รายงานความกาวหนาของโครงการในรอบ 1 ป ของหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน

ชื่อโครงการ

การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ระยะเวลาโครงการ

2 กรกฎาคม 2550 - 2 กรกฎาคม 2552

หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน นายนิคม นาคอาย
ชื่อนักวิจัยทีป่ รึกษา

ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ

รายงานตั้งแตชว งวันที่

2 กรกฎาคม 2550 - 2 กรกฎาคม 2551

1. การดําเนินงาน
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ไดดําเนินงานตามแผนที่วางไว
ไดดําเนินงานลาชากวาแผนที่วางไว
ไดเปลี่ยนแผนที่วางไว ดังนี้…………………………………………………..
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2. รายละเอียดผลการดําเนินงานของโครงการ
1. สรุปยอ (Summary)
โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ ประกอบดวย 1) เพื่อศึกษาองคประกอบของ
ฐานขอมูลความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีส่ ามารถนําสูการประยุกตใช
ในการบริหารและจัดการศึกษาได 2) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในลักษณะฐานขอมูลบนระบบเครือขาย และ 3) เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของระบบฐานขอมูลการจัดการความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลจากการวิจยั พบวา สามารถดําเนินการไดครบทั้ง 3 ขั้นตอนในรอบ 1 ป (จาก 7 ขั้นตอนในรอบ 2 ป) สรุป
ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปน (Need Assessment) เพื่อกําหนด
องคประกอบของฐานขอมูลความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถ
นําสูการประยุกตใชในการบริหารและจัดการศึกษาได ผลการประเมินสภาพความเปนจริง พบวา สถานศึกษา
ยังมีการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูระบบการบริหารสถานศึกษาในระดับปานกลางถึงนอย สวนดาน
ความคาดหวัง พบวา ควรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งระบบ
นอกเหนือจากการจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามปกติ และเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการไดสรางหนวยการ
เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแตละชวงชั้น ใหโรงเรียนนํารองใชแลว ดังนั้น องคประกอบของ
ฐานขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ จึงมุงเนนไปที่ระบบการบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Product Design) ระบบฐานขอมูลการจัดการความรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการจัดการความรูและครอบคลุม
องคประกอบที่ไดจากขั้นตอนแรก การออกแบบระบบฐานขอมูล ใช Moodle เปนโมดูลหลัก โดยมี
สวนประกอบ คือ โมดูลงานที่มอบหมาย (Assignment) โมดูลหองสนทนา (Chat) โมดูลโพลล (Choice)
โมดูลกระดานสนทนา (Forum) โมดูลบันทึกความกาวหนา (Journal) โมดูลแบบทดสอบ (Quiz)
โมดูลแหลงขอมูล (Resource) โมดูลแบบสอบถาม (Survey) โมดูลหองปฏิบัติการ (Workshop)
โมดูลบทเรียนสําเร็จรูป (Lesson) โมดูลอภิธานศัพท (Glossary) โมดูล WiKi (สารานุกรมของ Web)
และโมดูล SCORM (นําเขาแพกเกจ จากฐานขอมูลอื่นสู Moodle) โดยทั้ง 13 โมดูลจะสอดแทรกอยูใน
ระบบบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยึดหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภมู ิคุมกันใน
ตัวทีด่ ีบนระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานศึกษา ภายใตเงื่อนไขการจัดการความรู และ
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบฐานขอมูล (Product Development) ไดติดตั้งระบบ
ฐานขอมูล 13 โมดูล ครบถวนบน Moodle Version 9 และออกแบบระบบการ login เขาฐานขอมูล และทํา
การจดทะเบียน Domain Name ฝากไวกบั Hosting ในชื่อ www.sufficiencyschool.com ดําเนินการพัฒนา
ภายใตระบบ LAMP (ใช Application ผสมผสานระหวาง Linux , Apache server , MySql , PHP) เพื่อให
