
 

 
 

 



คํานํา  

การจัดการความรู หรือ เคเอ็ม (KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค

ความรู    ท่ีมีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือให

ทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  องคกรใดมีความสามารถจัดการความรู (KM) ไดอยางเหมาะสมจะเปนองคกรท่ีมีการ

ดําเนินการไปสูความสําเร็จ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการความรูจึงเปน

เครื่องมือสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จขององคกร 

รัฐบาล และหนวยงานตนสังกัดทุกระดับ จึงสนับสนุนการจัดการองคความรู โดยสถาบัน

บัณฑิต  พัฒนศิลปไดจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  

เปนกรอบทิศทางการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในระยะเวลา ๕ ป แผนนี้ไดมาจากทบทวนแผน

ยุทธศาสตร   การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ท่ี สํานัก / คณะ / วิทยาลัย 

และผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันคิดและจัดทําข้ึน เพ่ือใหแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป ซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน แผนยุทธศาสตรกระทรวงวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) รวมไปจนถึงแผน

ยุทธศาสตรชาติแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนกลยุทธเพ่ือใชเปนแนวทางการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ประจําปของ สํานัก / คณะ / วิทยาลัย ในกํากับของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร ๑๑ เปาประสงค ๕๗ กลยุทธ / 

มาตรการ ท่ีจะขับเคลื่อนแผนกลยุทธไปสูเปาหมายท่ีกําหนด ในระยะเวลา ๕ ป  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดกําหนดตัวชี้วัดเรื่องจํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับ

การจัดเก็บอยางเปนระบบ ในประเด็นยุทธศาสตร ท่ี ๒ สงเสริม สนับสนุนการรางงานวิจัย งาน

สรางสรรค และองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ใหเปนท่ียอมรับระดับชาติ และระดับอาเซียน        

ซ่ึงการจัดการความรูสามารถจัดทําไดในทุกฝาย และทุกประเด็นยุทธศาสตร 

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง หนาท่ีหลักในการการจัดการศึกษาท่ีเนนนาฏดุริยางคศิลปการ

จัดการความรูในเรื่องการจัดการเรียนการสอนจึงเปนความสําคัญ โดยเฉพาะการสอนท่ีนําเอา  เนื้อหา

จากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับกลุมสาระตาง ๆ เปนการบูรณา

การขามวิชา จะมีสวนชวยใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู มีผลตอการ

พัฒนานักเรียน นักศึกษา ท้ังการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา องคประกอบท่ี ๗    



การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ท่ี ๗.๒ กําหนดใหการพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู ในตัวชี้วัด ๑-๕  

สวนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพมาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

กําหนดในตัวบงชี้ท่ี ๑-๔   

คณะผูจัดทําหวังวาเอกสารการการจัดการความรูฉบับนี้ คงเปนประโยชนตอคณะครู         

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจบการศึกษาของนักเรียน และวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ไดเขาสู

สถาบันการศึกษาท่ีเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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บทท่ี ๑ 

บริบทการจัดการความรู  

(Knowledge Management) 

 ในสังคมฐานความรู (knowledge based Society)  องคกรใดมีความสามารถจัดการความรู 

(Knowledge Management) ไดอยางเหมาะสม  จะเปนองคกรท่ีมีการดําเนินการไปสูความสําเร็จได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จ

ขององคกร  

 

ความหมายและความสําคัญ 

เปาหมายของการจัดการความรู อาจกลาวไดวา เปนการจัดการเพ่ือใหครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และผูเก่ียวของท่ีมีสวนในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา  ไดรับความรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ         

และมีประสิทธิผล สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็ คือ เปนฐานองคความรูหลักในการพัฒนาบุคลากร   

รุนใหมโดยการถายโอนความรู ประสบการณในการทํางานของคนรุนเดิมไปสูคนรุนใหมไดอยาง

รวดเร็ว  เพ่ือประสิทธิภาพโดยรวมในการดําเนินกิจกรรมการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 การจัดการความรูเปนการสรางความรูและแบงปนความรูจากการดําเนินงาน  ซ่ึงจะตองสราง

และมีพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายและบุคลากรไดรับ

ประโยชน สูงสุด การจัดการความรูของสถานศึกษาจะมีผลดี ดังนี้ 

 ๑)  สถานศึกษาจะไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึนสามารถดําเนินงานใหเหมาะสม

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

 ๒)  สถานศึกษามีมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาสูง ข้ึน เปน ท่ีพึงพอใจ             

ของผูรับบริการซ่ึงไดแกนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

 ๓)  สถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริ ง  รวมท้ังมีบรรยากาศท่ีด ี              

ในการดําเนินงาน 

 ๔)  ครู ผูบริหารไดรับการพัฒนาใหมีความชํานาญและความเชี่ยวชาญเพ่ิมสูงข้ึน 



บทบาทของครูในการจัดการความรู 

 สถานศึกษาเปนหนวยงานสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา เนื่องจากมีหนาท่ีจัดการเรียน    

การสอนเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู  โดยมีผูบริหารและครูเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน  คุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาจะต่ําหรือสูงจึงข้ึนอยูกับผูบริหารและครูเปนสําคัญ   โดยเฉพาะการจัดการ

เรียนรูของครูจะตองอาศัยความรูและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการจัดการความรู  ซ่ึงจะตอง

ดําเนินงานรวมกับนักเรียน ผูบริหาร และชุมชนรวมท้ังในฐานะผูปฏิบัติ  ผูนํา ผูรวมมือ ดังนั้นบทบาท

ในการจัดการความรูของครูจึงอาจกลาวไดดังนี้ 

 ๑.  การจัดการความรูของตนเอง เปนการจัดการความรูในระดับบุคคล ในฐานะผูนําในการ

จัดการเรียนการสอนและทํางานรวมกับผูเรียน ครู ผูบริหาร และชุมชน 

 ๒.  การจัดการความรูในชั้นเรียน เปนการจัดการความรูรวมกับผูเรียนในชั้นเรียน โดยเปน

ผูนํา ผูสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

 ๓.  การจัดการความรูของสถานศึกษา เปนการจัดการความรูระดับองคกร โดยรวมมือ      

กับผูบริหารคณะครู และนักเรียน เพ่ือใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 ๔.  การจัดการความรูในชุมชน เนื่องจากสถานศึกษาเปนสวนสําคัญของชุมชนมีบทบาท

หนาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือสนองความตองการของชุมชน   รวมท้ังมีบทบาทในการสรางความเขมแข็ง

ใหแกชุมชน ครูจึงมีบทบาทรวมกับโรงเรียนในการจัดการความรูในชุมชน 
 

เทคนิคในการจัดการความรูของครู 

 เม่ือครูเปนผูมีบทบาทสําคัญและมีความจําเปนจะตองใหครูจัดการความรูในระดับตางๆ    

ครูจะตองพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมความสามารถและทักษะในการจัดการความรูใหสูงข้ึน ซ่ึงมีเทคนิค

สามารถกระทําได ดังตอไปนี้ 

 ๑)  ข้ันการกําหนดความรู  ครูจะตองเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแตละระดับ เพ่ือนํามากําหนดความรู  

ท่ีตองการในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังใหความรวมมือกับสถานศึกษา และบุคคลอ่ืนในการคิด

วางแผน กําหนดความรูท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 

 ๒)  ข้ันการแสวงหาความรู ครูจะตองตระหนักถึงความสําคัญของการแสวงหาความรู พัฒนา

ความรูสามารถของตนเองใหเขาถึงความรู  โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การแสวงหาความรูจาก



ผูเชี่ยวชาญ  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และเพ่ือนรวมงานโดยการยอมรับในความรูความสามารถซ่ึงกันและ

กัน 

 ๓)  ข้ันการสรางความรู ครูจะตองเขารวมกิจกรรมสรางความรู  นวัตกรรมของสถานศึกษา  

เขารวมประชุมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีหนวยงานตางๆ จัดข้ึน เชน  

การประชุมทางวิชาการเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน เปนตน 

 ๔)  ข้ันการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครูจะตองเขารวมเปนสมาชิกเครือขายการพัฒนาวิชาชีพท้ังใน 

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีสมาคมหรือชมรมทาง

วิชาชีพครู จัดข้ึนอยูเสมอ รวมท้ังดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะอ่ืน ๆ เชน การเขียน

บทความทางวิชาการเผยแพรในวารสารของสภาวิชาชีพ การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

อินเทอรเน็ต เปนตน 

 ๕)  ข้ันการเก็บความรู ครูจะตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเก็บความรูอยางเปน

ระบบในรูปแบบตางๆ เชน การใชเทคโนโลยีในการเก็บความรู ในรูปแบบเว็บไซต วีดี ทัศน          

แถบบันทึกเสียง และคอมพิวเตอรเปนตน รวมท้ัง ครูจะตองจัดทําแฟมพัฒนางาน จัดทําเอกสาร

ประกอบการสอนท่ีไดจากการสราและการแลกเปลี่ยนความรู 

 ๖)  ข้ันการนําความรูไปใช ครูจะตองเขารวมกิจกรรมโดยการนําเสนอความรูในโอกาสตาง ๆ 

เชน การจัดนิทรรศการ การประชุมสัมมนา หรือการประชุมเสนอผลงานเปนการเฉพาะรวมท้ังมีการ

เผยแพรความรูผานชองทางตาง ๆ เชน วารสาร เว็บไซต จดหมายขาว เปนตน 
  

เทคนิคดังกลาวขางตน ถาครูกระทําอยูเปนประจําอยางตอเนื่องก็จะทําใหเกิดทักษะและความ

ชํานาญในการจัดการความรูเพ่ิมข้ึน เปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning worker) ในท่ีสุด 
 

องคประกอบและตวับงช้ีการจัดการความรูของครู 

 การพัฒนาการจัดการความรูของครู  อาจดําเนินการไดหลายลักษณะ  รวมท้ังการตรวจสอบ

จากตัวบงชี้  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการจัดการความรูของครูให

เหมาะสมยิ่งข้ึน  โดยไดพัฒนาตัวบงชี้การจัดการความรูของครูในสถานศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้

การจัดการความรูของครูมีดังนี้ 



 ๑. องคประกอบดานการกําหนดความรู มีตัวชี้วัดสําคัญไดแก ผูบริหารเปดโอกาสใหทุกคนมี

สวนรวมในการกําหนดความรูท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนและผูบริหารสนับสนุนใหครูไดมีการ

เพ่ิมพูนความรูความสามารถ 

 ๒.  องคประกอบดานการแสวงหาความรู มีตัวบงชี้สําคัญ ไดแก ครูตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ในการเพ่ิมพูนประสบการณการเรียนรู และครูไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน

สถานศึกษาในการแสวงหาความรูรวมกัน 

 ๓.  องคประกอบดานการสรางความรู มีตัวบงชี้ท่ีสําคัญ ไดแก สถานศึกษามีหนวยงานหรือ 

บุคลากรรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสรางความรู เชน การจัดประชุมสัมมนา การอบรม การสาธิต 

การวิจัยในชั้นเรียน การระดมความคิดเห็น การสนทนา เปนตน และผูบริหารสนับสนุนใหครูมีการ

สรางความรูเพ่ือใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 

 ๔.  องคประกอบดานการแลกเปลี่ยนความรู มีตัวบงชี้สําคัญ  ไดแก บรรยากาศการ

แลกเปลี่ยนความรูรวมกันภายในสถานศึกษาตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการใชเหตุผลมากกวาการใชอารมณ

ความรูสึกบรรยากาศการทํางานภายในสถานศึกษามีลักษณะเปนเพ่ือนรวมงานมากกวาการเคารพ 

เชื่อฟง 

 ๕.  องคประกอบดานการเก็บความรู มีตัวบงชี้สําคัญ ไดแก ผูบริหารใหความสําคัญและเปน

ผูนําในการเก็บความรูของสถานศึกษาและครูมีความสามารถในการเก็บความรูอยางเปนระบบ เชน   

ในแฟมพัฒนางาน ตําราเรียน การลงในวารสาร และจดหมายขาว เปนตน 

 ๖.  องคประกอบดานการนําความรูไปใช มีตัวบงชี้สําคัญ ไดแก ครูสามารถนําความรู

ความสามารถของตนไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาจัดใหครูท่ีมีความรูและ

ทักษะเปนการเฉพาะเปนผูถายทอดความรู 

 อยางไรก็ตาม การจัดการความรูของครูภายในโรงเรียนเกิดจากการผสมผสานการทํางานของ

ปจจัยท่ีสําคัญกลาว คือ 

 ๑)  ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน จะตองมีความรูความเขาใจในความสามารถและมุงม่ันท่ี

จะพัฒนาการจัดการความรู   โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูนําแหงการเรียนรูพัฒนาตนเอง

และเอ้ืออํานวยใหบุคลากรภายในโรงเรียนพัฒนาพรอมกันไปดวย 

 ๒) กระบวนการจัดการความรู โดยมีข้ันตอนดําเนินงานอยางเหมาะสม บุคลากรทุกฝาย    

ในโรงเรียนมีความเขาใจและสามารถเขารวมกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง 



 ๓)  เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนตองใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพรองรับการ

จัดการความรูไดอยางเหมาะสม และเปดโอกาสใหครูทุกคนไดใชระบบสารสนเทศอยางท่ัวถึง 

 ๔)  การบริหารจัดการโรงเรียน ตองจัดระบบบริหารจัดการท่ีเอ้ืออํานวยโดยมีการกระจาย

อํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม รวมท้ังมีการจูงใจท่ีเหมาะสม 

 การจัดการความรูเปนภารกิจของครูท่ีจะตองดําเนินการใหเกิดข้ึนท้ังในสวนของครูเอง      

ในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน เพ่ือใหการทําหนาท่ีการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย 

 

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) มีทั้งหมด ๗ ข้ันตอน ดังนี ้
 

๑. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย  

คืออะไร และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบ

ใด อยูท่ีใคร         

๒. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก 

รักษาความรูเกา กําจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 

๓. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ

ความรูอยางเปนระบบในอนาคตซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหการจัดการความรูในองคกรประสบความสําเร็จ  

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน        

ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 

๕. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวกข้ึน 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีท่ีเปนความรูชัดแจง (Explicit 

Knowledge) อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีท่ีเปนความรูฝงลึก 

(Tacit Knowledge) จัดทําเปนระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชน

แหงการเรียนรู ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 



๗. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากการ

สรางองคความรู การนําความรูไปใชใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี ๑.๑  KM๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

 

KM ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือหนวยงาน   วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด (KPI) 
เปาหมาย 

ของตัวช้ีวัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

๑. พัฒนาการจัดการศึกษา ๑. ผูสําเร็จการศึกษา ดานนาฏศิลป ๑. รอยละผูสําเร็จการศึกษา ๘๕ การบูรณาการการสอนกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

    ดานนาฏดุริยางคศิลป     ดุริยางคศิลป และคีตศิลป      ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

    ระดับพ้ืนฐาน ถึงระดับ      มีความรูความสามารถ     ตามเกณฑมาตรฐาน   

    ปริญญาตรี ในสาขา     ตามเกณฑมาตรฐาน      เปนท่ียอมรับระดับชาติ   

    วิชาชีพครู ท่ีมีคุณภาพ      เปนท่ียอมรับ ระดับชาติ    

    ยอมรับระดับชาติ     

 

 

 

 



ตารางท่ี ๑.๒ KM๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

KM ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือหนวยงาน  : วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาการจัดการศึกษาดานนาฏดุริยางคศิลประดับพ้ืนฐาน ถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีพครู ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับระดับชาติ 

องคความรูที่จําเปน (K) : การบูรณาการการสอนกับภูมิปญญาทองถ่ิน  

ตัวช้ีวัด (KPI) : รอยละของครูท่ีจัดการสอนแบบบูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

เปาหมายของตัวช้ีวัด : รอยละ ๑๐๐ 

 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑ การคนหาความรู ม.ค. ๕๖ จํานวนประเด็น ๓ กิจกรรม คณะครู กรรมการ KM   

