน่ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ศกึษาและอนุรกัษ์วฒันธรรมการ
การละเล่นพืน้บา้นของชาวไทยทรงด า 

(๒) เยาวชนไทยทรงด าและเยาวชนในทอ้งถิน่  รอ้ยละ ๑๐๐ ได้ศกึษาและอนุรกัษ์วฒันธรรมการ
ประกอบอาหารพืน้บา้นของชาวไทยทรงด า 

(๓) เยาวชนไทยทรงด าและเยาวชนในทอ้งถิน่  รอ้ยละ ๑๐๐ ได้ศกึษาและพฒันาวฒันธรรมพืน้บา้นของ
ชาวไทยทรงด าใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูห้รอืท่องเทยีวในชุมชนในอนาคต 
      
 ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 

(๑) มแีหล่งเรยีนรูใ้นการอนุรกัษ์วฒันธรรมพืน้บา้นของชาวไทยทรงด า 
(๒) เยาวชนไทยทรงด าและเยาวชนในทอ้งถิน่  ไดศ้กึษาและอนุรกัษ์วฒันธรรมการประกอบอาหาร

พืน้บา้นของชาวไทยทรงด า 
 
๑๑. ผลงานหรอืผลผลติทีส่ามารถน าไปตอ่ยอดหรอืพฒันาในระยะตอ่ไป 

(๑) เยาวชนไทยทรงด าและเยาวชนในทอ้งถิน่  ไดอ้งคค์วามรู ้ เหน็คุณค่า ตระหนกัถงึความส าคญั
ของชาตพินัธุ ์และร่วมกนัสรา้งแหล่งเรยีนรูใ้นการอนุรกัษ์วฒันธรรมพืน้บา้นของชาวไทยทรงด าแบบ
เคลื่อนที ่  

(๒) แหล่งเรยีนรูใ้นการอนุรกัษ์วฒันธรรมพืน้บา้นของชาวไทยทรงด าแบบเคลื่อนที ่ โดยตัง้อยู่ใน
โรงเรยีนมธัยมพชัรกิตยิาภา ๒ ก าแพงเพชร ในพระราชูปถมัภ์ฯ  ต าบล ประชาสุขสนัต์ อ าเภอ  ลาน
กระบอื จงัหวดั  ก าแพงเพชร  สามารถน าไปพฒันาต่อยอดใช้ในการอนุรกัษ์วฒันธรรมพืน้บา้นของชาว
ไทยทรงด าใหก้บับุคคล  หน่วยงานทีส่นใจต่อไป 
 
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ รวมถงึวธิกีารทีใ่ชใ้นการแก้ไขปัญหา 

เนื่องจากดว้ยเชือ้ไวรสัโคโรนา(Coronavirus) 2019 ( โควดิ 19 ) ไดแ้พร่กระจายอย่างต่อเนื่อง  ท า
ใหถ้านการณ์ในการเปิดโรงเรยีนไม่ปกต ิซึ่งบางครัง้ตรงกบัปฏทินิทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตังิาน  จงึ



ไดม้กีารแก้ไขปัญหา  โดยเลื่อนวนัเวลาในการท ากจิกรรมนัน้ออกไป  และบางกจิกรรมทีก่ าหนดไวว้่าจะ
ไปน าเสนอในเวทตี่าง ๆ ในระดบันอกสถานศกึษาเหมอืนทุกๆ ปี ทีม่กีารจดักจิกรรม  แต่ในปีนี้ไม่มกีาร
จดักจิกรรม  จงึไม่สามารถด าเนินกจิกรรมในส่วนนัน้ได ้จงึไดแ้ก้ไขปัญหาโดยการจดัเฉพาะในโรงเรยีน
เท่านัน้ 
 
๑๓. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงการต่อไป  

(๑) สรา้งแหล่งเรยีนรูว้ฒันธรรมพืน้บา้นของชาวไทยทรงด าทีส่ามารถใหบุ้คคลทัว่ไป  ชุมชน  และ
หน่วยงาน  ทีส่นใจ ใหส้ามารถเขา้ถงึในการใชบ้รกิารไดง้า่ย 

(๒) สรา้งใหเ้ยาวชนเป็นผูรู้ใ้นการใหข้อ้มลูต่าง ๆ ในเร่องราวของวฒันธรรมพืน้บา้นของชาวไทย
ทรงด า  เพือ่ต่อยอดใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วในอนาคต 

 
๑๔. จดัท าสื่อเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรอื วดีทิศัน์ความยาว

ไม่เกนิ ๕ นาท ี(ถา้ม)ี 
https://drive.google.com/drive/folders/1SoEK_vjtZups_QvINf37UGCb3YZx4sv?fbclid=IwAR1UTx6

tJvYf-dZfd6zAUyiLKzv77O8_d9xgmLQrIpr3T2-OX1McUTpyi-w 
 
 

(ลงชื่อ)  พชัราภรณ์  ทองครุฑ  หวัหน้าทมี 
                                           ( นางสาวพชัราภรณ์  ทองครุฑ  ) 
                                       วนัที ่๑๗ เดอืน มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
(ลงชื่อ)  เกศนิี   มแีกว้   สมาชกิในทมี 

                                               (  นางสาวเกศนิ ี  มแีกว้  ) 
                                      วนัที ่๑๗ เดอืน มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
(ลงชื่อ)  สุภสัสรา  จนัทะนาขา่   สมาชกิในทมี 

                                          (   นางสาวสุภสัสรา  จนัทะนาขา่  ) 
                                      วนัที ่๑๗ เดอืน มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ลงชื่อ)  ครรชติ   กอเฮง  ผูร้บัรอง  
                                                (   นายครรชติ   กอเฮง  ) 
                           ต าแหน่ง ครทูีป่รกึษาโครงการ/หวัหน้าฝ่ายบรหิารวชิาการ 
                                        วนัที ่๑๗ เดอืน มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
หมายเหตุ  กรุณาสง่ขอ้มลูภายในวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๖๕ 

https://drive.google.com/drive/folders/1SoEK_vjtZups_QvINf37UGCb3YZx4sv?fbclid=IwAR1UTx6tJvYf-dZfd6zAUyiLKzv77O8_d9xgmLQrIpr3T2-OX1McUTpyi-w
https://drive.google.com/drive/folders/1SoEK_vjtZups_QvINf37UGCb3YZx4sv?fbclid=IwAR1UTx6tJvYf-dZfd6zAUyiLKzv77O8_d9xgmLQrIpr3T2-OX1McUTpyi-w