Moodle สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับการดําเนินการวิจัยขัน้ ตอไปในปที่ 2 จะประกอบดวยขั้นตอนที่เหลืออีก 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 4. การตรวจสอบเบื้องตนโดยผูพัฒนาระบบเอง (Preliminary Field Test) และการปรับปรุง
ระบบขั้นตน (Initial Product Revision) ขั้นตอนที่ 5. การตรวจสอบระบบกับกลุมเปาหมายหลัก (Main
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Field Test) ขั้นตอนที่ 6. การปรับปรุงระบบในขั้นตอนสุดทาย (Final Product Revision)
และขั้นตอนที่ 7. การเผยแพรระบบฐานขอมูล
2. ผลงานวิจยั ที่ทําในรอบป ประกอบดวย
(1) วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ ประกอบดวย
1) เพื่อศึกษาองคประกอบของฐานขอมูลความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่สามารถนําสูการประยุกตใชในการบริหารและจัดการศึกษาได
2) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในลักษณะฐานขอมูลบนระบบเครือขาย
3) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของระบบฐานขอมูลการจัดการความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) การดําเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงคในรอบปที่ผานมา
การดําเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงคในรอบปที่ผา นมา สามารถดําเนินการไดตาม
วัตถุประสงคของโครงการขอที่ 1 และขอที่ 2 สวนวัตถุประสงคขอที่ 3 จะดําเนินการในปที่ 2 สรุปไดดังนี้
1) การดําเนินงานตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาองคประกอบของ
ฐานขอมูลความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีส่ ามารถนําสูการประยุกตใช
ในการบริหารและจัดการศึกษาได ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปน (Need Assessment) เพื่อกําหนด
องคประกอบของฐานความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานที่สามารถนําสูการ
ประยุกตใชในการบริหารและจัดการศึกษาได การวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ดําเนินการโดยจัด
กลุมสนทนา กับกลุมตัวอยาง ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูเ ชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน
10 คน และการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินสภาพปจจุบันและความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
องคประกอบของฐานความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 100 คน ใชเวลาในการดําเนินการ 4 เดือน
ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ผูว ิจัยไดนําเปนพื้นฐานสําหรับการวิจัยตามวัตถุประสงค
ขอที่ 2 ตอไป
2) การดําเนินงานตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการ
จัดการความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในลักษณะฐานขอมูลบนระบบ
เครือขาย ผูวจิ ัยไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 2. การออกแบบ (Product Design) ระบบฐานขอมูลการจัดการความรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการจัดการความรูและครอบคลุม
องคประกอบที่ไดจากขั้นตอนแรก การออกแบบระบบฐานขอมูล ใช Moodle เปนโมดูลหลัก โดยมี
สวนประกอบ 13 โมดูลยอย คือ
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2.1 โมดูลงานที่มอบหมาย (Assignment)
2.2 โมดูลหองสนทนา (Chat)
2.3 โมดูลโพลล (Choice)
2.4 โมดูลกระดานสนทนา (Forum)
2.5 โมดูลบันทึกความกาวหนา (Journal)
2.6 โมดูลแบบทดสอบ (Quiz)
2.7 โมดูลแหลงขอมูล (Resource)
2.8 โมดูลแบบสอบถาม (Survey)
2.9 โมดูลหองปฏิบัติการ (Workshop)
2.10 โมดูลบทเรียนสําเร็จรูป (Lesson)
2.11 โมดูลอภิธานศัพท (Glossary)
2.12 โมดูล WiKi (สารานุกรมของ Web)
2.13 โมดูล SCORM (นําเขาแพกเกจ จากฐานขอมูลอื่นสู Moodle)
ทั้งนี้ ทั้ง 13 โมดูลจะสอดแทรกอยูในระบบบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่ยึดหลัก ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีบนระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานศึกษา ภายใตเงื่อนไขการ