 - ประชุมเพ่ือคัดเลือกองคความรู  ความรูท่ีถูกบงชี้      

 - ทํา Knowledge maping        

    - คัดเลือกองคความรูท่ีจะ        

   ดําเนินการ        

 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน        

๒ การสรางและแสวงหาความรู ก.พ. ๕๖ จํานวนครั้ง ๓ กิจกรรม กรรมการ KM กรรมการ KM   



 - ระดมความคิดเห็น โดยแสดง  ในการสรางและ      

   เจตคติ และประสบการณ  แสวงหาความรู      

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

 - หาความรูเพ่ิมเติม จากแหลง        

   อ่ืน ๆ เชนตํารา งานวิจัย ฯลฯ        

   อินเทอรเนต และภูมิปญญา        

   ทองถ่ิน ท้ังบุคคลและสถานท่ี        

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ มี.ค. ๕๖ จํานวนกิจกรรม ๒ กิจกรรม คณะครู กรรมการ KM   

 - จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ท่ีใชในการ      

 - รวบรวมความรู สรุปประเด็น  ความรูใหเปน      

   ระบบ      

๔ การประมวลและกล่ันกรองความรู เม.ย. ๕๖ จํานวนกิจกรรม ๓ กิจกรรม กรรมการ KM กรรมการ KM   

 - สรุปรวบรวมขอมูล จัดทําขอมูล  ท่ีใชในการ      

   อยางเปนระบบ  ประมวล และ      

 - เชิญผูเชี่ยวชาญ  กลั่นกรอง      

 - จัดทําเอกสาร การจัดการความรู  ความรู      



   การสอนแบบบูรณาการกับ        

   ภูมิปญญาทองถ่ิน         

๕ การเขาถึงความรู เม.ย. ๕๖ จํานวนกิจกรรม ๒ กิจกรรม คณะครู กรรมการ KM   

 - เผยแพร เอกสาร การจัดการ  ท่ีใชในการ      

   ความรู การจัดการสอนแบบ  เขาถึงความรู      

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

 บูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ิน        

 - นําองคความรูเขาหองสมุด และ        

   ข้ึน website        

๖ การแบงปน แลกเปล่ียนเรียนรู เม.ย. ๕๖ จํานวนกิจกรรม ๒ กิจกรรม คณะครู กรรมการ KM   

 - จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ท่ีใชในการ       

 - เชิญผูเชี่ยวชาญ   แบงปน        

 - จัดทํา blog  แลกเปลี่ยน      

   เรียนรู      

๗ การเรียนรู พ.ค. ๕๖ รอยละของครู รอยละ ๑๐๐ คณะครู กรรมการ KM ×  

 - ครูจัดการเรียนการสอน  ที่จัดการเรียน      

   แบบบูรณาการกับภูมิปญญา  การสอนแบบ      



   ทองถ่ิน  บูรณาการกับ      

  -นําผลของการนําไปใช มา  ภูมิปญญา      

   มาแลกเปลี่ยน ปรับปรุง  ทองถ่ิน      

 

                        

                        ลงชื่อ ผูทบทวน   .............................................                                       

                         

                      ลงชื่อ ผูอนุมตัิ   .............................................                                       

                   (นางกัญญา ทองมั่น)      (................................................)  

                                                 ๒๕ / มกราคม / ๒๕๕๖                                           ........./..................../............ 



๑๒ 

 

ปจจัยที่ทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จในองคกร 

๑. วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในองคกร  

คนในองคกรตองมีความเจตคติท่ีดีในการแบงปนความรู และนําความรูท่ีมีอยูมาเปนฐาน

ในการตอยอดความรูของคนรุนใหมตอไป องคกรเองตองมีวัฒนธรรมภายในแหงความไวเนื้อเชื่อ

ใจ และใหเกียรติกัน เคารพในสิทธิและความคิดของผูรวมงานในทุกระดับแมเปนบุคลากรระดับ

ลางก็ตาม การเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดกับทุกเรื่องแมแตสิ่งท่ีเปนขอผิดพลาดในอดีต 
 

๒. ผูนํา และการสรางกลยุทธ 

ผูบริหารระดับสูงตองมีความเชื่อในคุณคาของคนและความรูท่ีมีในองคกร เขาใจใน

ลักษณะของปญหาและพันธกิจขององคกร สงเสริมและสนับสนุนความเปนมืออาชีพในดานตางๆ

ใหเกิดข้ึน คนหาและเชิดชูกระบวนการทํางานท่ีเปนเลิศจากหนวยงานภายใน เปนตนแบบแหง

การเปนผูริเริ่มในการแบงปนและเรียนรู กําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรู

ภายใน วางกลยุทธในการจัดทําระบบการจัดการองคความรูท่ีจะประสพผลสัมฤทธิ์เชน เลือก

เรื่องท่ีทําแลวเห็นผล หรือเรื่องท่ีมีคนเขาใจและมีองคความรูอยูแลวในองคกร ท่ีสําคัญท่ีสุดคือทํา

อยางไรใหคนในองคกรอยากนําเรื่องท่ีตนรูออกมาแบงปนโดยไมหวาดระแวงวาจะเสีย

ผลประโยชน ถูกแอบอางผลงาน ถูกกลั่นแกลงเพราะอิจฉาตารอนตางๆนานา องคกรท่ีจะ

ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ตองอยูบนพ้ืนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ(Trust) และการใหเกียรติ

ซ่ึงกันและกัน (Mutual respect) โดยกุญแจสําคัญท่ีจะไขประตูสูโลกท่ีเปดกวางนี้คือผูบริหาร

สูงสุดขององคกรนั่นเอง   

๓. เทคโนโลยี 

ความพรอมของอุปกรณทันสมัยของเทคโนโลยีท่ีสามารถสนับสนุนการทํางานและการ

เรียนรูของคนในองคกรได การสรางฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูลตลอดจนวิธีการท่ี

จะทําใหคนยอมใชคอมพิวเตอรเพ่ือเปนสื่อกลางในการรวบรวมและสงตอขององคความรู ท่ี

สําคัญคือสรางระบบการปองกันไมใหคนนอกเขามากอกวนและทําความเสียหายแกระบบ

ฐานขอมูลภายในได ขณะเดียวกัน KM ก็ไมไดหมายความวาตองใชเครื่องมือและอุปกรณแพงๆ

เพ่ือสรางฐานขอมูลขนาดยักษแตไมเอ้ือประโยชนตอการใชงานของคนสวนใหญในองคกร ผูท่ี

ดูแลระบบนี้ตองมีใจเปดกวางและมีความเพียรพยายามท่ีจะใหบริการแกผูใช เพ่ือใหฐานขอมูล



๑๓ 

 

และระบบคอมพิวเตอรเอ้ือประโยชนใหคุมคาเงินท่ีลงทุนไป อยาลืมวาระบบเหลานี้หมดอายุการ

ใชงานเร็วมากภายในไมก่ีป 

๔. การวัดผลและการนําไปใช 
 

จัดทําระบบการติดตามและวัดผลของการจัดการความรูและประโยชนจากการนําไปใช 

เพ่ือสรางแรงขับเคลื่อนใหคนในองคกรมีความกระหายอยากเรียนรูและอยากมีสวนรวมในการ

สรางฐาน ความรูใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
 

๕. โครงสรางพ้ืนฐาน 
 

การวางระบบการบริหารจัดการ การรวบรวมขอมูล และการรายงานผลการดําเนินการ

ตางๆท่ีจะเอ้ือใหแผนงานของการจัดการความรูประสบผลสําเร็จทายสุดองคกรท่ีมีการจัดการองค

ความรูท่ีดีจะสามารถเก็บเก่ียวประโยชนจากทุนทางดานความรู(Knowledge Asset) ท่ีเกิดจาก

ปญญาของบุคคลากรทุกระดับภายในองคกรอยางไมรูจักหมด เพราะเม่ือหนวยงานไดเริ่มตน

ดําเนินการเรื่อง KM จะพบวาความรูท่ีตัวเรา(One person)คิดวาเรามีอยูมากนั้น จริงๆแลวยัง

นอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับท่ีมีอยูภายในองคกรของเราเอง และจะยิ่งรูสึกประทับใจเม่ือคนพบ

วามีความรูบางอยางมาจากท่ีๆเราคาดคิดไมถึง ทําใหคนเราลดละอัตตาและกิเลศท่ีคิดวาตนรูแต

ผูเดียวในจักรวาลและหวงความรูนั้นไวกับตนเอง(รวมไปจนถึงขอมูลและขอสนเทศตางๆดวย) 

โดยหารูไมวาสิ่งท่ีตนรูนั้นไมมีคุณคาใดเลยหากไมมีผูนําไปใช อยาลืมวาความรูท้ังหลายท้ังปวง

เกิดจากการสอน เพราะ “ยิ่งใหยิ่งรู” ไมเหมือนทรัพยสินอ่ืนท่ียิ่งใหยิ่งหมด 

        จะเห็นไดวา ในปจจุบันทุกองคกรจะใหความสําคัญเปนอยางมากในการนํากระบวนการ

จัดการความรูมาใชในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรท่ีเปนสถานศึกษา  ซ่ึงเปนองคกร

ท่ีมีหนาท่ีหลักในการจัดการเรียนรู  ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองอาศัยกระบวนการจัดการ

ความรูเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงาน โดยมีครูและผูบริหารสถานศึกษา เปนผูนําในการ

จัดการความรูดังกลาว 

 

 

 



๑๔ 

 

บทท่ี ๒  

การวิเคราะหหลักสตูร 

ความหมายของการวิเคราะหหลักสูตร 

  การวิเคราะหหลักสูตร เปนการพิจารณารายละเอียดของจุดมุงหมายและเนื้อหา      

แลวพิจารณาความสัมพันธท้ังจุดมุงหมายและเนื้อหาเพ่ือนํามาวางแผนในการจัดกิจกรรม      

การเรียนการสอน 

  การวิเคราะหหลักสูตร คณะผูจัดทําไดทําการวิเคราะหหลักสูตร โดยพิจารณาจาก

รายละเอียด  ซ่ึงประกอบไปดวย มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู   สาระการเรียนรู                            

และ เนื้ อหาสาระ  ในรายวิ ชา ท่ีสอนภาคเรี ยน ท่ี  1  ตามหลักสู ตรของสถานศึกษา                   

ทุกกลุมสาระ ท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนําเนื้อหา  

องคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เรื่องถ่ินฐานทํากลอง มาสอดแทรกในแตละรายวิชา และจัดทํา  

เปนผังกราฟกเพ่ือใหครูผูสอนใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

สอนกับภูมิปญญาทองถ่ินตอไป 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

รายวิชาภาษาไทย (ท ๒๑๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

    มาตรฐาน ท.๒.๑ ใช

กระบวนการเขียนสื่อสาร 

เขียนเรียงความ ยอความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูล

สารสนเทศและรายงาน

การศึกษาคนควาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     ม.๑/๔ เขียนเรียงความ 

-  การเขียนเรียงความเชิง

พรรณา 

 

- การเขียนเรียงความ                  

เชิงพรรณนา                    

เรื่อง หมูบานทํากลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

รายวิชาภาษาไทย (ท ๒๒๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ท.๒.๑ ใช

กระบวนการเขียนสื่อสาร                      

เขียนเรียงความ ยอความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 

เขียนรายงานขอมูล

สารสนเทศและรายงาน

การศึกษาคนควาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     ม.๒/๒ การเขียนบรรยาย

และพรรณา 

-  การเขียนบรรยาย                      

และพรรณา 

 

- การเขียนบรรยาย                  

และพรรณนา                           

เรื่อง อาชีพทํากลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

รายวิชาภาษาไทย (ท ๒๓๑๐๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ท.๓.๑ สามารถ

เลือกฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณและพูดแสดง

ความรู ความคิด และ

ความรูสึกในโอกาสตางๆ 

อยางมีวิจารณญาณและ

สรางสรรค 

     ม.๓/๓ พูดรายงานเรื่อง

หรือประเด็นท่ีศึกษาคนควา 

จากการฟง การดู และการ

สนทนา 

-  การพูดรายงานการศึกษา

คนควา เก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

-   การพูดรายงาน                         

การศึกษาคนควา เก่ียวกับ

ภูมิปญญาทองถ่ิน                            

หัวขอ หมูบานทํากลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

รายวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

     มาตรฐาน ท.๒.๑ ใช

กระบวนการเขียน เขียน

สื่อสาร เขียนเรียงความ ยอ

ความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบตางๆ เขียนรายงาน

ขอมูล สารสนเทศและรายงาน

การศึกษาคนควาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     ม.๔-๖/๒ เขียนเรียงความ 

     ม.๔-๖/๔ ผลิตงานเขียน

ในรูปแบบตาง ๆ เชน สารคดี 

บันเทิงคดี แตงนิทาน 

     ม.๔-๖/๗ บันทึก

การศึกษาคนควา เพ่ือนําไป

พัฒนาตนเอง                         

อยางสมํ่าเสมอ 

 

- การเขียนเรียงความตาม

โดยกําหนดหัวขอและการ

เขียนเรียงความตามแนวคิด

ของนักเรียน 

- การเขียนในรูปแบบตาง ๆ 

เชน สารคดี บันเทิงคดี               

แตงนิทาน 

- การเขียนบันทึกความรูจาก

แหลงเรียนรูหลากหลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

รายวิชา ท ๓๑๑๐๑ 

- การเขียนบันทึกความรูจาก

การทัศนศึกษาหมูบาน

กลอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

รายวิชา ท ๓๒๑๐๑ 

- การเขียนเรียงความ                

หัวขอ หมูบานทํากลอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชา ท ๓๓๑๐๑ 

- การเขียนสารคดี                  

หัวขอ หมูบานทํากลอง 

 

 

 



๑๙ 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

รายวิชาคณิตศาสตร (ค ๒๒๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ค ๓.๑  

 อธิบายและวิเคราะหรูป

เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

 ม๑/๒  สรางรูปเรขาคณิต

สองมิติโดยใชการสรางพ้ืนฐาน

ทางเรขาคณิต และบอก

ข้ันตอนการสรางโดยไมเนน

การพิสูจน 

- การสรางรูปเรขาคณิตสอง

มิติโดยใชการสรางพ้ืนฐาน

ทางเรขาคณิต (โดยใชวง

เวียนและสันตรง) 

 

- การสรางรูปทรงของกลอง

ชนิดตาง ๆ โดยใชการสราง

ทางเรขาคณิต                   

(ใชวงเวียนและสันตรง) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

รายวิชาคณิตศาสตร (ค ๒๒๑๐๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ค ๒.๑  

 เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการ

วัด วัดและคาดคะเนขนาด

ของสิ่งท่ีตองการวัด 

 ม ๒/๒  คาดคะเน เวลา 

ระยะทาง พ้ืนท่ี ปริมาตร                   

และน้ําหนักไดอยางใกลเคียง 

และ อธิบายวิธีการท่ีใช                     

ในการคาดคะเน 

   ม๒/๓ ใชการคาดคะเน

เก่ียวกับการวัดในสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 

- การคาดคะเนเวลา 

ระยะทาง พ้ืนท่ี ปริมาตร 

และน้ําหนัก และการ

นําไปใช 

 

- การทําโจทยคณิตศาสตร

เก่ียวกับการคาดคะเน

ระยะทาง พ้ืนท่ี                  

ปริมาตร และน้ําหนัก 

 

 

โดยการตั้งโจทย 

ใหสัมพันธ/สอดคลอง                                      

กับการทัศนศึกษา                     

หมูบานทํากลอง                     

ของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รายวิชาคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ค ๒๓๑๐๑)  ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ค ๒.๒  

 การแกปญหาเก่ียวกับการวัด 

 ม ๓/๑  ใชความรูเก่ียวกับ

พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตร 

ในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ  

- การใชความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร                            

การแกปญหา 

 

 

 

- การทําโจทยคณิตศาสตร

เก่ียวกับการใชความรูเก่ียวกับ

พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 

โดยการตั้งโจทย 

ใหสัมพันธ/สอดคลอง                                      

กับกลองไทยขนิดตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

รายวิชาคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ค ๔.๒  

 ใชนิพจน สมการ อสมการ 

กราฟ และ ตัวแบบ                           

เชิงคณิตศาสตร (mathametic 

model) อ่ืน ๆ แทน

สภาพการณตาง ๆ ตลอดจน

แปลความหมายและนําไปใช

แกปญหา 

 ม ๔ – ๖ /๑  เขียน

แผนภาพ เวนน – ออยเลอร 

แสดงเซตและนําไปใช

แกปญหา 

 

