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ความหมาย หลักการ ขอบข่าย คุณค่า ความส าคัญ กระบวนการใชแ้หล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การส ารวจและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน

ท้องถ่ิน การจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

การศึกษา

ค าอธิบายรายวชิา



ขอบเขตเน้ือหา

ความหมาย หลักการ ขอบข่าย คุณค่า ความส าคัญ กระบวนการใช้

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การส ารวจและออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน การจัดระบบฐานข้อมูลและ

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษา

 













เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ...
1. อธบิายถึงความหมาย หลักการ ขอบข่าย คุณค่า ความส าคัญ กระบวนการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2.ส ารวจและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินได้
3. จัดท าระบบฐานข้อมูลและเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาได้

4.ปฏิบัติการสอนจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
ท้องถ่ินได้

จดุประสงค์การเรยีนรู้ 



เพื่อให้นักศึกษา...(ต่อ)

5. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริต
6. สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวตักรรมเพ่ือน าไปใชใ้นการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
ผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธภิาพ
7. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวเิคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของ
กลุ่ม
8. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การประมวลผล แปลความหมาย และการเลือกใชข้้อมูล
สารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเน่ือง
9. มีความสามารถในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธภิาพท้ังการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียน พร้อมท้ังเลือกใชรู้ปแบบของส่ือการน าเสนอได้อย่างเหมาะสมค านึงถึงบุคคลและกลุ่มท่ีมี
ความแตกต่างกัน
10. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การวดั
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผล และการวจัิยในชั้นเรียน
11. สามารถจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีอบอุ่น ม่ันคง ปลอดภัย

จดุประสงค์การเรยีนรู้ 



1. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน

3. จัดระบบฐานข้อมูล

4. เสนอแนวคิดในบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษา

หลักฐานการเรียนรู ้(กิจกรรมหลัก)



ขอบเขตเน้ือหา

แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน           ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 

ค ำส ำคัญเหล่ำนี้เก่ียวข้องกับ 
หลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงไร



ข. ขอ้มูลสารสนเทศของท้องถ่ิน 

ค. กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ก. สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

เรียงล ำดับตัวเลือกท่ีมคีวำมหมำยจำกกวำ้งไปแคบ



ข. ขอ้มูลสารสนเทศของท้องถ่ิน 

ค. กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ก. สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

เรียงล ำดับตัวเลือกท่ีมคีวำมหมำยจำกกวำ้งไปแคบ

ข. ข้อมูลสำรสนเทศของท้องถ่ิน 
ค. กรอบสำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ก. สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 



ขอ้มูลสารสนเทศของทอ้งถิน่ 

กรอบสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ 

ถวลัย ์มาศจรสั และณิชนันทน ์ประสงค.์ (2549). คูม่อืการจดัท าสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ดา้นวฒันธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ และ
เอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่. กรงุเทพมหานคร: ธารอกัษร.

สาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ 

หมายถงึ รายละเอยีดของขอ้มูลสารสนเทศทอ้งถิน่ซ ึง่ครอบคลมุ

ทัง้ขอ้มูลในดา้นสภาพภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ ทรพัยากร สิง่แวดลอ้ม ประวตัคิวามเป็นมา 

สภาพเศรษฐกจิ สงัคม การด ารงชวีติ การประกอบอาชพี ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี            

ภมูปัิญญา ตลอดจนสภาพปัญหาในชมุชนและสงัคมน้ัน ๆ (หนา้ 41)

หมายถงึ ขอบขา่ยของเนือ้หาการเรยีนรูท้อ้งถิน่                                    

ทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งวเิคราะห ์และก าหนดขึน้เพือ่

อ านวยประโยชนใ์หส้ถานศกึษาน าไปจดัท ารายละเอยีดสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ตามสภาพ

ความพรอ้มและความตอ้งการของสถานศกึษา (หนา้ 40)