จัดการความรู และภาวะผูนาํ เชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบฐานขอมูล (Product Development) ดําเนินการพัฒนาภายใต
ระบบ LAMP (ใช Application ผสมผสานระหวาง Linux , Apache server , MySql , PHP) เพื่อให Moodle
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ผลงานวิจัยที่ไดรับ
ผูวิจัย นําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับ ตามขั้นตอนของการวิจัย 3 ขัน้ ตอนแรก ซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 และ 2 ทีก่ ลาวไปแลว ดังนี้
ผลการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปน (Need Assessment) เพื่อ
กําหนดองคประกอบของฐานความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถ
นําสูการประยุกตใชในการบริหารและจัดการศึกษาได ผลการประเมินสภาพความเปนจริง จากการใชแบบ
สํารวจ และสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา พบวา สถานศึกษายังมีการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
ระบบการบริหารสถานศึกษาในระดับปานกลางถึงนอย สวนดานความคาดหวัง พบวา ควรนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งระบบ นอกเหนือจากการจัดการเรียนรูแกผูเรียน
ตามปกติ และเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการไดสรางหนวยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแตละชวง
ชั้น ใหโรงเรียนนํารองใชแลว ดังนั้น องคประกอบของฐานขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ จึงมุงเนนไปที่ระบบ
การบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ
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ผลการวิจัยตามขั้นตอนที่ 2. การออกแบบ (Product Design) ระบบฐานขอมูลการจัดการ
ความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการจัดการความรู ผูวิจัยนําผล
การประเมินความตองการจําเปนที่ไดจากขั้นตอนแรก มาออกแบบระบบฐานขอมูล ใช Moodle เปนโมดูล
หลัก โดยมีสวนประกอบ 13 โมดูลยอย ซึ่งจะสอดแทรกอยูในระบบบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยึดหลัก
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีบนระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานศึกษา
ภายใตเงื่อนไขการจัดการความรู และภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามกรอบความคิด
ของระบบฐานขอมูล
จาก Product Design แสดง กรอบความคิดระบบฐานขอมูลการจัดการความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขางตน ผูวิจัยไดนําไปสูการพัฒนาระบบฐานขอมูล ดังขั้นตอนที่ 3
ของการวิจัย
ผลการวิจัยตาม ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบฐานขอมูล (Product Development)
ผูวิจัยไดจัดทําองคประกอบของเงื่อนไขความรู ตามโมดูลการจัดการความรู 13 โมดูล ครบถวนบน Moodle
Version 9 ซึ่งจะสอดแทรกอยูในโมดูลหลัก ความพอประมาณของการบริหารสถานศึกษา ความมีเหตุผลใน
การบริหารสถานศึกษา และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีบนระบบบริหารจัดการความเสีย่ งในสถานศึกษา โดย
เงื่อนไขคุณธรรม ซึ่งมุงเนน ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ก็ใชโมดูลการจัดการความรู 13
โมดูลดังกลาวขางตนดวยเชนกัน
ทั้งนี้ ผูวิจยั ไดออกแบบระบบการ login เขาฐานขอมูล และทําการจดทะเบียน Domain
Name ฝากไวกับ Hosting ในชื่อ www.sufficiencyschool.com โดยขอมูลที่จะนําเขาสูโมดูลการจัดการ
ความรู 13 โมดูล เพื่อตรวจสอบระบบ จะนํามาจากกลุมตัวอยางสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา และ
สถานศึกษา จํานวน 35 แหงในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และกําแพงเพชร (ภาคผนวก กลุม ตัวอยาง
สถานศึกษาที่จะนําขอมูลเขาระบบ เพื่อทดสอบระบบฐานขอมูล)
3. ผลงานตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ยังไมไดดําเนินการตีพิมพ แตคาดวาจะนําเสนอเพื่อตีพิมพในชื่อเรื่อง A Factor of