มาตรฐาน ค ๒.๒  

 แกปญหาเก่ียวกับการวัด 

 ม ๔ – ๖ /๑  แกโจทย

ปญหาเก่ียวกับระยะทาง                   

และความสูงโดยใชอัตราสวน

ตรีโกณมิติ 

 

 

 

- แผนภาพเวนน – ออยเลอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โจทยปญหาเก่ียวกับ

ระยะทาง และ ความสูง 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

รายวิชา ค ๓๑๑๐๑ 

- การเขียนแผนภาพเวนน -

ออยเลอร แสดงเซต                   

ของกลอง 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

รายวิชา ค ๓๒๑๐๑ 

- โจทยปญหาอัตราสวน

ตรีโกณมิติเก่ียวกับ

ระยะทางและความสูง                   

 

โดยการตั้งโจทย 

ใหสัมพันธ/สอดคลอง 

กับการทัศนศึกษา 

หมูบานทํากลองของนักเรียน 

 



๒๓ 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

รายวิชาคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  ภาคเรียนที่ ๑  

(ตอ) 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ค ๖.๑  

 มีความสามารถใน                     

การแกปญหา การใหเหตุผล 

การสื่อสาร การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร และ                      

การนําเสนอ การเชื่อมโยง

ความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร

และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับ

ศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค 

     ม ๔ – ๖ /๔  ใชภาษา               

และสัญลักษณทาง

คณิตศาสตรในการสื่อสาร 

การสื่อความหมาย การ

นําเสนอ                    ได

อยางถูกตอง และชัดเจน 

     ม ๔ – ๖ /๖  มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค 

- การใชภาษาและสัญลักษณ

ทางคณิตศาสตรในการ

สื่อสาร การสื่อความหมาย 

โดยการเชื่อมโยงความรูกับ

ศาสตรอ่ืน ๆ ในการ

นําเสนอเรื่องราว ไดอยาง

ถูกตอง และชัดเจน  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชา ค ๓๓๑๐๑ 

- การเขียนอนุทินท่ีมีการ

สื่อสารใหเห็นถึงความรู         

ความเขาใจในวิธีการ                 

ทางสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล (คาเฉลี่ยเลขคณิต 

มัธยฐาน ฐานนิยม                      

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และเปอรไทลของขอมูล         

ท่ีไดจากการทัศนศึกษา

หมูบานทํากลอง เชน 

จํานวน  ประเภท ความสูง 

พ้ืนท่ีของกลองประเภทตาง 

ๆ รวมท้ังอุปกรณ 

เครื่องมือ หรือสิ่งท่ีพบเห็น 

หรือสังเกตไดจากการทัศน

ศึกษาฯ 

 

 



๒๔ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

รายวิชาวิทยาศาสตร (ว ๒๑๑๐๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 

  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู เนื้อหาสาระ 

มาตรฐาน ว ๓.๑   

     เขาใจสมบัติของสาร 

ความสัมพันธระหวางสมบัติ

ของสารกับโครงสรางและแรง

ยึดเหนึ่ยวระหวางอนุภาค มี

กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู และ จิตวิทยาศาสตร 

สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู นําความรู

ไปใชประโยชน 

      ม.๑/๑ ทดลองและ

จําแนกสารเปนกลุมโดยใชเนื้อ

สารหรือขนาดอนุภาคเปน

เกณฑ และอธิบายสมบัติของ

สารในแตละกลุม 

-  เม่ือใชเนื้อสารเปนเกณฑ 

จําแนกสารเปนสารเนื้อ

เดียว และสารเนื้อผสม ซ่ึง

สารแตละกลุมจะมีสมบัติ

แตกตางกัน เม่ือใชขนาด

อนุภาคของสารเปนเกณฑ

จําแนกสาร เปนสาร

แขวนลอย คอลลอยด และ

สารละลาย ซ่ึงสารแตละ

กลุมจะมีคุณสมบัติแตกตาง

กัน 

-  ทดลองและจําแนกสาร         

เปนกลุมโดยใชขนาด

อนุภาคของสารเปนเกณฑ

จําแนกสาร เปนสาร

แขวนลอย คอลลอยด และ

สารละลาย ดวยใชวัสดุทีใช

ในกระบวนการผลิตกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

รายวิชาวิทยาศาสตร (ว ๒๒๑๐๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ว ๓.๑   

     เขาใจสมบัติของสาร 

ความสัมพันธระหวางสมบัติ

ของสารกับโครงสรางและแรง

ยึดเหนึ่ยวระหวางอนุภาค มี

กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู และ จิตวิทยาศาสตร 

สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู นําความรู

ไปใชประโยชน 

      ม.๒/๓ ทดลองอธิบาย

หลักการแยกสารดวยวิธีการ

กรอง การตกผลึก การสกัด 

การกลั่น และ โครมากราฟ 

และนําความรูไปใชประโยชน 

-  วิธีการกรอง การตกผลึก         

การกลั่น และ โครมากราฟ 

เปนวิธีการแยกสารท่ีมี

หลักการแตกตางกันและ

สามารถนําไปใชประโยชน

ในชีวิตประจําวัน 

-  การทดลองการแยกสาร               

ดวย วิธีการกรอง                     

การตกผลึก การกลั่น และ 

โครมากราฟ โดยใชวัสดุ                   

ท่ีใชในกระบวนการ                      

การผลิตกลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

รายวิชาวิทยาศาสตร (ว ๒๓๑๐๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน  ว ๔.๑  

     เขาใจธรรมชาติของแรง

แมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวย 

และแรงนิวเคลียส มี

กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนํา

ความรูไปใชประโยชนอยาง

ถูกตองและมีคุณธรรม 

     ม ๓/๒  ทดลองและ

อธิบายแรงกิริยาและแรง

ปฏิกิริยาระหวางวัตถุและนํา

ความรูไปใชประโยชน 

- ทุกแรงปฏิกิริยา จะมีแรง

ปฏิกิริยาโตตอบดวยขนาด

แรงเทากันแตมีทิศทางตรง

ขาม การนําความรูเรื่องแรง

กิริยาและแรงปฏิกิริยาไปใช

อธิบาย เชน การชักเยอ 

การจุดบั้งไฟ  

- การทดลอง   แรงกิริยา 

และแรงปฏิกิริยาดวยการตี

กลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

รายวิชาวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖  ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ว ๒.๑   

     เขาใจสิ่งแวดลอมใน

ทองถ่ิน ความสัมพันธระหวาง

สิ่งแวดลอมกับสิ่งท่ีมีชีวิต 

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต

ตาง ๆ ในระบบนิเวศ มี

กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู และ จิตวิทยาศาสตร 

สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนํา

ความรูไปใชประโยชน 

      ม ๔/๖ อธิบายดุลยภาพ

ของระบบนิเวศ 

ว๓.๒ เขาใจหลักการและ

ธรรมชิตของการเปลี่ยนแปลง

ของสถานะของสาร การเกิด

สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา 

มีกระบวนการสืบเสาะความรู 

และจิตวิทยาศาตร สื่อสารสิ่ง

ท่ีเรียนรู และนําความรูไปใช

ประโยชน 

     ม ๔-๖/๑ ทดลองอธิลาย 

และเขียนสมการของปฏิกิริยา

เคมีท่ัวไปท่ีพบใน

- ระบบนิเวศในธรรมชิตจะมี

ความสมดุลไดก็ตอเม่ือมี

สภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ี

เอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ใน

ระนิเวศ จนทําใหเกิดความ

หลากหลายของระบบนิเวศ

บนโลก 

- ในชีวิตประจําวันจะพบเห็น

ปฏิกิริยาเคมีจํานวนมาก 

ท้ังท่ีเกิดในธรรมชาติและ

มนุษยเปนผูกระทํา 

ปฏิกิริยาเขียนแทนไดดวย

สมการเคมี มนุษยนํา

สารเคมีมาใชประโยชนท้ัง

ในบาน ในทางการเกษตร 

และอุตสาหกรรม แต

สารเคมีบางชนิดเปน

อันตรายตอชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

รายวิชา ว ๓๑๑๐๑ 

- ผลกระทบของกระบวนการ

การผลิตกลอง                        

ของหมูบานทํากลอง               

ตอดุลยภาพของระบบนิเวศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

รายวิชา ว ๓๒๑๐๑ 

- ทดลอง อธิบาย และเขียน

สมการของปฏิกิริยาเคมี                  

ในกระบวนการ                          

การผลิตกลอง 



๒๘ 

 

ชีวิตประจําวัน รวมท้ังอธิบาย

ผลของสารเคมีท่ีมีตอสิ่งท่ีมี

ชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

รายวิชาสังคมศึกษา (ส ๒๑๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

 มาตรฐาน ส.๒.๑  

     เขาใจและปฏิบัติตาม

หนาท่ีของการเปนพลเมืองดี 

มีคานิยมท่ีดีงามและธํารง

รักษาประเพณี วัฒนะรรมไทย 

ดํารงอยูรวมกนในสังคมไทย 

และสังคมโลกอยางสันติสุข 

     ม.๑/๓ อภิปรายเก่ียวกับ

คุณคาทางวัฒนะรรม ท่ีเปน

ปจจัยในการสราง

ความสัมพันธท่ีดี หรือ อาจ

นําไปสูความเขาใจผิดตอกัน  

- ความคลายคลึงและความ

แตกตางระหวางวัฒนธรรม

ไทยกับวัฒนธรรมของ

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

วัฒนธรรมท่ีเปนปจจัยใน

การสรางความสัมพันธทีดี 

หรือ อาจนําไปสูความ

เขาใจผิดตอกัน  

- วัฒนธรรมกลอง                

ของภูมิภาคเอเชีย                    

ตะวันออกเฉียงใต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

รายวิชาสังคมศีกษา (ส ๒๒๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

 มาตรฐาน ส.๓.๑ 

     เขาใจและสามารถบริหาร

จัดการทรัพยากรในการผลิต

และการบริโภค การใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดไดอยาง

มีประสิทธิภาพและคุมคา

รวมท้ังเขาใจหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ

ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

     ม.๒/๓ เสนอแนวทางการ

พัฒนาการผลิต ในทองถ่ิน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

- หลักการและเปาหมาย 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สํารวจและ

วิเคราะหปญหาการผลิต

สินคาและบริการในทองถ่ิน 

ประยุกตใชปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง                      

ในการผลิตสินคา และ               

บริการในทองถ่ิน 

- การนําเสนอ                 

แนวทางการผลิตกลอง                 

ของหมูบานทํากลอง                 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

รายวิชาสังคมศีกษา (ส ๒๓๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 

  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ส.๒.๑  

     เขาใจและปฏิบัติตนตาม

หนาท่ีของการเปนพลเมืองดีมี

คานิยมท่ีดีงามและธํารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

ดํารงชีวิตอยูรวมกันใน

สังคมไทยและสังคมโลกอยาง

สันติสุข 

     ม.๓/๓ อนุรักษวัฒนธรรม

ไทยและเลือกรับวัฒนธรรม

สากลท่ีเหมาะสม 

 

- ความสําคัญของวัฒนธรรม

ไทย ภูมิปญญาไทย และ

วัฒนธรรมสากล การ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย และ                      

ภูมิปญญาไทยท่ีเหมาะสม 

การเลือกรับวัฒนธรรม

สากลท่ีเหมาะสม 

- การอนุรักษ อาชีพทํากลอง                

ในฐานะท่ีเปนภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

รายวิชาสังคมศีกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖  ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

 มาตรฐาน ส.๔.๓  

     เขาใจความเปนมาของ

ชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิ

ปญญาไทย มีความรัก ความ

ภูมิใจ และธํารงความเปนไทย 

     ม.๔-๖/๕ วางแผนกําหนด

แนวทางและการมีสวนรวม                   

การอนุรักษภูมิปญญาไทย              

และวัฒนธรรมไทย 

      

 

-   สภาพแวดลอมวิถีชีวิตของ

คนไทยในสมัยตางๆท่ีมีผล

ตอการสรางสรรคภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรมไทย 

วิธีการมีสวนรวมอนุรักษภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรมไทย 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

รายวิชา ส ๓๑๑๐๑ 

- การใชกระบวนการสืบคน

ขอมูลในการศึกษา                

เรื่องภูมิปญญาชาวบาน           

ในกระบวนการ                         

การผลิตกลอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

รายวิชา ส ๓๒๑๐๑ 

- กระบวนการแกปญหา               

ดานการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ            

ในกระบวนการ                        

การผลิตกลอง                           

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชา ส ๓๓๑๐๑ 

- โครงงาน เรื่อง               

ภูมิปญญาชาวบาน                  

ในกระบวนการ 

การผลิตกลอง 

 

 

 

 



๓๓ 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   

รายวิชาพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน พ.๓.๑  

    เขาใจ มีทักษะในการ

เคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย 

การเลนเกมสและกีฬา 

     ม.๔-๖/๔ แสดงการ

เคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค 

 

- การเคลื่อนไหวท่ีสรางสรรค 

เชน กิจกรรมเขาจังหวะ 

เชียรลีดเดอร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

รายวิชา พ ๓๑๑๐๑ 

- การปฏิบัติ                             

กิจกรรมเขาจังหวะ                      

ตามจังหวะกลองยาว 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

รายวิชา พ ๓๒๑๐๑ 

- การออกแบบ                            

ทาเชียรลีดเดอร                   

ประกอบจังหวะกลอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชา พ ๓๓๑๐๑ 

- การออกแบบ                                

ทาเตนกิจกรรมเขาจังหวะ

ประกอบจังหวะกลอง  

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   

รายวิชาศิลปะ (ศ ๒๑๑๐๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เนื้อหาสาระ 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ 

     สรางสรรคงานทัศนศิลป

ตามจินตนาการ ความคิด

สรางสรรค วิเคราะห วิพากย 

วิจารณคุณคางานทัศนศิลป 

ถายทอดความรูสึก ความคิด        

ตองานศิลปะอยางอิสระ                

ชื่นชม และประยุกตใช                        

ในชีวิตประจําวัน 

      ม ๑/๔ รวบรวมชิ้นงาน

หรือสื่อผสมมาสรางเปน

เรื่องราว  ๓ มิติ   โดยเนน

ความเปนเอกภาพ ความ

กลมกลืน และสื่อถึงเรื่องราว                

ของงาน 

- เอกภาพ ความกลมกลืน             

และ สื่อถึงเรื่องราว                

ในงานปนหรืองานสื่อผสม 

- การรวบรวมงานปน                       

มาสรางเปนเรื่องราว ๓ มิติ 

โดยเนนความเปนเอกภาพ 

ความกลมกลืน และ                

สื่อถึงเรื่องราว ของ              

หมูบานทํากลอง              

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   

รายวิชาศิลปะ (ศ ๒๒๑๐๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑  

     สรางสรรคงานทัศนศิลป

ตามจินตนาการ ความคิด

สรางสรรค วิเคราะห วิพากย 

วิจารณคุณคางานทัศนศิลป 

ถายทอดความรูสึก ความคิด

ตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่น

ชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

ม ๒/๖  วาดภาพแสดง

บุคลิกลักษณะของตัวละคร 

- การวาดภาพถายทอด

บุคลิกลักษณะของตัวละคร 

- การวาดภาพถายทอด

บุคลิกลักษณะ                   

ของผูอยูในอาชีพทํากลอง             

ในอริยาบทตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   

รายวิชาศิลปะ (ศ ๒๓๑๐๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๓.๑   

     เขาใจและแสดงออกทาง

นาฏศิลปอยางสรางสรรค 

วิเคราะห วิพากษ วิจารณ

คุณคานาฏศิลป ถายทอด

ความรูสึก ความคิดตอ

นาฏศิลป อยางอิสระ ชื่นชม 

และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

     ม ๓/๗ นําเสนอแนวคิด

จากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ี

สามารถนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน 

- ละครชีวิต - แสดงละครชีวิต              

เก่ียวกับวิถีชีวิต                                                         

ของคนในหมูบานทํากลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   

รายวิชาศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕-๖  ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑  

     สรางสรรคงานทัศนศิลป

ตามจินตนาการ และความคิด

สรางสรรค วิเคราะห วิพากย 

วิจารณคุณคางานทัศนศิลป 

ถายทอดความรูสึก ความคิด

ตองานศิลปะอยางมีอิสระ ชื่น

ชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

       ม ๔-๖/๖  ออกแบบงาน

งานทัศนศิลปไดเหมาะกับ

โอกาส และ สถานท่ี การ

ออกแบบงานทัศนศิลป 

       ม ๔-๖/๑๑ วาดภาพ

ระบายสีเปนภาพลอเลียนหรือ

ภาพการตูนเพ่ือแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมใน

ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การออกแบบงานทัศนศิลป 

 