หมายถงึ รายละเอยีดของขอ้มูลสารสนเทศรวมทัง้เนือ้หาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัทอ้งถิน่ใน

ดา้นตา่ง ๆ เชน่ สภาพภมูภิาคประเทศ ภมูอิากาศ ทรพัยากร สิง่แวดลอ้ม ประวตัคิวามเป็นมา สภาพเศรษฐกจิ 

สงัคม การด ารงชวีติ การประกอบอาชพี ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี ภมูปัิญญา ฯลฯ ตลอดจนสภาพปัญหาและสิง่

ทีค่วรไดร้บัการถา่ยทอดพฒันาในชมุชนและสงัคมน้ัน ๆ ทีส่ถานศกึษาก าหนดขึน้เพือ่จะน าไปใชจ้ดัประสบการณ์

ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัทอ้งถิน่ของตนเอง (หนา้ 40)



หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

หลักสูตรสถำนศึกษำ = หลักสูตรท้องถิ่น

รำยวิชำเพิ่มเติม 40 ชั่วโมงต่อปี 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม

หน่วยกำรเรียนรู้

สำระกำรเรียนรู้

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

จัดกำรเรียนรู้ 

ขอ้มูลสารสนเทศของทอ้งถิน่ 

กรอบสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ 

สาระการ

เรยีนรู ้

ทอ้งถิน่ 



ขอบเขตเน้ือหา

แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน           ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 

ควำมหมำย 
ขอบข่ำย 
คุณค่ำ 
ควำมส ำคัญ 
หลักกำรและกระบวนกำรใช้



แหล่งเรียนรู้ (Learning resource)

แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลาย ที่พร้อมให้

ผู้เรียนไดเ้ข้าไปศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตัิ หรือเข้าร่วมกิจกรรมและ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนจนเกิดกระบวนการเรียนรู้และสรา้งองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

สถาบันสังคมศึกษา ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2563). แนวทางการจัดการเรียนรู้

ประวตัิศาสตร์ผ่านแหล่งเรยีนรู้ทางประวตัิศาสตรใ์นท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

แหล่งเรียนรู้อาจเป็น 

สถานที่ บุคคล 

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ

กิจกรรมทางสังคมประเพณี

และความเชื่อ

(หน้า 13)



แหล่งเรียนรู้ (Learning resource)

การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่แหล่งเรียนรู้นี้ ช่วยใหผู้้เรียนเรียนรู้

อย่างมีความสุขเกิดความสนุกสนานมคีวามสนใจทีจ่ะเรียน 

สถาบันสังคมศึกษา ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2563). แนวทางการจัดการเรียนรู้

ประวตัิศาสตร์ผ่านแหล่งเรยีนรู้ทางประวตัิศาสตรใ์นท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

(หน้า 13)

นอกจากนี้ยงัช่วยให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รักท้องถิ่นของ

ตนเองมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในท้องถิ่น พร้อม

ที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของทอ้งถิ่น และเป็นพลเมอืงทีด่ีของ

ประเทศ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

บรรยากาศการเรียนรู้ในสถานทีแ่ปลก

ใหม่ จะชว่ยให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 



แหล่งเรียนรู้ (Learning resource)

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น หมายถึง สถานที่ส าคัญในท้องถิ่นที่มี

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา พัฒนาการของสถานที่ บุคคล ให้เห็นเป็นการเฉพาะ 

และสามารถสืบค้นได้ เช่น โรงเรียน วัด มัสยิด โบสถ์ อนุสาวรีย์                           

ตลาดด้านการค้า แหล่งชุมชนโบราณ ป้ายจารึก พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น 

การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ                                  

หรืออาจหมายถึง ปราชญ์ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

สถาบันสังคมศึกษา ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2563). แนวทางการจัดการเรียนรู้

ประวตัิศาสตร์ผ่านแหล่งเรยีนรู้ทางประวตัิศาสตรใ์นท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

(หน้า 15)



แหล่งเรียนรู้ (Learning resource)