Knowledge Database Management System of Sufficiency Economy Apply for Basic Education
Principal ลงในวารสาร MANUSYA ภายในเดือนธันวาคม 2551
4. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
(1) ผลงานอื่น ๆ เชน การไปเสนอผลงาน การไดรับเชิญใหเปนวิทยากร
(2) การเชื่อมโยงทางวิชาการกับนักวิชาการอื่นทั้งในและตางประเทศ
เนื่องจากการดําเนินการวิจัยในปที่ 1 เนนการออกแบบและพัฒนาระบบ ซึ่งใหความสําคัญ
กับการประเมินความตองการจําเปน การออกแบบระบบ การติดตั้งระบบ การวิเคราะห ประมวลผล
ฐานขอมูล บนเครื่องคอมพิวเตอรสว นบุคคล ดังนั้น การเสนอผลงาน หรือถูกรับเชิญใหเปนวิทยากร ตลอดจน
การเชื่อมโยงทางวิชาการกับนักวิชาการอื่นทั้งในและตางประเทศ จึงดําเนินการไปเพียงบางสวน เชน
- การบรรยายแนวคิดเบื้องตนตอที่ประชุมการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับ
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การกระจายอํานาจ ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เปนตัวแทนกลุม ภาคเหนือตอนลางจัดประชุม และผูวิจัยเปนวิทยากรแกนนําของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
- การใหความเห็นในที่ประชุม เรื่อง การเสริมสรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี รองศาสตราจารยณัฐพงศ ทองภักดี ผูอํานวยการศูนยศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน
วิทยากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทั้งนี้ ขั้นตอนการวิจัยตอไปในปที่ 2 จะประกอบดวยขัน้ ตอนที่เหลืออีก 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 4. การตรวจสอบเบื้องตนโดยผูพัฒนาระบบเอง (Preliminary Field Test) และการปรับปรุง
ระบบขั้นตน (Initial Product Revision) ขั้นตอนที่ 5. การตรวจสอบระบบกับกลุมเปาหมายหลัก (Main
Field Test) ขั้นตอนที่ 6. การปรับปรุงระบบในขั้นตอนสุดทาย (Final Product Revision)
และขั้นตอนที่ 7. การเผยแพรระบบฐานขอมูล คาดวา ผูวิจัยจะสามารถนําเสนอผลงาน หรือถูกรับเชิญใหเปน
วิทยากร ตลอดจนการเชื่อมโยงทางวิชาการกับนักวิชาการอื่นทั้งในและตางประเทศ ไดอยางเต็มที่มากขึ้น
5. ปญหาและอุปสรรค (ถามี)
พบอุปสรรคบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเชน การทดลองนําไฟลประเภท VDO เขา
สูระบบ จะมีปญ
 หาเล็กนอยในการแสดงผล เนื่องจากฐานขอมูล Moodle ยังมีศักยภาพประมวลผลไฟล
ประเภททีต่ องใชการ Streaming ไมดีนัก
6. ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. เ Product Design แสดง กรอบความคิดระบบฐานขอมูลการจัดการความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นาจะสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารหนวยงานได
ทุกประเภท ทุกระดับ ไมจํากัดเฉพาะในบริบททางการศึกษาเทานั้น
2. ในประเด็นฐานขอมูล Moodle ยังมีศักยภาพประมวลผลไฟลประเภทที่ตองใชการ
Streaming ไมดีนัก อาจแกไขดวยการลดขนาดไฟลใหเหมาะสมกับอัตราการถายโอนขอมูลบนเครือขาย (Bit
Rate) โดยออกแบบใหเลือกความเร็วได
7. งานที่จะทําในปตอไป
การวิจัยตอไปในปที่ 2 ดําเนินการภายใตวตั ถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 ที่ระบุวา เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของระบบฐานขอมูลการจัดการความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานประกอบดวยขั้นตอนที่เหลืออีก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 4. การตรวจสอบเบื้องตนโดยผูพัฒนา
ระบบเอง (Preliminary Field Test) และการปรับปรุงระบบขั้นตน (Initial Product Revision) ขั้นตอนที่ 5.
การตรวจสอบระบบกับกลุมเปาหมายหลัก (Main Field Test) ขั้นตอนที่ 6. การปรับปรุงระบบในขั้นตอน
สุดทาย (Final Product Revision) และขัน้ ตอนที่ 7. การเผยแพรระบบฐานขอมูล
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ภาคผนวก
กลุมตัวอยางสถานศึกษาที่จะนําขอมูลเขาระบบ เพื่อทดสอบระบบฐานขอมูล
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ที่
1 วังน้ําคูศึกษา
2 จาการบุญ