 

 

 

- การวาดภาพลอเลียน                   

หรือภาพการตูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

รายวิชา ศ ๓๒๑๐๑ 

- การออกแบบงานทัศนศิลป

ในหัวขอหมูบานทํากลอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชา ศ ๓๓๑๐๑ 

- การวาดภาพลอเลียน                  

หรือภาพการตูน                               

ในหัวขอหมูบานทํากลอง 

 

 

 

 



๗๕ 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง ๒๑๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ง ๓.๑    

 เขาใจ เห็นคุณคา และใช

กระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคนขอมูล

การเรียนรู การสื่อสาร                 

การแกปญหา การทํางาน และ

อาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

 ม๑/๓ ประมวลผลขอมูลให

เปนสารสนเทศ 

- ความหมายของขอมูลและ

สารสนเทศ การประมวลผล

ขอมูลใหเปนสารสนเทศ การ

จัดเรียงขอมูล                      

การคํานวณ และการทํา

รายงาน การดูแลรักษาขอมูล 

การปรับปรุงขอมูล 

 

- การทําแผนท่ีความคิด               

ในการประมวลขอมูล                  

ใหเปนสารสนเทศ             

เรื่อง กระบวนการ                         

การผลิตกลอง ตามข้ันตอน

ของการจัดการสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ (ง ๒๒๑๐๑) ภาคเรียนที่ ๑  

 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ง๑.๑ 

 เขาใจการทํางาน มีความคิด

สรางสรรค  มีทักษะ

กระบวนการทํางาน ทักษะ การ

จัดการ ทักษะกระบวนการ

แกปญหา  ทักษะการทํางาน

รวมกัน และทักษะ              

การแสวงหาความรู  มีคุณธรรม 

และลักษณะนิสัย                          

ในการทํางาน  มีจิตสํานึกใน

การใชพลังงาน ทรัพยากร  และ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการดํารงชีวิต

และครอบครัว 

    ม ๒/๑  ใชทักษะการแสวงหา

ความรูเพ่ือพัฒนาการทํางาน 

    ม ๒/๒  ใชทักษะ

กระบวนการแกปญหาในการ

ทํางาน 

    ม ๒/๓  มีจิตสํานึกในการ

ทํางานและใชทรัพยากร                            

ในการปฏิบัติงานอยางประหยัด

และคุมคา 

- ทักษะการแสวงหาความรู 

ประกอบดวย การศึกษา 

คนควา รวบรวม สังเกต 

สํารวจ และบันทึก                           

เพ่ือใชในการพัฒนางาน 

- ทักษะกระบวนการแกปญหา

ในการทํางาน  มีข้ันตอน                  

คือ การสังเกต วิเคราะห 

สรางทางเลือก และ                     

ประเมินทางเลือก 

- การมีจิตสํานึกและใช

ทรัพยากรอยางประหยัด             

และคุมคาเปนคุณธรรม                   

ในการทํางาน 

- การตัดเย็บ                             

กระโปรงกลองยาว                   

โดยใชทักษะกระบวนการ

แสวงหาความรู                        

ทักษะกระบวนการแกปญหา

ในการทํางาน และ                        

การมีจิตสํานึก                                

ในการใชทรัพยากร                        

อยางประหยุดและคุมคา 

 

 



๗๗ 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง ๒๓๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ง ๔.๑    

 เขาใจ มีทักษะท่ีจําเปน                

มีประสบการณ เห็นแนวทาง             

ในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม                      

และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

     ม๑/๒ มีเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ 

  

 

- การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 

 

- การจัดระบบงาน และ

จัดระบบคน  ในการประกอบ

อาชีพทํากลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕ – ๖  ภาคเรียนที่ ๑  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ง ๔.๑    
  เขาใจ มีทักษะท่ีจําเปน                
มีประสบการณ เห็นแนวทาง       
ในงานอาชีพ ใชเทคโนโลย ี             
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม           
และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
 ม ๔ – ๖ /๓                                  
มีประสบการณในอาชีพ                        
ท่ีถนัด และ สนใจ 
มาตรฐาน ง ๒.๑    
  เขาใจเทคโนโลยี และ
กระบวนการเทคโนโลยี  
ออกแบบและสรางสิ่งของ
เครื่องใช หรือวิธีการ                    
ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางมีความคิดสรางสรรค 
เลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรค  ตอชีวิต สังคม 
สิ่งแวดลอมและมีสวนรวม               
ในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
  ม ๔ – ๖ / ๓  สรางและ
พัฒนาสิ่งของเครื่องใช                       
หรือ วิธีการ ตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอยางปลอดภัย                      
โดยถายทอดความคิดเปนภาพ
ฉายและแบบจําลอง                     
เพ่ือนําไปสูการสรางชิ้นงาน  
หรือถายทอดความคิด                      
ของวิธีการเปนแบบจําลอง
ความคิดและการรายงานผล                 
โดยใชซอฟทแวรชวยในการ
ออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 

- ประสบการณในอาชีพ                   

ไดแก การจําลองอาชีพ            

และ กิจกรรมอาชีพ 

- การสรางและพัฒนาสิ่งของ

เครื่องใชตามกระบวนการ

เทคโนโลยีโดยถายทอด                

เปนภาพฉาย                           

เพ่ือแสดงรายละเอียด                

ของชิ้นงาน ประกอบดวย 

ภาพดานหนา ดานขาง 

ดานบน แสดงขนาด                      

และหนวยวัด                              

เพ่ือนําไปสรางชิ้นงาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

รายวิชา ง ๓๒๑๐๑ 

- การจําลองอาชีพทํากลอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชา ง ๓๒๑๐๑ 

- การออกแบบกลองยาว           

ตามกระบวนการเทคโนโลยี

โดยการถายทอดความคิด

เปนภาพฉายเพ่ือนําไปใช                 

ในการสรางชิ้นงานท่ีกําหนด 



๗๙ 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ ๒๓๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ต.๓.๑ ใช   

     ภาษาตางประเทศในการ

เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืนและเปนพ้ืนฐาน

ในการพัฒนาแสวงหาความรู

และเปดโลกทัศนของตน 

     ม.๑/๑ คนควา รวบรวม 

และสรุปขอมูลขอเท็จจริงท่ี

เก่ียวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูและ

นําเสนอดวยการพูด  การเขียน  

 

- การคนควา การรวบรวม             

การสรุป และ การนําเสนอ

ขอมูล ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ

กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

 

- การรวบรวมคําศัพทเก่ียวกับ

ชื่อและวัสดุท่ีใช                                 

ในกระบวนการ                           

การผลิตกลอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ ๒๒๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ต.๑.๓ นําเสนอ

ขาวสาร ความคิดรวบยอด และ

ความคิดเห็น ในเรื่องตาง ๆ โดย

การพูด การเขียน 

 ม ๒/๓ พูดและเขียน

บรรยายเก่ียวกับกิจกรรม หรือ                   

เรื่องตาง ๆ ใกลตัว และ

ประสบการณ พรอมท้ังให

เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

- การเขียนบรรยายขอมูล

เก่ียวกับตนเอง กิจวัตร

ประจําวัน ประสบการณ ขาว 

/ เหตุการณท่ีอยู               

ในความสนใจของสังคม เชน 

การเดินทาง                  

การรับประทานอาหาร การ

เลนกีฬา / ดนตรี             

การฟงเพลง การอานหนังสือ 

การทองเท่ียว การศึกษา

สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

 

- การเขียนบรรยาย        

เก่ียวกับการทัศนศึกษา                  

หมูบานทํากลอง                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ ๒๓๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ต.๔.๑ ใช

ภาษาตางประเทศในถานการณ

ตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคม 

 ม ๓/๒ เผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร

ของโรงเรียนและทองถ่ินเปน

ภาษาตางประเทศ 

- การใชภาษาตางประเทศใน

การเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน

ชุมชนและทองถ่ิน เชน การ

ทําหนังสือเลมเล็กแนะนํา

โรงเรียนชุมชนและทองถ่ิน 

การทําแผนปลิว ปายคําขวัญ 

เชิญชวน แนะนํา โรงเรียน

และสถานท่ีสําคัญในชุชน

และทองถ่ิน การนําเสนอ

ขอมูลขาวสารในโรงเรียน 

ชุมชน และทองถ่ินเปน                 

ภาษาอังกฤษ 

 

- การออกแบบปายแนะนํา

หมูบานทํากลอง                  

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ ๒๓๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ภาคเรียนที่ ๑  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ต.๔.๑ ใช

ภาษาตางประเทศใน

สถานการณตางๆ                     

ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 

     ม.๓/๒ เผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร

ของโรงเรียนและทองถ่ินเปน

ภาษาตางประเทศ 

-  การใชภาษาตางประเทศใน

การเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารของโรงเรียน

ชุมชนและทองถ่ิน เชน              

การทําหนังสือเลมเล็ก

แนะนําโรงเรียนชุมชน และ

ทองถ่ิน การทําแผนปลิว 

ปายคําขวัญ เชิญชวนแนะนํา

โรงเรียนและสถานท่ีสําคัญ           

ในชุมชนและทองถ่ิน                  

การนําเสนอขอมูลขาวสาร           

ในโรงเรียน ชุมชน และ

ทองถ่ินเปนภาษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

รายวิชา อ ๓๑๑๐๑  

- การเขียนออกแบบ                  

ปายคําขวัญ                   

เก่ียวกับหมูบานทํากลอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

รายวิชา อ ๓๒๑๐๑  

- การทําแผนปลิว                       

แนะนําหมูบานทํากลอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชา อ ๓๓๑๐๑  

- การทําหนังสือเลมเล็ก                

แนะนําหมูบานทํากลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย    

รายวิชาปพาทย ๑ (ศ ๒๑๒๐๙)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๑  ภาคเรียนที่ ๑    

 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ๒.๑ เขาใจหลักและ

วิธีการบรรเลงตามประเภทของ

เครื่องดนตรี 

  ม๑/๑ อธิบายหลักและ

วิธีการบรรเลงดนตรีไทย 

 ม๑/๒ ปฏิบัติตามหลักและ

วิธีการบรรเลงดนตรีไทย 

- หลักและวิธีการฝกหัดจังหวะ -  หลักและวิธีการฝกหัด 

จังหวะ หนาทับปรบไก 

-  การฝกออกเสียง                     

จังหวะหนาทับปรบไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย    

รายวิชาปพาทย ๓ (ศ ๒๒๒๐๙)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 

 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ๒.๑  

  เขาใจหลักและวิธีการ

บรรเลงตามประเภทของเครื่อง

ดนตรี 

 ม๑/๑ อธิบายหลักและ

วิธีการบรรเลงดนตรีไทย 

 ม๑/๒ ปฏิบัติตามหลักและ

วิธีการบรรเลงดนตรีไทย 

มาตรฐาน ๒.๒ เขาใจและมี

ทักษะในการฝกปฏิบัติเครื่อง

ดนตรี การบรรเลงเพลง

ประเภทตาง ๆ ตระหนักและ

เห็นคุณคา นํามาประยุกตใชได

อยางเหมาะสม 

 ม๑/๓ ปฏิบัติเพลงประเภท

ตาง ๆ 

-  หลักและวิธีการฝกหัดจังหวะ 

-  การปฏิบติเพลงประเภทตาง ๆ 

 

-   การฝกปฏิบัติ                             

จังหวะหนาทับปรบไก 

-  การฝกปฏิบัติเพลงท่ีใช              

จังหวะหนาทับกลองแขก 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย    

รายวิชาปพาทย ๕ (๒๓๒๐๙)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  ภาคเรียนที่ ๑   

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ๒.๑ เขาใจหลักและ

วิธีการบรรเลงตามประเภทของ

เครื่องดนตรี 

    ม๑/๑ อธิบายหลักและ

วิธีการบรรเลงดนตรีไทย 

 ม๑/๒ ปฏิบัติตามหลักและ

วิธีการบรรเลงดนตรีไทย 

มาตรฐาน ๒.๒ เขาใจและมี

ทักษะในการฝกปฏิบัติเครื่อง

ดนตรี การบรรเลงเพลงประเภท

ตาง ๆ ตระหนักและเห็นคุณคา 

นํามาประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสม 

 ม๑/๓ ปฏิบัติเพลงประเภท

ตาง ๆ 

มาตรฐาน ๓.๒   

 อนุรักษ สืบทอด เผยแพร 

ดนตรีไทยท่ีเปนมรดก                      

ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

เห็นคุณคา ชื่นชม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และ ภูมิปญญาไทย 

    ม๑/๑ นําเสนอผลงานการ

บรรเลงเพลงในหลักสูตร 

- หลักและวิธีการฝกหัดจังหวะ 

- การปฏิบติเพลงประเภทตาง ๆ 

- การบรรเลงรวมวง                          

  เพลงในหลักสูตร 

-   หลักและวิธีการฝกหัด 

จังหวะหนาทับกลองแขก 

-   การฝกปฏิบัติ 

    จังหวะหนาทับ กลองแขก 

-   การฝกปฏิบัติเพลงท่ีใช

จังหวะหนาทับกลองแขก 

-   การบรรเลงรวมวง                   

เพลงท่ีใชหนาทับกลองแขก 

 



๘๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย    

รายวิชาปพาทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๔ – ๖   ภาคเรียนที่  ๑    

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ๑.๒  

    เขาใจประวัติท่ีมา ลักษณะ

ของเครื่องดนตรีไทย ประเภท

ของวงดนตรีไทย และ                    

การบํารุงรักษาเครื่องดนตรี                

ในวงปพาทย 

 ม๔-๖/๑ อธิบายลักษระ 

สวนประกอบ ระดับเสียง และ

หนาท่ีของเครื่องดนตรีไทย  

มาตรฐาน ๓.๒   

     อนุรักษ สืบทอด เผยแพร 

ดนตรีไทยท่ีเปนมรดก                     

ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

เห็นคุณคาชื่นชม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย 

 ม๔-๖/๑ นําเสนอผลงาน                  

การบรรเลงเพลงในหลักสูตร

หรือนอกหลักสูตร 

- ฝกปฏิบัติเครื่องประกอบ

จังหวะ 

- การบรรเลงเพลงรวมกับ

เครื่องสายไทยหรือคีตศิลปไทย  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

รายวิชา ศ ๓๑๒๐๙ 

- ฝกปฏิบัติจังหวะหนาทับ                    

ท่ีครูกําหนด 

- การบรรเลงรวมกับ

เครื่องสายไทย                        

หรือคีตศิลปไทย                        

ดวยเพลงท่ีใชหนาทับ                

ท่ีครูกําหนดใหฝกปฏิบัติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

รายวิชา ศ ๓๒๒๑๐ 

- ฝกปฏิบัติจังหวะหนาทับ               

ท่ีครูกําหนด 

- การบรรเลงรวมกับ

เครื่องสายไทย                        

หรือคีตศิลปไทย                            

ดวยเพลงท่ีใชจังหวะหนาทับ                     

ท่ีครูกําหนดใหฝกปฏิบัติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชา ศ ๓๓๒๑๐ 

- ฝกปฏิบัติจังหวะหนาทับ                   

ท่ีครูกําหนด 

- การบรรเลงรวมกับ

เครื่องสายไทย                                  



๘๗ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย    

รายวิชาเคร่ืองสายไทย ๑ (ศ ๒๑๒๑๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 

 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ๒.๒  เขาใจและมี

ทักษะในการฝกปฏิบัติเครื่อง

ดนตรี การบรรเลงเพลงประเภท

ตาง ๆ การบันทึกโนตเพลงไทย 

ตระหนักและเห็นคุณคาของ

ดนตรีไทย ตลอดจนประยุกต

ใชไดอยางเหมาะสม 

  ม๑/๓ ปฏิบัติเพลงประเภท

ตาง ๆ  

 

 

- ฝกปฏิบัติเพลงประเภทตาง ๆ  

 

-  การออกเสียงจังหวะหนาทับ

ในเพลงท่ีฝกปฏิบัติ                       

ตามหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย    

รายวิชาเคร่ืองสายไทย ๓ (ศ ๒๒๒๑๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 