จาก “แนวทางการจัดการเรยีนรูป้ระวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรยีนรูท้างประวตัิศาสตร์

ในท้องถิ่น” แบ่งแหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่นเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่

1. วัดและพระสงฆ์ส าคัญท่ีเป็นท่ีเคารพนับถือ 

2. โบราณสถาน 

3. โบราณวัตถุ 

4. เมืองเก่าและชุมชนโบราณ 

5. บุคคลส าคญัทางประวัติศาสตร์ 

6. ภูมิปญัญาไทย 

7. ประเพณี พิธีกรรมความเชื่อ 

8. สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติทีม่ีประวตัิศาสตร์

สถาบันสังคมศึกษา ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2563). แนวทางการจัดการเรียนรู้

ประวตัิศาสตร์ผ่านแหล่งเรยีนรู้ทางประวตัิศาสตรใ์นท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

(หน้า 15)



แหล่งเรียนรู้ (Learning resource)

การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เปน็ฐาน (Resource-based learning) 

วิธีการทีผู่้เรียนด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มยอ่ย โดยใช้

ทรัพยากรสื่อและแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ เป็นฐาน เช่น ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ 

สถานประกอบการ ต ารา หนังสือ บทเรียนโปรแกรม ชุดการฝึก การทดลอง 

ตลอดจนสือ่ต่าง ๆ ท่ีไดร้ับการคัดเลือกหรือพฒันาขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือเรื่องนั้น ๆ ด้วยตนเอง โดยไม่

ต้องพ่ึงพาครูหรือเพื่อนมากนกั (หนา้ 461)

ราชบัณฑิตยสถาน. (2555). ศัพท์ศึกษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.



แหล่งเรียนรู้ (Learning resource)

การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เปน็ฐาน (Resource-based teaching)

1. การสอนที่จดัให้ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้ดว้ยตนเองหรือเป็นกลุ่มย่อยโดยใช้ทรพัยากร 

สื่อและแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ เป็นฐาน เช่น ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการ ต ารา 

หนังสือ บทเรียนโปรแกรม ชุดการฝึก การทดลอง ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่ไดร้ับการคัดเลือกหรือ

พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือเรือ่งนั้น ๆ ด้วย

ตนเอง 

2. การสอนแบบบรรยายที่ผู้สอนใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

อย่างมาก (หน้า 461)

ราชบัณฑิตยสถาน. (2555). ศัพท์ศึกษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.



แหล่งเรียนรู้ 

ศูนย์การเรียนรู้  (Resource center)

สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์บริการศาสตร์ 

ศูนย์วฒันธรรม ศูนย์ชาติพันธุ์วิทยา  และมหาวิทยาลัยเสมือน ซึ่งเป็นแหลง่วิจัย

สาธิต รวบรวมและเก็บวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการเรยีนรู ้เช่น หนงัสือ 

ต ารา เอกสาร ต ารา คู่มือ แบบฝึกหัด แถบบันทึกเสียง วิดีทัศน์ ฟิล์ม ภาพยนตร์ 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และมีระบบการสืบค้นเรื่องทีต่้องการ รวมท้ังมีบริการให้

ค าปรึกษาแนะน าในการแสวงหาและใช้รวมท้ังการผลิตสื่อ อุปกรณ์ และวัสดุการ

เรียนรู้ต่าง ๆ (หนา้ 462)

ราชบัณฑิตยสถาน. (2555). ศัพท์ศึกษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.



แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น หมายถึง 

สถานที่ บุคคล วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาณาเขตบริเวณพืน้ทีก่ารปกครองเดยีวกันหรือ

ใกล้เคียงกัน 

สถานที่เป็นได้ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติหรือที่มนษุย์สรา้งขึ้นทีม่คีวามส าคัญในทางใดทางหนึง่ต่อ

บุคคลในอาณาเขตบริเวณพื้นที่นัน้ รวมถึงบคุคลทีม่ภีูมลิ าเนาอยูใ่นพื้นทีน่ั้นทีใ่ช้ทรัพยากรในพื้นทีใ่น  

การด ารงชีวิต ประกอบอาชพีซึ่งส่งผลให้มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายดา้นร่วมกัน 

ในลักษณะของวัสดุอุปกรณ์เป็นสื่อทีไ่ด้รวบรวมบรรจุข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เนื้อหาสาระ และ

ประสบการณ์ทั้งหลายที่มีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวข้องกบัสถานทีห่รือบคุคลในอาณาเขตบริเวณพื้นทีไ่ว้ 

ซึ่งทั้งสถานที ่บุคคล วัสดุอุปกรณ์นั้นพร้อมให้ผูเ้รียนหรือบคุคลทัว่ไปได้เข้าไปรับรู้และเพิม่พูน

ประสบการณ์ด้วยการค้นคว้าด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติ และเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลีย่น

ความรู้ ทักษะและเจตคติ



ขอบข่ายของแหล่งเรียนรู้ (ในลักษณะสถานท่ี)

1. แหล่งเรยีนรูต้ามธรรมชาติ 

เป็นแหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ ทีเ่กิดขึ้นจาก

ธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้น 

เช่น ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ า ซ่ึงอาจเห็นแหล่งท่องเที่ยว

ตามธรรมชาติ เช่น น้ าตก ทะเล หมู่เกาะ รวมถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติ

2. แหล่งเรยีนรูท้ี่ถกูสรา้งขึ้น 

เป็นแหลง่เรียนรูท้ี่มีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรเป็นผู้สรา้งขึ้นโดยการ

คัดสรรรวบรวมขอ้มูล สารสนเทศไว้โดยมจีุดประสงค์ส าหรบับุคคลทัว่ไปได้ศึกษา

ค้นคว้า 

เช่น พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน ห้องสมุด สวนสัตว์ 

หรือสถานที่ท่องเที่ยวท่ีสามารถเข้าชมได้ตามอัธยาศยั 

เช่น วัด พระทีน่ัง่ สถานท่ีส าคัญประจ าจังหวัด สวนสาธารณะ ศูนย์กีฬา

และนันทนาการ  อีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานท่ีท างานตามปกติ

ของชุมชน บริษัท หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยีย่ม

เพื่อศึกษาดูงานดว้ย เช่น โรงงานทอผ้าพื้นเมือง แปลงเกษตรอินทรีย์ของชุมชน 

สวนพืชสมุนไพร สถานรีถไฟ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ประจ าต าบล โรงสีข้าว 

สถานท่ีท างานของทหารหรือต ารวจ 

แหล่งเรียนรู้ท่ีชว่ยเสรมิการเรยีนรู้ตามหลักสูตรน้ันเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีค่อนข้างเป็นรูปธรรมให้แก่ผูเ้รยีนและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
พบเห็นสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนท่ีมคีวามหลากหลายท้ังบุคคล ความรู้ สถานท่ี จะชว่ยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สร้างปฏิสัมพนัธ ์ลงมือค้นหา ค้นควา้
ความรู้ด้วยตนเอง พร้อมให้โอกาสผูเ้รยีนในการติดต่อสัมพนัธกั์บผูค้นรอบขา้งท้ังเพื่อนร่วมชัน้และบุคคลในแหล่งเรยีนรูน้ั้น

การใชแ้หล่งเรียนรูจ้ึงถือได้วา่มีความจ าเป็นต่อ

หลักสูตรสถานศึกษาเพราะหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุง่หวงัให้

ผู้เรียนรู้จกั รักท้องถ่ิน และเป็นส่วนหน่ึงของท้องถ่ินของตนเอง 

ครูผู้สอนสามารถจัดหาแหล่งเรยีนรู้ท่ีมอียู่ในโรงเรยีนหรือนอก

โรงเรียน แบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

(หน้า 41-61) ได้แก่ 
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