ชื่อโรงเรียน

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก

3 สิ่นหมิ่น (เอกชน)
4 อนุบาลประชาราษฏร(เอกชน)

พิษณุโลก

5 พิษณุโลกปญญานุกูล
6 วัดศรีวิสุทธาราม

พิษณุโลก

7 วัดศรีรตั นาราม
8 บานหนองจิก จ.กําแพงเพชร
9 บานแสงสวาง
10 บานแถววังน้าํ ใสสามัคคี (คุรุราษฎรบํารุง)
11 รัฐราษฏรบํารุง
12 บานมวงหอม
13 บานใหมพนมทอง
14 บานเนินสะอาด
15 เนินมะปรางศึกษาวิทยา
16 บานชมภู

พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กําแพงเพชร
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

17 บานแกงเจ็ดแคว
18 บานคลองชาง

พิษณุโลก

19 บานนาตอน
20 ชาติตระการวิทยา

สุโขทัย

สุโขทัย
พิษณุโลก

21 บานเนินทอง
22 นครไทยวิทยาคม

พิษณุโลก

23 บานนาทุงใหญ
24 ชาติตระการวิทยา

สุโขทัย
พิษณุโลก

25 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา(จิ้นตง)

พิษณุโลก

พิษณุโลก
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ที่
26 บานคลองวังทอง
27 บานนาแฝก

ชื่อโรงเรียน

28 บานปากรอง
29 เทศบาลพิรามอุทิศ
30 บานหวยน้ําไซ
31 บานนาเมือง

จังหวัด
พิษณุโลก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สุโขทัย
พิษณุโลก

32 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
33 อินทุภูติพิทยา

พิษณุโลก

34 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
35 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1

พิษณุโลก

พิษณุโลก
สุโขทัย

ตารางสรุปโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก 24 มิ.ย. 52 (กลุมประเพณี 7 เรื่อง, วิถีชีวิต 7 เรื่อง , บุคคล 2 เรื่อง, สมบัตชิ ุมชน 3 เรื่อง, เศรษฐกิจ 1 เรื่อง
(โดย ดร.นิคม นาคอาย นักวิจัยผูประสานงานจังหวัดพิษณุโลก)
ขอเสนอแนะ/ความ
ครูที่ปรึกษา/เบอร
คําถามการวิจยั /
คิดเห็นของ
ลําดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อโรงเรียนและที่อยู
ชื่อนักเรียน
โทรศัพท อีเมล
วัตถุประสงค
ผูเชี่ยวชาญ
1

2

ชุมชนบานคลองไรกับ
วัฒนธรรม ประเพณีชาว
เนินรังผูมาใหมจากแดน
อีสาน

(ประเพณี วัฒนธรรม)

รร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา
ที่อยู 460 หมู 4 ต.บานนอยซุม
ขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
65190
โทร. 055-399 060

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของชุมชนทุงสาน

รร.พรหมพิรามวิทยา
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

(วิถีชีวิตชุมชน)

3

ทานเจาคุณพระพิศาลธรรม โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม
ภาณีกับการเปลี่ยนแปลงวิถี ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม
ชีวิตชุมชนแควนอย
จังหวัดพิษณุโลก 65150

(บุคคลสําคัญ)

นส.โสภาพรรณ สายสมบัติ ม.4 /5
โทร. 086-095 9384
นายสุพจน พากเพียร
นส.ณัฐธิดา กิ้นโบราณ
นส.เคลือวัลย แสนเกียง
นส.รัชนี แซลิ้ม
นายวีรยุทธ อัครพล ม. 4/2
นายชัยพร กรฤทธิ์
นส.กิตติยา นุตาดี
นส.ดรุณี สมอหอม
นส.เบญจวรรณ พินจันทร
นส.อรพรรณ โพธิ์เกิด
นส.อมรรัตน จันทรสงา
นส.อุษณา จัตุรงค โทร. 055-369100
นส.ปลันธนา ฉิมทิม นส.อัจฉรา ไชยะ
นส.อํานวยพร หอมเนียม
เด็กหญิงรัตนาภรณ อินทรา ม.2/1
เด็กหญิงกฤษณา นางบวช
เด็กหญิงงามตา ทองประทีป
เด็กชายอิสรานุวัฒน ฉวี
เด็กหญิงจันทรฉาย ฉิมบุญ

อ.วรรณชัย ศรีมี
มือถือ 081-981 2236

อ.รัตนา พวงประเสริฐ
อ.ชวลิต พรหมพร
อ.อาดูล อําปลอด

นางสมหวัง นุชเอี่ยม
โทร. 081-9539621

1

ลําดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

4

“ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

การทํานาของตําบลวังน้ําคู
อําเภอเมือง พิษณุโลก”