 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ๒.๒  เขาใจและมี

ทักษะในการฝกปฏิบัติเครื่อง

ดนตรี การบรรเลงเพลงประเภท

ตาง ๆ การบันทึกโนตเพลงไทย 

ตระหนักและเห็นคุณคาของดนตรี

ไทย ตลอดจนประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสม 

  ม๒/๓ ปฏิบัติเพลงประเภท

ตาง ๆ  

มาตรฐาน ๓.๒  อนุรักษ สืบทอด 

เผยแพร ดนตรีไทยท่ีเปนมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เห็น

คุณคา    ชื่นชม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย 

 ม๒/๑ นําเสนอผลงานการ

บรรเลงเพลงในหลักสูตร  

 

 

- ฝกปฏิบัติเพลงประเภทตาง ๆ  

- การบูรณาการเพลงใน

หลักสูตร 

 

- การปฏิบัติจังหวะหนาทับ              

ในเพลงท่ีฝกปฏิบัติ                        

ตามหลักสูตรท่ีครูกําหนด 

- การบรรเลงเพลงในหลักสูตร

ท่ีไดฝกปฏิบัติจังหวะหนาทับ                                          

 

 

 



๘๙ 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย    

รายวิชาเคร่ืองสายไทย ๕ (ศ ๒๓๒๑๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 

 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ๒.๒  เขาใจและมี

ทักษะในการฝกปฏิบัติเครื่อง

ดนตรี การบรรเลงเพลง

ประเภทตาง ๆ การบันทึก

โนตเพลงไทย ตระหนักและเห็น

คุณคาของดนตรีไทย ตลอดจน

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 ม๒/๓ ปฏิบัติเพลงประเภท

ตาง ๆ  

มาตรฐาน ๓.๒  อนุรักษ สืบ

ทอด เผยแพร ดนตรีไทยท่ีเปน

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติ เห็นคุณคา    ชื่นชม ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญา

ไทย 

  ม๓/๑ นําเสนอผลงานการ

บรรเลงเพลงในหลักสูตร  

 

 

-  ฝกปฏิบัติเพลงประเภทตาง ๆ  

-  การบรรเลงรวมวงเครื่องสาย

ไทยรูปแบบตาง ๆ 

 

-  การปฏิบัติจังหวะหนาทับ               

ในเพลงท่ีฝกปฏิบัติ                       

ตามหลักสูตรท่ีครูกําหนด 

-  การบรรเลงรวมวง                    

เครื่องสายไทย                               

ดวยเพลงในหลักสูตร                           

ท่ีไดฝกปฏิบัติจังหวะหนาทับ 

 

 



๙๐ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย    

รายวิชาเคร่ืองสายไทย ๑  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๔ – ๖   ภาคเรียนที่ ๑    

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ๒.๒  

    เขาใจทักษะในการฝกปฏิบัติ

เครื่องดนตรี บรรเลงเพลง

ประเภทตาง ๆ การบันทึก

โนตเพลงไทย การแสดงออก

ทางดนตรีไทยอยางสรางสรรค 

ตระหนักและเห็นคุณคาของ

ดนตรีไทย ตลอดจนประยุกตใช

อยางเหมาะสม 

มาตรฐาน  ๔-๖/๒  

   ปฏิบัติเพลงประเภทตาง ๆ  

มาตรฐาน ๓.๒  อนุรักษ สืบ

ทอด เผยแพร ดนตรีไทยท่ีเปน

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติ เห็นคุณคา    ชื่นชม ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญา

ไทย  

  ม๔-๖/๑ นําเสนอผลงาน

หรือจัดการแสดงดนตรีท่ี

เหมาะสมโดยการบูรณาการกับ

กลุมสาระเรียนรูในกลุมปพาทย 

กลุมคีตศิลปไทย และ อ่ืน ๆ 

- ฝกปฏิบัติเพลงประเภทตาง ๆ   

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

รายวิชา ศ ๓๑๒๐๙ 

- ฝกปฏิบัติและบันทึกโนต

จังหวะหนาทับ                          

ในเพลงท่ีครูกําหนด 

- การจัดบรรเลง                               

ดวยเพลงท่ีใชจัวหวะหนาทับ                            

ท่ีครูกําหนดใหฝกปฏิบัติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

รายวิชา ศ ๓๒๒๑๐ 

- ฝกปฏิบัติและบันทึกโนต

จังหวะหนาทับ                           

ในเพลงท่ีครูกําหนด 

- การจัดบรรเลง                                 

ดวยเพลงท่ีใชจังหวะหนาทับ                            

ท่ีครูกําหนดใหฝกปฏิบัติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชา ศ ๓๓๒๑๐ 

- ฝกปฏิบัติและบันทึกโนต

จังหวะหนาทับ                           

ในเพลงท่ีครูกําหนด 

- การจัดบรรเลง                              

ดวยเพลง ท่ีใชจังหวะหนาทับ                            

ท่ีครูกําหนดใหฝกปฏิบัติ 



๙๑ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย    

รายวิชาคีตศิลปไทย ๑  (ศ ๒๑๒๑๓) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑    

 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ๒.๑  

     เขาใจหลักและวิธีการ                  

ขับรองเพลงไทยตามประเภท           

ของเพลง 

 ม๑/๑ อธิบายหลัก                      

การขับรองเพลงไทยเบื้องตน 

     ม๑/๒ อธิบายหลักการ              

การฝกหัดขับรองเพลงไทย

เบื้องตน 

-   ความหมายของการขับ

รองเพลงไทย แหลงกําเนิด

เสียงการขับรอง หลักการ

ขับรองเพลงไทย ประเภท

การขับรองเพลงไทย 

มารยาทการขับรอง                 

เพลงไทย การฟง              

การออกเสียง การหายใจ 

การฝกปฏิบัติจังหวะ 

 

- การออกเสียงจังหวะหนาทับ        

ตามท่ีครูกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 

 

-กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย    

รายวิชาคีตศิลปไทย ๓  (ศ ๒๒๒๑๓) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑    

 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ๒.๒  

    มีทักษะในการขับรองเพลง

ไทยประเภทตาง ๆ ตระหนัก

และเห็นคุณคาตลอดจน

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 ม๒/๒ ปฏิบัติขับรองเพลง

ประเภทตาง ๆ 

มาตรฐาน ๓.๒   

     อนุรักษ สืบทอด เผยแพร 

การขับรองและดนตรี ท่ีเปน

มรดกทางศิลปวัฒนธรรม                    

ของชาติ เห็นคุณคา ชื่นชม                    

ภูมิปญญาทองถ่ิน และ                         

ภูมิปญญาไทย 

 ม๒/๑ นําเสนอผลงานการ

ขับรองรวมกับการบรรเลงเพลง

ในหลักสูตร 

- ฝกปฏิบติขับรองเพลง

ประเภทตาง ๆ 

- การชับรองรับกับดนตรี 

 

- การฝกปฏิบัติจังหวะหนาทับ              

ในเพลงท่ีฝกปฏิบัติตามหลักสูตร 

- การขับรองเพลงท่ีไดฝกปฏิบัติ

จังหวะหนาทับรวมกับ                         

การบรรเลงปพาทย หรือ

เครื่องสายไทย 

 

 

 

 

 



๙๓ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย    

รายวิชาคีตศิลปไทย ๕  (ศ ๒๓๒๑๓) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑    

 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ๒.๒ 

     มีทักษะในการขับรองเพลง

ไทยประเภทตาง ๆ ตระหนัก

และเห็นคุณคาตลอดจน

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 ม๓/๒ ปฏิบัติขับรองเพลง

ประเภทตาง ๆ 

มาตรฐาน ๓.๒   

    อนุรักษ สืบทอด เผยแพร 

การขับรองและดนตรี ท่ีเปน

มรดกทางศิลปวัฒนธรรม                   

ของชาติ เห็นคุณคา ชื่นชม                     

ภูมิปญญาทองถ่ิน และ                                   

ภูมิปญญาไทย 

 ม๓/๑ นําเสนอผลงานการ

ขับรองรวมกับการบรรเลงเพลง

ในหลักสูตร 

- ฝกปฏิบติขับรองเพลง

ประเภทตาง ๆ 

- การชับรองรับกับดนตรี

และการแสดง 

 

- การฝกปฏิบัติจังหวะหนาทับ                

ในเพลงท่ีฝกปฏิบัติตามหลักสูตร 

- การขับรองเพลงท่ีไดฝกปฏิบัติ

จังหวะหนาทับรวมกับ                   

การบรรเลงปพาทย หรือ

เครื่องสายไทย หรือ                          

ขับรองประกอบการแสดง 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย    

รายวิชาคีตศิลปไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๔ -๖   ภาคเรียนที่ ๑    

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ๒.๒ มีทักษะในการ

ขับรองเพลงไทยประเภทตาง ๆ 

ตระหนักและเห็นคุณคา

ตลอดจนประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสม 

ม๔-๖/๒ ปฏิบัติขับรองเพลง

ประเภทตาง ๆ 

มาตรฐาน ๓.๒  อนุรักษ สืบ

ทอด เผยแพร ดนตรีไทยท่ีเปน

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติ เห็นคุณคา    ชื่นชม ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญา

ไทย 

ม๔-๖/๑ นําเสนอผลงานการขับ

รองรวมกับการบรรเลงเพลงใน

หลักสูตร 

- ฝกปฏิบัติขับรองเพลงประเภท

ตาง ๆ  

- การขับรองรวมกับการบรรเลง 

การขับรองรวมกับการแสดง  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

รายวิชา ศ ๓๑๒๑๓ 

- ฝกปฏิบัติ 

   หนาทับโทน – รํามะนา                  

ในเพลงท่ีฝกปฏิบัติ                 

ตามหลักสูตรตามท่ีครูกําหนด 

- การจัดบรรเลง                        

ดวยเพลงท่ีใชจังหวะหนาทับ                      

ท่ีครูกําหนดใหฝกปฏิบัติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

รายวิชา ศ ๓๒๒๑๓ 

- ฝกปฏิบัติหนาทับปรบไก                  

ในเพลงท่ีฝกปฏิบัติ                  

ตามหลักสูตรตามท่ีครูกําหนด 

- การจัดบรรเลง                              

ดวยเพลงท่ีใชจังหวะหนาทับ         

ท่ีครูกําหนดใหฝกปฏิบัติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชา ศ ๓๓๒๑๓ 

- ฝกปฏิบัติหนาทับสองไม                  

ในเพลงท่ีฝกปฏิบัต ิ                        

ตามหลักสูตรตามท่ีครูกําหนด 

- การจัดบรรเลง                         

ดวยเพลงท่ีใชจังหวะหนาทับ         

ท่ีครูกําหนดใหฝกปฏิบัติ 

 

 



๙๕ 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิชาชีพนาฏศิลปไทย   

รายวิชานาฏศิลปไทยละคร ๑ (ศ๒๑๒๐๗)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑   

 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ มีทักษะใน

การปฏิบัติทารํา รํามาตรฐานได

อยางถูกตองตามแบบแผน  

    ม.๑/๑ ออกเสียงตามจังหวะ

หนาทับปรบไกได   

    ม๑/๒ การรองเพลงสรอยสน 

    ม๑/๓การปฏิบัติทารําได

ถูกตองตามแบบแผน 

- จังหวะหนาทับปรบไก                 

ทํานองเพลงสรอยสน และ               

ทารําเพลงชา 

 

   

 

 

- เพลงชา 

- การออกเสียงตามจังหวะ

หนาทับปรบไก 

- การรองเพลงสรอยสน 

- การปฏิบัติทารําเพลงชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิชาชีพนาฏศิลปไทย   

รายวิชานาฏศิลปไทยละคร ๓ (ศ๒๒๒๐๗) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑   

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๕.๑ มีความรู

ความเขาใจ สามารถอธิบาย

ประวัติความเปนมา 

องคประกอบของระบํา

เบ็ดเตล็ด 

    ม๒/๒ ระบุองคประกอบของ

เพลงระบําบันเทิงเภรี 

มาตรฐาน ศ ๕.๒ มีทักษะใน

การปฏิบัติทารําระบําเบ็ดเตล็ด                         

ไดอยางถูกตองตามแบบแผน  

    ม๒/๑ ปฏิบัติทารํา ระบํา

บันเทิงเภรี 

 

- องคประกอบของเพลงระบํา

บันเทิงเภรี (เครื่องแตงกาย / 

เครื่องดนตรี / บทรอง / 

ทํานองเพลง และ                    

อุปกรณประกอบการแสดง /                    

โอกาสท่ีใช) 

- ปฏิบัติทารํา                             

เพลงระบําบันเทิงเภรี 

 

   

 

 

- ระบําบันเทิงเภรี  

- กลองประเภทตาง ๆ                                    

ท่ีใชประกอบการแสดง 

- การปฏิบัติทารําระบํา

บันเทิงเภรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิชาชีพนาฏศิลปไทย   

รายวิชานาฏศิลปไทยละคร ๕ (ศ๒๒๒๐๗) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑   

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๕.๑ มีความรู

ความเขาใจ สามารถอธิบาย

ประวัติความเปนมา 

องคประกอบของระบํา

เบ็ดเตล็ด 

    ม๒/๒ ระบุองคประกอบ

ของเพลงญวนรํากระถาง 

มาตรฐาน ศ ๕.๒ มีทักษะใน

การปฏิบัติทารําระบําเบ็ดเตล็ด                         

ไดอยางถูกตองตามแบบแผน  

    ม๒/๑ ปฏิบัติทารํา เพลง

ญวนรํากระถาง 

 

- องคประกอบของเพลงญวน

รํากระถาง  (เครื่องแตงกาย 

/ เครื่องดนตรี / บทรอง / 

ทํานองเพลง  และ                   

อุปกรณประกอบการแสดง /                         

โอกาสท่ีใช) 

- ปฏิบัติทารํา                            

เพลงญวนรํากระถาง 

 

 

- เพลงญวนรํากระถาง 

- กลองประเภทตาง ๆ                                    

ท่ีใชบรรเลงเพลงญวนรํา

กระถาง 

- การปฏิบัติทารํา                              

เพลงญวนรํากระถาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 

 

กลุมสาระการเรียนรู วิชาชีพนาฏศิลปไทย   

รายวิชานาฏศิลปไทยละคร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  ภาคเรียนที่ ๑   

 

มาตรฐาน/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู หัวขอหรือประเด็นท่ีเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๔.๑ มีความรู

ความเขาใจสามารถอธิบาย

ประวัติความเปนมา 

องคประกอบของระบํา

เบ็ดเตล็ด 

    ม.๔-๖/๓ ระบุองคประกอบ

ของระบําเบ็ดเตล็ดได 

มาตรฐาน ศ ๔.๒ มีทักษะใน

การปฏิบัติทารําระบําเบ็ดเตล็ด                         

ไดอยางถูกตองตามแบบแผน  

    ม๔-๖/๒ ปฏิบัติทารําระบํา

เบ็ดเตล็ดไดถูกตองตามแบบ

แผน 

- องคประกอบของระบํา

เบ็ดเตล็ด 

   (เครื่องแตงกาย / เครื่อง

ดนตรี /  บทรอง / ทํานอง

เพลง และ อุปกรณ

ประกอบการแสดง / โอกาส

ท่ีใช) 

- ปฏิบัติระบําเบ็ดเตล็ด          

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

รายวิชา ศ ๓๑๒๐๗ 

- ฟอนลาวคําหอม 

- กลองแขก 

- การปฏิบัติทารําชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

รายวิชา ศ ๓๒๒๐๗ 

- ฟอนมาน – มอญสัมพันธ 

- เปงมางคอก, ตะโพนอญ                        

- การปฏิบัติทารํา 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชา ศ ๓๓๒๐๗ 

- ฟอนรําซัดชาตรี 

- โทน, กลองตุก 

- การปฏิบัติทารํา 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 

 

บทท่ี  ๓ 

ภูมิปญญาทองถ่ินของเรา 

 

๓.๑  ภูมิปญญาทองถิ่น 

 คําวา ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรูของชาวบานในทองถ่ิน  

ซ่ึงไดมาจากประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมท้ังความรูท่ีสั่งสมมาแตบรรพบุรุษ 

สืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกตและเปลี่ยนแปลง 

จนอาจเกิดเปนความรูใหมตามสภาพการณทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 ภูมิปญญาเปนความรูท่ีประกอบไปดวยคุณธรรม ซ่ึงสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบาน

ในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบานไมไดแบงแยกเปนสวนๆ หากแตทุกอยางมีความสัมพันธกัน การทํา

มาหากิน การอยูรวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี  ความรูเปนคุณธรรม   

เม่ือผูคนใชความรูนั้นเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่ง

เหนือธรรมชาติ 

 ความสัมพันธท่ีดีเปนความสัมพันธท่ีมีความสมดุล ท่ีเคารพกันและกัน ไมทํารายทําลายกัน 

ทําใหทุกฝายทุกสวนอยูรวมกันไดอยางสันติ ชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑของการอยูรวมกัน มีคนเฒา

คนแกเปนผูนํา คอยใหคําแนะนําตักเตือน ตัดสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบานเคารพ

ธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ํา ปา เขา ขาว แดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบานเคารพผูหลักผูใหญ 

พอแม ปูยาตายาย ท้ังท่ีมีชีวิตอยูและลวงลับไปแลว  ท่ีมา  (http://www.baanmaha.com/) 

 ภูมิปญญาทองถ่ินไทย คือ องคความรูของกลุมบุคคลทองถ่ิน และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรม

พ้ืนบานท่ีมีอยูในประเทศไทย แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 

 ๑. ภูมิปญญาทองถ่ินประเภทองคความรูของกลุมบุคคลทองถ่ิน เชน การผลิตอาหารและ

เครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช และการผลิตผลิตภัณฑ

จากไม หิน โลหะ แกว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอ่ืน ๆ 

 ๒. ภูมิปญญาทองถ่ินประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน เชน เรื่องเลาพ้ืนบาน กวีนิพนธ

พ้ืนบาน ปริศนา พ้ืนบาน เพลงพ้ืนบาน ดนตรีพ้ืนบาน การฟอนรําพ้ืนบาน ละครพ้ืนบาน จิตรกรรม

พ้ืนบาน ประติมากรรมพ้ืนบาน หัตถกรรมพ้ืนบาน เครื่องแตงกายพ้ืนบาน และสิ่งทอพ้ืนบาน 
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      ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทยท่ีไดรับการจดแจงแลว จะถูกรวบรวมไวเปนฐานขอมูลสําหรับ  

ใหประชาชนผูสนใจไดคนหาขอมูล หรือติดตอกับผูแจงขอมูล เพ่ือประโยชนในทางธุรกิจอันเปนการ

อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาพ้ืนบาน ใหมีการนําไปใชอยางเกิดประโยชนสูงสุดในเชิงพาณิชย 

นอกจากนี้  ผูแจงขอมูลภูมิปญญาพ้ืนบานอาจนําหนังสือรับรองท่ีทางกรมทรัพยสินทางปญญาออกให

ไปแสดงตอธนาคารหรือสถาบันการเงินตาง ๆ ท่ีเขารวมโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาใหเปนทุน

กับกรมทรัพยสินทางปญญา เพ่ือเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือหลักประกันในการชําระหนี้กับ

ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น 

๑. การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

    (๑) ภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถแบงเปน ๓ หมวด ไดแก 

        - องคความรูของชุมชนทองถ่ิน (Traditional Knowledge) หมายถึง องคความรูวิธีการ ทักษะ 

นวัตกรรม แนวปฏิบัติ หรือการเรียนรูท่ีเปนผลมาจากกิจกรรมทางปญญาในรูปแบบดั้งเดิมของชุมชน

ทองถ่ิน มีการสืบทอดและพัฒนาจากรุนอดีตสูรุนปจจุบัน ผานกาลเวลา เชน องคความรูเก่ียวกับการ

ทําไวนกระชายดํา การทํามีดอรัญญิก การทอผาไหม เปนตน 

        - การแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน (Expression of Folklore) หมายถึง การแสดงออก

ซ่ึงองคความรูและวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบานท่ีแสดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน          

ซ่ึงปรากฏหรือแสดงใหเห็นในรูปแบบตาง ๆ เชน การแสดงออกทางวาจา (เชน ตํานาน กวีนิพนธ 

ปริศนา เรื่องเลา) การแสดงออกทางดนตรี (เชน เพลง ดนตรี) การแสดงออกทางกาย (เชน การเตน 

การแสดงละคร พิธีกรรม) การแสดงออกในสิ่งท่ีจับตองได (เชน งานศิลปะรวมถึง ภาพวาด         

งานจิตรกรรม) เปนตน 

       - ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resource) หมายความรวมถึง ทรัพยากรพันธุกรรม สิ่งมีชีวิต

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสิ่งมีชีวิต หรือองคประกอบท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศ ซ่ึงมีประโยชน

หรือคุณคาตามความเปนจริงและตามศักยภาพ เชน พืชสมุนไพรประจําทองถ่ินท่ีสามารถนํามาผลิตยา

รักษาโรคตาง ๆ ได เปนตน 

    (๒) ในอดีตประเทศตาง ๆ มุงสงเสริมการสรางนวัตกรรมใหม ใหการคุมครองการสรางสรรคใหม 

และพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาใหสอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป         

ในปจจุบัน กรมทรัพยสินทางปญญาเล็งเห็นวา องคความรูท่ีมีอยูเดิมมักถูกนําไปใชเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงอยูเสมอและไทยเปนประเทศท่ีมีแหลงความรูดั้งเดิมอยูมาก อาทิ ความรู
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ดั้งเดิมเก่ียวกับสมุนไพรท่ีใชรักษาโรค การนวดเพ่ือบําบัดความเจ็บปวย ซ่ึงมีใชในชีวิตประจําวัน     

ในบางชุมชน ตลอดจนพันธุพืชดั้งเดิมท่ีพบในไทยและสามารถนําไปพัฒนาเกิดพันธุใหม เปนตน     

จึงมีนโยบายท่ีจะหันมาใหความสําคัญกับการจัดระบบการคุมครองภูมิปญญาดั้งเดิมของไทยให

สมบูรณยิ่งข้ึน ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเสนอกฎหมายเพ่ือการดังกลาวตอไป 

๒. กฎหมายคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นของไทย 

    ในปจจุบันไทยไมมีกฎหมายเฉพาะท่ีคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน แตมีกฎหมายอยูบางสวนท่ีเปน

กฎหมายใกลเคียง สามารถนํามาใชเพ่ือวัตถุประสงคในการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินบางสาขา ไดแก 

    (๑) พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ใหการคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน พันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไป และพันธุพืชใหม 

    (๒) พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ.๒๕๔๒ 

อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ใหการคุมครองตํารับตํารายา สมุนไพรแหลง

อนุรักษสมุนไพร และภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เปนตน ขณะนี้หนวยงานท้ังสองอยูระหวางจัดทํา

กลไกการคุมครองตามกฎหมายดังกลาว 

๓. ปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

    (๑) ภูมิปญญาของไทยถูกตางชาตินําไปใชประโยชนโดยไมไดขออนุญาต เชน มีการลักลอบ  

นําเอาสารพันธุกรรมพืชของไทยออกไปนอกประเทศเพ่ือใชประโยชน หรือนําไปจดเปนสิทธิบัตร     

ในประเทศของตน 

    (๒) ยังไม มีความตกลงระหวางประเทศท่ีวางมาตรฐานการคุมครองภู มิปญญาทองถ่ิน               

ท่ีมีประสิทธิภาพ กฎหมายไทยสองฉบับ (พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ.คุมครองและ

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. ๒๕๔๒) มีผลบังคับใช            

ในราชอาณาจักรเทานั้น ไมสามารถตามไปดําเนินคดีกับตางชาติท่ีนําของไทยไปได 

    (๓) ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินของไทย กระจัดกระจายอยูท่ีหนวยงานตาง ๆ มีความซํ้าซอน 

คาบเก่ียว และอยูในรูปแบบตาง ๆ ท้ังท่ีเปนเอกสาร และเปนเพียงคําบอกเลาท่ีไมมีการบันทึกไวเปน

ลายลักษณอักษร 

    (๔) ยังไมมีหนวยงานท่ีกํากับดูแลเรื่องการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินในภาพรวม แตละหนวยงาน

ดูแลเฉพาะเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี ท้ังนี้ เนื่องจากภูมิปญญาทองถ่ินมีขอบเขตกวางและขอมูลแตละ

เรื่องเปนเรื่องเทคนิคเฉพาะดาน ตองใชผูท่ีมีความรูและประสบการณสูงในการทําความเขาใจและ
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รวบรวมฐานขอมูล เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนมักประสบปญหาในการพิสูจนวาเปนภูมิปญญานั้น ๆเปนของ

ไทย มีหลักฐานความเปนมาอยางไร เปนตน 

๔. การดําเนินการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

    (๑) ในขณะท่ียังไมมีหนวยงานท่ีกํากับดูแลเรื่องการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินในภาพรวม       

เม่ือมีประเด็นปญหาเกิดข้ึน หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนจะประสานงานแกไขปญหา

เปนกรณี ๆ อยางไรก็ดีในปจจุบันมีการประสานงานกันอยางใกลชิด มีการประชุมระหวางหนวยงาน

กันอยางตอเนื่อง 

    (๒) ในชวง ๑๐ ป ท่ีผานมา กรมทรัพยสินทางปญญาและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรวมกับประเทศ

กําลังพัฒนาอ่ืน ๆ ผลักดันการเจรจาจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศดานการคุมครองภูมิปญญา

ทองถ่ิน ในเวทีตาง ๆ เชน องคการการคาโลก (World Trade Organization - WTO) องคการ

ทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization - WIPO) ตลอดจนในการ

เจรจาสองฝายกับประเทศคูคาตาง ๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหมีพันธกรณีระหวางประเทศท่ีชัดเจนใหประเทศ   

ตาง ๆ ท่ีใชประโยชนในภูมิปญญาของไทยรับรองสิทธิในภูมิปญญาทองถ่ินของไทย 

    (๓) เรียกรองใหประเทศท่ีตองการใชภูมิปญญาของไทยมาทําสัญญา/ขออนุญาตจากไทยกอน 

    (๔) เฝาระวังไมใหมีการลักลอบนําออกไปนอกประเทศ ขอความรวมมือจากประเทศตาง ๆ ในการ

ติดตามผูลักลอบนําออกไปใชประโยชน 

    (๕) ใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญาท่ีมีอยู เชน ใชกฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในการ

คุมครองบางแงมุม เชน หามใชชื่อทางภูมิศาสตรของไทยไปเรียกสินคาท่ีผลิตจากประเทศอ่ืน เปนตน 

แตกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรก็ยังไมสามารถคุมครองตัวองคความรูท่ีใชในการผลิตสินคาหรือ

บริการซ่ึงเปนหัวใจของภูมิปญญาทองถ่ินได 

    (๖) กรมทรัพยสินทางปญญาไดรวมกับหนวยงานตาง ๆ เชน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ กําหนดประเด็น 

ท่ีจะนําไปรางกฎหมายตามแนวโนมมาตรฐานการคุมครองท่ีอยูระหวางจัดทําภายใตองคการทรัพยสิน

ทางปญญาโลก จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผูเก่ียวของท้ังภาครัฐ และเอกชน สมาคม ชมรม    

ท่ีเปนเจาของหรือเก่ียวของกับภูมิปญญาทองถ่ินสาขาตาง ๆ และมีแผน ท่ีจะเสนอรางกฎหมาย

คุมครองภูมิปญญาทองถ่ินภายในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตน (http://guru.google.co.th/guru/ 

thread?tid=44c254f5a4ffae2b) 
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๓.๒  จังหวัดอางทอง 

จังหวัดอางทองเปนพ้ืนท่ีราบลุมภาคกลาง พิกัดภูมิศาสตรเสนรุงท่ี ๑๔ องศา ๓๕ ลิปดา ๑๒ 

พิลิปดาเหนือ เสนแวงท่ี ๑๐๐ องศา ๒๗ ลิปดา หางจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๒ (บางปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ ๑๐๘ กิโลเมตร และเสนทางเรือตามแมน้ํา

เจาพระยาถึงตลาดทาเตียน ระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีรูปรางลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยม

จัตุรัส มีสวนกวางตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และสวนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต

ใกลเคียงกัน คือ ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๙๖๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 

๖๐๕,๒๓๒.๕ ไร และมีอาณาเขตดังนี้ 

• ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 

• ทิศใต ติดตอกับอําเภอผักไหและอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

• ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบานแพรก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

• ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต อําเภอสามชุก และอําเภอ

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ภูมิประเทศ 

จังหวัดอางทอง มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุม ลักษณะคลายอาง ไมมีภูเขา ดิน

เปนดินเหนียวปนทราย พ้ืนท่ีสวนใหญเหมาะแกการปลูกขาว ทําไร ทํานา และทําสวน และมีแมน้ํา

สายสําคัญไหลผาน ๒ สาย คือแมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานอย แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําสายแขนงท่ี

ไหลผานจังหวัดนครสวรรค จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง ซ่ึงไหลผานอําเภอ

ไชโย อําเภอเมืองอางทอง อําเภอปาโมก รวมระยะทางท่ีไหลผานจังหวัดอางทองประมาณ ๔๐ 

กิโลเมตร 

 

ภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศจัดอยูในโซนรอนและชุมชื้น เปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู โดยไดรับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ทําใหอากาศ

หนาวเย็น และแหงแลงในชวงนี้ และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทําใหมีเมฆมากและฝนตกชุกในชวงนี้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81
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%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%81
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%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
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%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2
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%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81


๑๐๔ 

 

เขตการปกครอง  

แบงออกเปน ๗  อําเภอ  ๗๓  ตําบล  ๕๑๓ หมูบาน    อําเภอเมืองอางทอง    อําเภอไชโย 

อําเภอปาโมก   อําเภอโพธิ์ทอง    อําเภอแสวงหา    อําเภอวิเศษชัยชาญ    อําเภอสามโก 

 

ภาพท่ี ๓.๑  เขตการปกครองของจังหวัดอางทอง 

ท่ีมา  http://www.angthong.go.th/๒๕๕๔/ 

 

สัญลักษณประจําจังหวัด 

ตราประจําจังหวัด คือรูปอางทอง ในอางมีรวงขาวและใบขาว จังหวัดอางทองเปนท่ีราบลุม   

มีลักษณะเปนแองรับน้ําภูมิประเทศเหมาะแกการเพาะปลูก ดวงตราของจังหวัดจึงเปนรูปอางสีทองซ่ึง

หมายถึงความอุดมสมบูรณของจังหวัด และในอางมีรวงขาวและใบขาวซ่ึงหมายถึงการทํานา อาชีพ

หลักของคนในภูมิภาคนี้ 

http://www.angthong.go.th/2554/


๑๐๕ 

 

 

ภาพท่ี ๓.๒   สัญลักษณประจําจังหวัดอางทอง 

ตนไมประจําจังหวัดอางทอง 

มะพลับ (Diospyros areolata King & Gamble) 

          ชื่อวิทยาศาสตร  :  Diospyros areolata King & Gamble  

           ชื่อวงศ  :  EBENACEAE 

           ชื่อทองถ่ิน  :  เชียงราย เรียก มะพลับ , มากาลับตอง , มากับตอง 

ลักษณะทั่วไป  :  มะพลับเปนตนไมยืนตนขนาดกลาง สูงถึง ๑๕ เมตร ลําตนมักคดงอ เปลือก

คอนขางเรียบ สีน้ําตาลปนเขียวออนหรือปนดํา ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ตัวใบรูปขอบขนาน กวาง 

๔-๗ เซนติเมตร ยาว ๗-๑๐ เซนติเมตร โคนใบโคงมน ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียบทู เนื้อใบหนาผิว

เกลี้ยงท้ังสองดาน ดอกมีดอกเพศผูและเพศเมียอยูตางตนกัน ดอกเพศผูออกเปนชอสั้น ๆ ตามงาม ใบ 

กานดอกยาวประมาณ ๒ มิลลิเมตร มีขนหนาแนน ดอกเพศเมียมักออกเดี่ยว ๆ ตามก่ิงเล็ก ๆ กาน

ดอกยาว ๕-๑๐ มิลลิเมตร มีขน ผลกลมหรือคอนขางกลม ผิวมีเกล็ดสีน้ําตาลแดง กลีบจุกผลแตละ

กลีบเกือบไมติดกัน เกลี้ยงหรืออาจมีขนบางท้ังสองดาน กลีบสวนมากจะพับกลับ มีบางท่ีแผกางออก 