(วิถีชีวิตชุมชน)
5

ประเพณีการแหกระจาด
บานบึงพราว : พัฒนาการ
จากอดีตจนถึงปจจุบัน

ชื่อโรงเรียนและที่อยู

โรงเรียนวังน้ําคูวิทยศึกษา
นางสาวณิชกานต
ตําบลวังน้ําคู อําเภอเมือง พิษณุโลก นางสาวขวัญนภา
นางสาวรัตนาวดี
นางสาวปยนุช
นางสาวสุวดี
โรงเรียนวังทองพิทยาคม
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

(ประเพณี วัฒนธรรม)
6

" ขาวหลามกับการ
เปลี่ยนแปลงของงานบุญ"

โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

(ประเพณี วัฒนธรรม)
7

การเปลี่ยนแปลงของคาย
ลูกเสือแกงซอง กับ
เศรษฐกิจชุมชน

(สมบัตชิ ุมชน)

ชื่อนักเรียน

โรงเรียนปาไมอุทิศ 6 (คายลูกเสือ
แกงซอง)

มั่นชาวนา ม.4/2
สีเนียม
สีขวัญมา
พุมไพร
ชูสิงห

นายนุชา ชาตินุช ม. 5/1
นายมานพ สีสุกสาม
นางสาวสุคนธา ปฐมทอง
นางสาวเหมือนฝน ผดุงประเสริฐกุล
นางสาวศุภางค ผักใหม
ดญ.ไอลดา เรในไพร ม.2./1
ดญ.นาตาชา ขุนทอง
ดญ.ศิรินันท พานทอง
ดญ.วาสนา เขียวขํา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
(กําลังจัดตั้งทีม)

ครูที่ปรึกษา/เบอร
โทรศัพท อีเมล
นางชาลิสา ชมยวง
โทร. 089-7027678
นางสาวณิชกานต มั่น
ชาวนา
โทร. 080-6821960
นางนิกูล พูลเพิ่ม

055 - 311222

นางพนมพร อ่ําดอน
กลอย เบอร
โทรศัพท 0895681397
นายคํารพ กาญจนพิษณุ ครู
ชํานาญการ (08-2168-8438)
นางบุบผา อินทนุ
ครูชํานาญการพิเศษ (087201-5971)

คําถามการวิจยั /
วัตถุประสงค

ขอเสนอแนะ/ความ
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

2

3

ลําดับที่
8

ชื่อโครงการวิจัย
วิถีชีวิตของชุมชนตําบล
บานแยง : จากเกษตร
ครัวเรือน สูเกษตร
อุตสาหกรรม

ชื่อโรงเรียนและที่อยู

ชื่อนักเรียน

นายอนุชิต
โรงเรียนนครบางยางพิทยา
คม ตําบลบานแยง อําเภอนครไทย นายวิรุฬห
นางสาวรัตนาพร
จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร/
นางสาวกิตติยา
โทรสาร. 055-991034

กอบการดี ม. 5
สุขเงา
ธิติมูล
ใจนทร

(วิถีชีวิตชุมชน)
9

การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวไทย
ทรงดํา อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัด
ธรรมจักร) สังกัดสํานักการศึกษา
เทศบาลนครพิษณุโลก

(วิถีชีวิตชุมชน)
10

ผาทอวังทองกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ชุมชน

(เศรษฐกิจชุมชน)

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก

ด.ช.วชิราวุฒิ คํานาค
ม.2
ด.ช.สุวินัย เสือคง
ม.2
ด.ญ.นวพร จันทรบุรี
ม.2
ด.ญ.พรพรรณา วิปตทุม ม.2
ด.ญ.ศิริมล ลลิตพรรณวงศ ม.1

1.น.ส.เพ็ญนภา อังศุภโชติ
2.น.ส.แพรวพัชร ดะรีพัตร
3.น.ส.บุญญรัตน บุญเรือง
4.น.ส.บรรณภัค สืบสายออน
5.น.ส.ปรียาฉัตร วันจันทร
ม .4/4

ครูที่ปรึกษา/เบอร
โทรศัพท อีเมล
นายเชาวลิต แยมศิริ
ครูชํานาญการ (ค.ศ.2)
ทร. 089-8583491
e-mail :
Chaow48@hotmail.com