ขอบกลีบมันเปนคลื่น ไมมีเสนลายกลีบ 

           การปลูก  :  พบข้ึนตามปาดงดิบ และตามบริเวณปาชายเลน เหนือระดับน้ําทะเล ๒-๓๐ 

เมตร ทางภาคใต ขยายพันธุโดยใชเมล็ด 

           สรรพคุณทางยา  :  ใชเปลือกตนและเนื้อไม ตมเอาน้ําดื่ม บํารุงธาตุ เจริญอาหาร ใชเปลือก

ตนและเนื้อไมยางไฟใหกรอบ หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ ชงดื่ม แกกามตายดาน บํารุงความกําหนัด 



๑๐๖ 

 

           ประโยชนอ่ืน ๆ  :  ยางของลูกมะพลับนํามาละลายน้ําใชยอมแหและอวน เพ่ือใหทนทาน

เชนเดียวกับตะโก แตยางของลูกมะพลับใชไดดีกวามาก เพราะไมทําใหเสนดายแข็งกรอบเหมือนผล

ตะโก จึงทําใหยางของมะพลับมีราคาดีกวาตะโกมาก จึงมีพอคาหัวใสนํายางของผลตะโกปลอมขาย

เปนยางมะพลับ จึงไดเกิดมีคําพังเพยวา "ตอหนามะพลับ ลับหลังตะโก" 

           คติความเชื่อ  :  มะพลับเปนไมมงคลชนิดหนึ่งของคนไทย กําหนดปลูกไวทางทิศใต (ทักษิณ) 

ตามโบราณเชื่อกันวา การปลูกตนมะพลับในบริเวณบานจะทําใหร่ํารวยยิ่งข้ึน 

 
ภาพท่ี ๓.๓  ตนมะพลับตนไมประจําจังหวัดอางทอง 

ท่ีมา  http://www.angthong.go.th/๒๕๕๔/ 

คําขวัญจังหวัดอางทอง 

 พระสมเด็จเกษไชโย     หลวงพอโตองคใหญ      วีรไทยใจกลา     ตุกตาชาววัง            

โดงดังจักสาน      ถ่ินฐานทํากลอง     เมืองสองพระนอน 

 จังหวัดอางทองอยูในเขตภาคกลาง มีลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเปนท่ีราบลุม  มีแมน้ําสาย

สําคัญไหลผาน  ๒  สาย  คือ  แมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานอย  ลักษณะภูมิอากาศจัดอยูในโซนรอน

และชุมชื้น เปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู  แบงออกเปน ๗ อําเภอ ๗๓ ตําบล ๕๑๓ หมูบาน ตนไม

ประจําจังหวัดคือตนมะพลับ   จังหวัดอางทองอุดมไปดวยงานหัตถกรรมทองถ่ินไมวาจะเปนงาน    

ปนตุกตาชาววัง การทํากลอง การทําอิฐดินเผา หรือการผลิตเครื่องจักสาน ท้ังยังเปนแหลงกําเนิด



๑๐๗ 

 

เพลงพ้ืนบานลิเก เปนจังหวัดบานเกิดของนายดอกนายทองแกววีรชนคนกลาในศึกบางระจัน 

นอกจากนี้ยังเต็มไปดวยวัดท่ีมีความสะอาดสวยงามและมีจุดเดนท่ีนาสนใจมากมายกวา ๒๐๐ วัด     

อันเปนสถานท่ีท่ีนาศึกษาประวัติศาสตรและเรื่องราวความเปนมาในอดีตของชาติไทย 

 

๓.๓ ถิ่นฐานทํากลอง 

 หมูบานทํากลองเปนแหงหนึ่งท่ีเปนแหลงรวมมรดกล้ําคาจากภูมิปญญาชาวบาน หาชม     

ไดยาก ตั้งอยูท่ีหมูบานแพ ต.เอกราช อ.ปาโมก หลังตลาดปาโมก ริมฝงซายของแมน้ําเจาพระยา    

การเดินทางใชถนนสายใน ผานหนาท่ีวาการเทศบาลอําเภอปาโมกซ่ึงขนานไปกับลําคลองชลประทาน 

ระยะทางประมาณ ๑๗ กม. ชาวบานแพเริ่มผลิตกลองมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๗๐ เม่ือไดเขามาเยี่ยมชม

หมูบานแหงนี้จะไดรับความคุมคายิ่ง นับวาเปนการรวมกันอนุรักษและสืบทอดศิลปะเหลานี้ไว รวมท้ัง

จะไดเรียนรูกรรมวิธีการทํากลองแตละข้ันตอนอยางละเอียด โดยการนําวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ินมา

ประยุกตใช งานท่ีออกมาแตละชิ้นมีความประณีตงดงามสีสันมากมาย ท่ีสําคัญมีกลองรูปทรงขนาด

ใหญยาวท่ีสุดในโลกตั้งอยูหนาบานกํานันหงษฟา หยดยอย กลองกวาง ๓๖ นิ้ว ๙๒ เซนติเมตร ยาว 

๗.๖ เมตร ทําจากไมจามจุรีตอกัน ๖ ทอน สรางป ๒๕๓๗ ใชเวลาสรางประมาณ ๑ ป ใหผูเขาชมได

สัมผัสดวย พรอมดวยกลองขนาดเล็กๆ ซ่ึงเปนของฝากสามารถพกพาไดสะดวกงายดาย ซ่ึงผูเขาชมจะ

ไดสินคาดีมีคุณภาพราคายอมเยากลับไปแน กลองแหงหมูบานทํากลองมีคุณภาพ ประณีต สวยงาม

แหงเดียวในประเทศไทย 

 

 

 



๑๐๘ 

 

 
ภาพท่ี ๓.๔   แผนท่ีถ่ินฐานทํากลอง ตําบลเอกราช  อําเภอปาโมก 

ท่ีมา  http://maps.google.co.th/ 

 

 ชุมชนตําบลเอกราช อ.ปาโมก จ.อางทอง ไดรับการถายทอดการทํากลองมาตั้งแตสมัยปูยา

ตายาย โดยคนแรกท่ีคิดประดิษฐข้ึนมาคือ คุณตาเพ่ิม ภูประดิฐ ทานเปนนักดนตรี คิดประดิษฐทําข้ึน

ใชในวงของตนเอง อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง มีชื่อเสียงมาแตโบราณวาเปนแหลงผลิตกลองมี

คุณภาพท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย ปจจุบันกลองดีตีดังจากปาโมกยังบินไกลไปจําหนายยังตลาด

ตางประเทศ ไมวาจะเปนญี่ปุน อเมริกา ประเทศแถบยุโรป หรือกระท่ังแอฟริกา แตกวาจะมาถึงจุดนี้

ได ผูผลิตตองใชเวลาไมนอยในการสั่งสมความชํานาญ เพ่ือสามารถกุมโอกาสเหมาะดานการตลาดท่ี

มาถึงไดอยูมือ 

 นายเฉลิม เผาพยัฆ   อดีตนายก อบต.เอกราช ในฐานะประธานกลุมทํากลอง กลาววา      

ยุคกอน   การทํากลองในหมูบานแหงนี้ทําทาจะแยไมคอยดี แตก็เปนจังหวะท่ีสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ทรงสงเสริมการเลนดนตรีไทย การเรียนดนตรีไทยเริ่มแพรหลายไปในโรงเรียนท่ัว

ประเทศ นั่นหมายถึงการฟนข้ึนอยางทันตาของหมูบานผลิตกลอง ทําใหมีคนสั่งทํากลองเปนจํานวน

มากและหมูบานแหงนี้กลับมาฟนตัวอีกครั้ง กลุมทํากลองตําบลเอกราชเปนผูผลิตกลองท่ีใหญและ

เขมแข็งท่ีสุดกลุมหนึ่ง โดยมีสมาชิกกวา ๓๐ ครอบครัว ใน ๘ หมูบาน ในตําบลนี้สินคาสงออกราคาดี

http://maps.google.co.th/


๑๐๙ 

 

การเงินดีสั่งงายจายคลอง แตนั่นหมายถึงงานคุณภาพ ท่ีคนทํากลองตองพิถีพิถันอยางเต็มท่ี ตั้งแต

การคัดเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึงการผลิตและตกแตง เพ่ือใหชิ้นงานไดมาตรฐานตามสั่งและไรตําหนิ 

ผูผลิตกลองจากปาโมกทุกรายเห็นตรงกันวา วันนี้ตลาดตางประเทศเปนเปาหมายหลัก เนื่องจากราคา

ดี และไมมีปญหาดานการเงิน แตการจะจับตลาดเหลานี้ใหอยูมือตองอาศัยความชํานาญ ท่ีสวนหนึ่ง

สืบทอดจากภูมิรูดั้งเดิมของทองถ่ินอีกสวนท่ีสําคัญมาจากการฝกฝนนานนับสิบป จนสามารถผลิตงาน

คุณภาพซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาดในไทยโดยเฉพาะโรงเรียน ข้ันตอนการทํากลอง ตองตัดไมใหได

ความยาวและขนาดตามตองการ โดยไมในการทํากลอง คือ ไมมะมวง, กามปู, ไมขนุน, ไมมะขาม โดย

ใชไมสดในการทํา โดยเลือกไมท่ีไมผุและตรง ไมคดงอ โดยขนาดของกลองจะข้ึนอยูกับขนาดของไม

ดวย นําไมท่ีไดขนาดมาข้ึนไสแทนกลึง ใชขวานฟนไมใหไดรูปรางตามขนาดท่ีเราตองการ โดยข้ัน

ตอนนี้เรียกวาการข้ึนรูป โดยตองปอกเปลือกไมออกใหหมด ไมเชนนั้นเวลาเรากลึงเปลือกไมท่ียัง

เหลืออยูจะกระเด็นใสตัวเรา จึงตองใชขวานปอกเปลือกออกใหหมด ข้ันตอนตอมา จะทําการกลึง

เพ่ือใหไดรูปรางและขนาดตามท่ีเราตองการ โดยข้ันตอนนี้ชางกลึงท่ีกลึงกลองนั้นตองมีความแข็งแรง 

และมีความชํานาญเปนอยางดี เพราะกลองจะสวยไดตองข้ึนอยูกับชางกลึง โดยแทนกลึงเปนแทนท่ี

ชาวบานคิดประดิษฐกันข้ึนมาเอง โดยใชมอเตอรขนาด ๓ แรงมาข้ึนไปจึงจะมีกําลังพอ เม่ือกลึงได

รูปรางตามขนาดท่ีเราตองการแลว ก็นําหุนกลองมาข้ึนแทนควาน ซ่ึงดัดแปลงมาจากแทนกลึงตามโรง

กลึงท่ีไมใชแลวขอซ้ือมาในราคาถูก การควานนั้นหมายถึงการนําไสในของกลองออก โดยคนท่ีจะ

ควานกลองนั้นตองมีความใจเย็น เพราะจะทําใหกลองแตกเกิดความเสียหายได และกลองจะเสียงดี

หรือไมดีจะข้ึนอยูกับข้ันตอนนี้ดวยเชนกัน เม่ือควานเอาแกนกลางออก ก็นํามาเผาไฟใหเสี้ยนไมหมด

ไป เม่ือหมดแลวนํามาขัดกระดาษทรายใหเรียบ ตกแตงรอยแตกราวของไม โดยใชสีทาปดแลวขัดให

เรียบตกแตงความเรียบรอย เม่ือไดหุนกลองแลว ก็มาสูข้ันตอนการตัดหนังตามแบบกลองท่ีเราทํา โดย

หนังท่ีใชทํานั้นสวนใหญเปนหนังวัว, หนังควาย, หนังแพะ สวนใหญหนังท่ีใช มี ๒ อยาง คือ แบบฟอก

น้ํายา กับหนังไมฟอก หนังท่ีไมฟอกจะมีขนของสัตวติดอยู จะใชกับกลองท่ีใชมือตี เชน กลองรําวง 

เปนตน เม่ือไดหนังกลองแลวก็เขาสูการตรึงหนัง เพ่ือใหหนังมีการขยายตัวและตึง โดยใชเวลา

ประมาณ ๒-๗ วันข้ึนอยูกับขนาดของกลอง โดยทุกเชาประมาณ ๐๕.๓๐ น. ชาวบานจะตื่นข้ึนมาเพ่ือ

ทําการซอมกลอง การซอมกลองคือ การนําคอนมาตีตรงกลางของกลอง พรอมกับขันเกลียว ใหตึง 

เหตุผลท่ีทําตอนเชาคือ ตอนเชาจะมีน้ําคางชวยทําใหหนังไมแตกงาย เวลาซอมกลองเม่ือซอมไดท่ีแลว



๑๑๐ 

 

จะใชหมุดตอกบริเวณขอบๆ ของกลองเพ่ือเปนการยึดหนัง ข้ันตอนตอไปคือการตกแตงดวยหนัง หรือ

เชือก แลวแตชนิดของกลอง 

 กลองท่ีนิยมกันวาดีมีชื่อเสียงถือเปนกลองชั้นหนึ่งจะอยูในหมูบานแหงนี้ เนื่องจากผลิตกลอง

ไดสัดสวนสวยงาม ประณีตเรียบรอย ท่ีสําคัญ เสียงกลองจะทุมไพเราะ จนไดรับการกลาวขานวาเปน 

"ถ่ินฐานทํากลอง" รวมท้ังเปนแหลง "กลองดีตีดัง" ท่ีดีท่ีสุดในประเทศ ไมวาจะเปนกลองตะโพน กลอง

ทัด รํามะนา กลองยาว กลองรําวง แมแตกลองเพล รวมท้ังกลองตางชาติท่ีมีออรเดอรสั่งมามากมาย 

โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน รวมท้ังประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร นิยมสั่งทํามาก แตเดิม

ไมเนื้อแข็ง อาทิ ไมประดู ชิงชัน มะคา ท่ีเปนวัสดุสําคัญมีอยูมากมายในทองถ่ิน แตทรัพยากรเหลานี้

หมดลงตามกาลเวลา ผูผลิตจึงหันมาใชประเภทไมเนื้อออนทดแทน คือ ไมจามจุรี ขนุน กระทอน ท่ีมี

อยูมาก แมวาเสียงจะไมทุมกองไพเราะเทาไมเนื้อแข็งแตดวยประสบการณและกรรมวิธีการผลิตทําให

เสียงไมเพ้ียนรักษามาตรฐานและคุณภาพไวไดจนกลายเปนท่ีนิยมเพราะเสียงดี ราคาถูก 

 นอกเหนือจากไมท่ีเปนวัสดุสําคัญยังมีหนังวัว หนังควายท่ีหาซ้ือไดจากโรงฆาสัตว โดยกลอง

หนึ่งลูกใชเวลาทํานานรวมเดือน ข้ันตอนท่ีนานท่ีสุด คือการข้ึนหนังกลองบนแปนโดยหนังกลองขาง

หนึ่งใชเวลาข้ึนแปนและขึงตากเปนเวลานานกวาสัปดาห นอกจากนั้นตองแตงเสียง ท้ังนี้ กลองแตละ

ชนิดมีความยากงายตางกันราคาจึงแตกตาง ท่ีงายท่ีสุดคือ กลองยาว ยากข้ึนมาคือกลองเพล สวน

กลองท่ีถือวาทํายากสุด คือ กลองตะโพน และกลองแขก เนื่องจากเทียบเสียงกลองไดยากกวากลอง

ชนิดอ่ืน คนทํากลองเหลานี้ไดตองมีประสบการณมาก 

 นายเฉลิม เผาพยัฆ ยังกลาวอีกวา หมูบานทํากลองแหงนี้จะมีนักทองเท่ียวมาดูวิถีชีวิตการทํา

กลองซ่ึงหาดูไมงายนัก นอกจากจะเปนแหลงผลิตกลองแลวยังเปนแหลงเรียนรูการทํากลองตางๆ ของ

ผูท่ีจะมาศึกษาดวย ตอนนี้ปญหาใหญท่ีจะเกิดข้ึนอีกไมนานก็คือปญหาเรื่องไมทํากลองท่ีทุกวันจะหา

ยากและมีราคาแพงแตก็ตองอนุรักษภูมิปญญาของคนไทยไว ตนไดคิดการฉีดพลาสติกแทนไมไวแลว 

 นางชัชชาลี คงมัน ผูบริหารศูนยการเรียนรูหมูบานทํากลอง กลาววา ศูนยการเรียนรูแหงนี้

เปนแหลงสอนการทํากลองทุกอยางท้ังการทํากลองใหญ กลองจิ๋ว จะมีนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ 