อ.สกุล อุตรนคร
ผูประสานงาน
น.ส.ทัดดาว ละอองแกว
0814756440

ครูที่ปรึกษา
ศิริภรณ ประเสริฐปาลิฉัตร

คําถามการวิจยั /
วัตถุประสงค

ขอเสนอแนะ/ความ
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

4

ลําดับที่

11

12

13

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อโรงเรียนและที่อยู

ชื่อนักเรียน

โรงเรียนบานกรางวิทยาคม จังหวัด นางสาวมินตรา โพธิ์ทอง
นางสาววารุณี สุขีสิงห
พิษณุโลก
นางสาวนุชนาฎ จีนดวง
(บุคคลสําคัญ)
นายสราวุฒิ คงสวัสดิ์
นางสาววราภรณ หมีนิม
ม.5
การศึกษาการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม
นางสาวยุวลี
คงประพันธ
ประเพณีและวัฒนธรรม
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
นาวสาวพรรณจันทรพร ใจบุญ
ของชุมชนในตําบลแกง
นางสาวจรินทร สืบประเสริฐศักดิ์
นางสาวจุฑามาศ สอนทาโก
โสภา
นายจักรกฤษณ ขัติยะ
(ประเพณี วัฒนธรรม)
ม.5/1
1. นายพิทยา
ดางเกษี
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา สังกัด
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ของชุมชน หนองระหาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. นางสาวปาริฉัตร
วงศวิเศษ
พิษณุโลก เขต 3
และทาขาม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
จังหวัดพิษณุโลก
(วิถีชีวิตชุมชน)
3. นายศรายุทธ
จุยเสือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
4. นางสาวอรณี
จุยเสือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
5. นางสาวรัชนีกร สุนทรเสนาะ
จาทวี กับการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชุมชน

ครูที่ปรึกษา/เบอร
โทรศัพท อีเมล
ผูประสานงาน
ภัทรวรรณ บูรณาหาร
055298427
ครูที่ปรึกษา
อ.วีระ อนันตธนาโรจน
0840480052
นางเกศินี สุทธิ ครู
โรงเรียนทรัพยไพรวัลย
วิทยาคม
เบอรโทร 08-9706-2052

นางสาวกนกวรรณ ทองคํา

คําถามการวิจยั / ขอเสนอแนะ/ความ
วัตถุประสงค
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

5

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ลําดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

14

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ชุมชนริมแมน้ํานานเหนือ
เขื่อนนเรศวร เขต อําเภอ
พรหมพิราม
จังหวัด
พิษณุโลก

(วิถีชีวิตชุมชน)

15

อดีตกับปจจุบันประเพณี
การไหวศาลพอปูขวานเบน

(ประเพณี วัฒนธรรม)

ชื่อโรงเรียนและที่อยู

ชื่อนักเรียน

เดชชาง ชั้น
โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม ต.วง 2.1 นางสาวจันทนา
ฆอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มัธยมศึกษาปที่ 5 โทร. 08-4594-7056
2.2 นางสาวแพรรัท
ภูหยัด ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โทร. 08-0604-5825
2.3 นางสาวศิริพร จันทรแยมสงค ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โทร. 08-6075-3522
2.4 นางสาวพรศิริ คงปาน
ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โทร. 08-0504-2579
2.5 นางสาวมุกธิดา
วงศออน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โทร. 08-6933-6406
โรงเรียนบานหินประกาย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิษณุโลก เขต 2
จังหวัดพิษณุโลก

1. เด็กหญิงนวพร มาบานไร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. เด็กหญิงนิภาพร ติดชัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3. เด็กหญิงชไมพร สารทรง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
4. เด็กหญิงอาทิตยา ฉิมมา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5. เด็กหญิงปริษา ดวงดูสัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ครูที่ปรึกษา/เบอร
โทรศัพท อีเมล
นางนิตยา ชื่นอารมณ
ปจจุบันสอนกลุมสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลกเขต 3

นางรัตนา ศรีบัวจับ เกิดวันที่
24 เมษายน 2505 อายุ
ราชการ 26 ป ปจจุบันสอน
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
โรงเรียนบานหินประกาย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
จังหวัดพิษณุโลก โทร

คําถามการวิจยั / ขอเสนอแนะ/ความ
วัตถุประสงค
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

6

0898589445

ลําดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อโรงเรียนและที่อยู

ชื่อนักเรียน

16

การเปลี่ยนแปลงวิถีการทํา โรงเรียนบานปลักแรด อําเภอบาง 2.1 เด็กหญิงสุพัตรา พรมน้ําอาง ม.3/1
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก
2.2 เด็กหญิงมลิวัลย ทับเทศ ม.3/1
นาของชาวชุ ม ชนตํ า บล
ปลักแรด
2.3 เด็กหญิงสรญา โคคุม ม.3/1
2.4 ด.ญ. นิตยา คุมภัย
ม.3/1
(วิถีชีวิตชุมชน)

17

ถ้ําผาทาพล ประวัติศาสตร โรงเรียนบานไทรดงยั้ง อําเภอเนิน
ทองถิ่นของ อ.เนินมะปราง มะปราง จังหวัดพิษณุโลก

(สมบัตชิ ุมชน)

18

อดีตกับปจจุบันประเพณี โรงเรียนวัดหางไหล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรับขวัญ-ทําขวัญแม
พิษณุโลก เขต 3
โพสพ
(ประเพณี วัฒนธรรม) จังหวัดพิษณุโลก

เด็กหญิงณัฎฐา แกวดี
เด็กหญิงพรพระนา อินตาถึง
เด็กหญิงกาญจนา พิมพเสนา
เด็กหญิงเทียนทิพย สีแสง
เด็กหญิงวาริศา กมลรัตน
1. เด็กชาย วรวิทย ทองเถา
2. เด็กหญิง จอมขวัญ เหมมูล
3. เด็กหญิง คลอใจ อูนาท
4. เด็กหญิง ฤดีวรรณ ครามเสมอ
5. เด็กชาย ณัฐชัย แตงเกิด
ชั้น ม.3

ครูที่ปรึกษา/เบอร
โทรศัพท อีเมล
นายประสิทธิ์ ไชยกาล
ตําแหนงครูชํานาญการ
โรงเรียนบานปลักแรด
E-mail:
prasitchaiyakan@hotmail.com
Mobile: 08-9705-6830
นางสาวสายันต แปดทิศ
49/2 หมู 3 ต.วังพิกุล อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท
ติดตอ 080-0306150 E-mail
jangsanya@yahoo.com
นางหทัยรัตน เทศนา
ปจจุบันสอนกลุมสาระการ
เรียนรู ภาษาไทย,ศิลปะ และ
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 โรงเรียน
วัดหางไหล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 จังหวัดพิษณุโลก

คําถามการวิจยั / ขอเสนอแนะ/ความ
วัตถุประสงค
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

7

ลําดับที่

19

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อโรงเรียนและที่อยู

การเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียนยางโกลนวิทยา อําเภอ
ประเพณีการอุปสมบทของ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก
คนในชุมชนตําบลยาง
โกลน

ชื่อนักเรียน

1.
2.
3.
4.

นางสาวมนัสนันท ใบกุ
นางสาวกฤตภัค ไชยนะ
นางสาววาสนา แจงสันต
นายสงเสริม มานักฆอง

(ประเพณี วัฒนธรรม)
20

ระบบนิเวศวิทยา
สิ่งแวดลอมบริเวณบึงปลา
เนา ตําบลศรีภิรมย อําเภอ
พรหมพิราม กับการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

(สมบัตชิ ุมชน)

นุชพงษ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัด นายวิศรุต
นายทักษิณ
บํารุงไทย
พิษณุโลก
นางสาวอําพา
ศิริโรจน
นางสาวรสสุคนธ จิตตงาม ชั้น ม.6
นางสาวสุกัญญา ถินทับ

ครูที่ปรึกษา/เบอร
โทรศัพท อีเมล
นางสาวเจียรนัน ทองทิพย
ที่อยู 55 หมู 9 ตําบลยาง
โกลน อําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพทติดตอ 089-6444626
080-6222930
E-mail
jiaranan_karn@hotmail.com
ครูที่ปรึกษา ครูสุดาภรณ ศิริ
สุวรรณ ตําแหนงครู คศ.2
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
จังหวัดพิษณุโลก

คําถามการวิจยั / ขอเสนอแนะ/ความ
วัตถุประสงค
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