มาเรียนรูเปนจํานวนมาก ตนคิดวาตอไปภูมิปญญาเหลานี้รุนลูกรุนหลานหากไมเรียนไมศึกษาไวคงจะ

หมดไปแนนอน ฉะนั้นตนจึงตองเปดศูนยการเรียนรูเพ่ืออนุรักษภูมิปญญานี้ไมใหสูญหายไป 

 วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองไดตระหนักถึงความสําคัญของการบูรณาการ  จึงไดนําเอาการ   

บูรณาการเขาไปสูหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยอาชีพทํากลอง  ตําบลเอกราช  อําเภอปาโมก  



๑๑๑ 

 

นับเปนแหลงภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสําคัญของจังหวัดอางทอง  จนไปปรากฏอยูในคําขวัญจังหวัด

อางทอง  ดวยเหตุนี้วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองจึงไดนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องถ่ินฐานทํากลองมา

บูรณาการเขากับการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน 

 

ความรูเร่ืองกลอง 

กลอง เปนเครื่องดนตรีประเภทตีกระทบ ประกอบดวยแผนบาง มักทําดวยแผนหนังขึงยึดติดกับโครง

ใหตึง ทําใหเกิดเสียงโดยการตีดวยไม หรืออวัยวะของผูเลน กลองจัดเปนเครื่องดนตรีท่ีเกาแกท่ีสุดใน

โลก กลองแขกหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา กลองชวา เปนเครื่องดนตรีประเภทตีท่ีมีรูปรางยาวเปน

รูปทรง กระบอก ข้ึนหนังสองขางดวยหนังลูกวัวหรือหนังแพะหนาใหญ กวางประมาณ ๒๐ ซม 

เรียกวา “หนารุย” สวนหนาเล็กกวางประมาณ ๑๗ ซม เรียกวา“หนาดาน” ตัวกลองแขกทําดวยไม

แกน เชนไมชิงชันหรือไมมะริดการข้ึนหนังใชเสนหวายผาซีกเปนสายโยง เรงเสียง โยงเสนหางๆใน

ปจจุบันอาจใชเสนหนังแทนเนื่อง จากหาหวายไดยาก กลองแขกสําหรับหนึ่งมี ๒ ลูกลูกเสียง สูงเรียก 

“ตัวผู” ลูกเสียงต่ําเรียก “ตัวเมีย” ตีดวยฝามือท้ังสองขางใหสอดสลับกันท้ังสองลูก 

 
ภาพท่ี ๓.๕ กลองแขก 

ลักษณะกลองแขกเปนกลองสองหนา ยาวประมาณ ๖๐ ซม. ตัวกลองทําดวยไมขึงหนัง ๒ หนา เสียง

ต่ํา เสนผาศูนยกลาง ๒๕ ซม. เสียงสูงเสนผาศูนยกลาง ๒๑ ซม. ดึงใหตึงดวยเชือกหนัง ชุดหนึ่งมี ๒ 

ลูก ตีคูกัน เปนตัวเมีย (เสียงต่ํา) ลูกหนึ่งกับตัวผู (เสียงสูง) ลูกหนึ่ง 

 



๑๑๒ 

 

 
ภาพท่ี ๓.๖ กลองชาตรี 

กลองชาตรี มีรูปรางลักษณะและการตีเชนเดียวกับกลองทัด แตขนาดเล็กกวากลองทัดประมาณ

ครึ่งหนึ่ง ข้ึนหนังสองหนา ใชบรรเลงรวมในวงปพาทยในการแสดงละครชาตรีท่ีเรียกวา "ปพาทย

ชาตรี" ใชเลนคูกับโทนชาตรี 

 

 
ภาพท่ี ๓.๗ กลองตะโพน 

กลองตะโพน ใชตะโพนสองลูก เสียงสูงต่ําตางกัน ถอดเทาออก แลวนํามาตั้งเอาหนาเทงข้ึนตีแบบ

กลองทัด ใชไมนวมท่ีใชตีระนาดเปนไมตี 

 

 
ภาพท่ี ๓.๘ กลองทัด 



๑๑๓ 

 

กลองทัด มีรูปทรงกระบอก กลางปองออกเล็กนอย ข้ึนหนังสองหนา ตรึงดวยหมุดท่ีเรียกวา "แส" ซ่ึง

ทําดวยไม งาชาง กระดูกสัตว หรือโลหะ หนากลองดานหนึ่งติดขาวตะโพน แลวตีอีกดานหนึ่ง ใชไมตี

สองอัน สํารับหนึ่งมีสองลูก ลูกเสียงสูงเรียกวา "ตัวผู" ลูกเสียงต่ําเรียกวา "ตัวเมีย" ตัวผูอยูทางขวา 

และตัวเมียอยูทางซายของผูตี กลองทัดนาจะเปนกลองของไทยมาแตโบราณ ใชบรรเลงรวมอยูในวงป

พาทยมาจนถึงปจจุบัน 

 

 

 
ภาพท่ี ๓.๙ กลองยาว 

กลองยาว หุนกลองทําดวยไม ตอนหนาใหญ ตอนทายเรียวแลวบานปลายเปนรูปดอกลําโพงมีหลาย

ขนาด ข้ึนหนังหนาเดียว ตัวกลางนิยมตบแตงใหสวยงามดวยผาสี หรือผาดอกเย็บจีบยน ปลอยเชิง

เปนระบายหอยมาปกดวยกลอง มีสายสะพายสําหรับคลองสะพายบา ใชตีดวยฝามือ แตการเลนโลด

โผน อาจใชสวนอ่ืน ๆ ของรางกายตีก็มี กลองยาวไดแบบอยางมาจากพมา นิยมเลนในงานพิธีขบวน

แห กลองชนิดนี้เรียกชื่อตามเสียงท่ีตีไดอีกชื่อหนึ่งวา "กลองเถิดเทิง" 

 
ภาพท่ี ๓.๑๐ กลองสองหนา 

กลองสองหนา ลักษณะคลายเปงมาง แตใหญกวา ตีดวยมือขวา ใชใบเดียวตีกํากับจังหวะในวงปพาทย

ท่ีบรรเลงในการขับเสภา 



๑๑๔ 

 

 
ภาพท่ี ๓.๑๑ ตะโพน 

ตะโพน เปนเครื่องดนตรีประเภทกลอง ตัวตะโพนเรียกวา "หุน" ทําดวยไมเนื้อแข็ง ขุดแตงใหเปนโพรง

ภายใน ข้ึนหนังสองหนา ตรงกลางปองและสอบไปทางหนาท้ังสอง หนาหนึ่งใหญเรียกวา "หนาเท่ิง" 

หรือ "หนาเทง" ปกติอยูดานขวามือ อีกหนาหนึ่งเล็ก เรียกวา "หนามัด" ใชสายหนังเรียกวา "หนัง

เรียด" โยงเรงเสียงระหวางหนาท้ังสอง ตรงรอบ ขอบหนังข้ึนหนาท้ังสองขาง ถักดวยหนังตีเกลียวเปน

เสนเล็ก ๆ เรียกวา "ไสละมาน" สําหรับใชรอยหนังเรียด โยงไปโดยรอบจนหุมไมหุนไวหมด ตอนกลาง

หุนใชหนังเรียดพันโดยรอบเรียกวา     "รัดอก" หัวตะโพนวางนอนอยูบนเทาท่ีทําดวยไม ใชฝามือซาย-

ขวา ตี ท้ังสองหนา ตะโพนใชบรรเลงผสมอยูในวงปพาทย ทําหนาท่ีกํากับจังหวะหนาทับตาง ๆ ผูท่ี

นับถือพระประคนธรรพ วาเปนครูใหญทางดนตรี ไดถือเอาตะโพนเปนเครื่องแทนพระประคนธรรพใน

พิธีไหวครู และถือวาตะโพนเปนเครื่องควบคุมจังหวะท่ีสําคัญท่ีสุด 

 
                                            ภาพท่ี ๓.๑๒ ตะโพนมอญ 

ตะโพนมอญ คลายตะโพนไทย แตใหญกวา และตรงกลางหุนปองนอยกวา มีเสียงดังกังวาลลึกกวา

ตะโพนไทย หนาใหญเรียกวา "เมิกโนด" หนาเล็กเรียกวา "เมิกโดด" เปนภาษามอญ ตะโพนมอญใช

บรรเลงผสมในวงปพาทยมอญ มีหนาท่ีบรรเลงหนาทับ กํากับจังหวะตาง ๆ 

 



๑๑๕ 

 

บทท่ี ๔ 

การบูรณาการสอนกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

 นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ เปน

กฎหมายการศึกษาแหงชาติฉบับแรกท่ีเปนเสมือนธรรมนูญการศึกษา  ท่ีกําหนดกรอบแนวคิด  ความ

มุงหมายและหลักการ สิทธิหนาท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา  แนวการจัดการศึกษา  การบริหาร

และการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ครู  คณาจารยและบุคลากร  

ทรัพยากรและการลงทุน เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะในหมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา  

กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ

ความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ     การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือ

การศึกษาตอ ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง 

ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือ

เปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ดังนั้น  จึงเปนหนาท่ีของสถานศึกษา

โดยตรงท่ีจะตองจัดทําหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาชุมชนและสังคม    ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองไดตระหนักถึงความสําคัญของการบูรณาการ  จึงไดนําการบูรณา

การ     เขาไปสูหลักสูตรของสถานศึกษาโดยอาชีพทํากลอง  ตําบลเอกราช  อําเภอปาโมก  นับเปน

แหลงภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสําคัญของจังหวัดอางทองจนไปปรากฏอยูในคําขวัญจังหวัดอางทอง  ดวย

เหตุนี้วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองจึงไดนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องถ่ินฐานทํากลองมาบูรณาการเขากับ

การเรียนการสอนในปจจุบัน 

การบูรณาการในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  

มาตรา ๖  “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย 

จิตใจสติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

คนอ่ืนได    อยางมีความสุข” 

มาตรา  ๒๒   “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด”    

 มาตรา  ๒๓ “ การจัดการศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบ  และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู  คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ

ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา” 



๑๑๖ 

 

มาตราท่ี ๒๔  (๔) “ จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางได

สัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา” 

 

การศึกษาจะมีความหมาย เมื่อการศึกษามีลักษณะ ดังนี้ 

๑.  มีการบูรณาการ  (Integration) เชื่อมโยงสัมพันธระหวางเนื้อหาแตละสาระ 

๒.  เปนองครวม (Holistic) 

๓.  เนนการสืบสอบ  (Inquiry) การคนหาคําตอบเนนการพัฒนากระบวนการคิด 

๔.  เนนการสรางสรรคองคความรู (Construct) - การหาความหมายจากประสบการณตางๆ       

และพัฒนาใหเกิดเปนความรูดวยตนเอง  

 

ความจําเปนในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  

๑. ชีวิตจริงมีลักษณะบูรณาการ 

๒. การแกปญหาตองใชความรูในลักษณะองครวม  

๓. การเชื่อมโยงศาสตรทําใหเกิดการถายโอนการเรียนรู 

๔. สาระในหลักสูตรมีความซํ้าซอนและหลากหลาย 

๕. ตอบสนองพหุปญญา  

 

คุณคาของการบูรณาการ  

๑. เกิดการถายโอนการเรียนรู 

 ๒. ผูเรียนเรียนรูจากชีวิตจริง 

 ๓. ลดความซํ้าซอนของเนื้อหา 

 ๔. แกปญหาการขาดแคลนครู 

 

การบูรณาการ  (Integration)    

การทําใหสมบูรณ สมดุลในตัวเองจนนําไปใชประโยชนได   มีการนําหนวยยอยท้ังหลายท่ีมี

ความสัมพันธกันมาผสมกลมกลืนเปนองครวมเดียวกันท่ีเรียกวา  “Holistic Views”    



๑๑๗ 

 

ในทางการศึกษา การเชื่อมโยงสัมพันธระหวางสาขาตาง ๆ   โดยการนําเนื้อหาความรูจาก

หลายวิชามาสัมพันธท่ีจุดเดียวกัน (Focus) หรือหัวเรื่อง  / หัวขอเรื่อง  (Theme)  เดียวกัน  

ตัวอยาง   แนวคิดของนักการศึกษาสําคัญเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพท่ีดีและ

เก่ียวของกับการบูรณาการ  

๑. เนื้อหาในหลักสูตรตองไมเปนรายวิชาตางๆ ท่ีแยกออกมาจากชีวิตจริงของเด็กและ

เยาวชน       การผสมผสานวิชาตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจไดมากข้ึน 

๒. หลักสูตรโรงเรียนควรเนนท่ีการพัฒนาทัศนคติและความสนใจใหม จากการไดรับ

ประสบการณ 

๓. ครูตองพัฒนาการใฝรู  ใฝเรียนแกผูเรียน 

 ๔.  ครู + นักเรียนตองทํางาน  + เรียนรูรวมกัน 

 ๕.  ครูตองพัฒนานักเรียนใหรูบทบาทของตนเองและการมีสวนทําใหโลก/สังคมท่ีตนเองอยูดี

ข้ึน 

 

รูปแบบของการบูรณาการ 

Jacob (๑๙๘๙) ซ่ึงเปนผูเขียนหนังสือในนามของ Association of  Supervision  and  

Curriculum  Development  ไดนําเสนอรูปแบบของการบูรณาการ ๕ ลักษณะ ซ่ึงเรียกวา  Five  

options  for  integration  ซ่ึงเปนการบูรณาการตั้งแตระดับนอยท่ีสุดไปถึงระดับมากท่ีสุด มีดังนี้   

๑.  Discipline -Based เนนเนื้อหาของแตละวิชาสอนแยกกัน 

๒.  Parallel เปนการสอน ๒ วิชาในเนื้อหารวมกัน (Concurrent  events) 

๓. Multi-discipline เปนการสอนหลายวิชาแยกกัน แตสอนใน    หัวเรื่อง (Theme) 

เดียวกัน 

๔.  Interdiscipline   เปนการสอนเนื้อหาหลายวิชารวมกันในหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน  

๕.  Integrated เปนการผสมผสานระหวางเนื้อหาหลายวิชากับทักษะกระบวนการ 

จุดมุงหมายและกิจกรรมในหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน เกิดเปน Integrated learning  

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

 

สรุป องคประกอบของการบูรณาการที่สมบูรณ คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๑ องคประกอบของการบูรณาการท่ีสมบูรณ 

ลักษณะการบูรณาการที่จะนําไปใชในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การบูรณาการมีหลายระดับหลายรูปแบบ และอาจมีการผสมผสานได  แตท่ีนํามาใชในการ

จัด      การเรียนการสอนเพ่ือใหเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีขอเสนอแนะดังนี้  

 ๑.   การบูรณาการท่ีเปน  Multidiscipline ท่ีเรียกวา  Infusion  Model (การสอดแทรก)          

เปนการบูรณาการระหวางสาระการเรียนรูหรือสาขาวิชาตางๆ   ซ่ึงครูตองดําเนินการ  ดังนี้  

๑)  วางแผนพรอมกัน 

  ๒)  วิเคราะหสาระการเรียนรูท่ีมีอยูในหลักสูตรของกลุมวิชาตาง ๆ  

  ๓)  ตั้งเปน Theme  ไว 

  ๔) ครูแตละคนแยกสอนตามรายวิชาของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.มีหัวเรื่อง 

(Theme) 

๒.การเชื่อมโยงเนื้อหาหลายวิชา 

(Content Integration) 

องคประกอบ 

ของการบูรณาการ 

ท่ีสมบรณ 

๓.ใชกระบวนการ/ กิจกรรมท่ีหลากหลาย 

(Process Integration) 



๑๑๙ 

 

ตัวอยางการบูรณาการแบบ  Multidiscipline  

  

       

 

         

 

 

       

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๒ ตัวอยางการบูรณาการแบบ  Multidiscipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุขศึกษา/พลศึกษา 

หลักโภชนาการ การเลือกซ้ือ

 

วิทยาศาสตร 

สารตางๆ เคมีท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน 

การบริโภค 

หรือกินดีมีสุข 

มีกระบวนการคิด เขียน 

วิเคราะห คนควา หรือทํา

โครงงาน เปนตน 

สังคมศึกษา 

การตัดสินใจเลือกในการบริโภค 

การกินอยูในแตละภูมิภาค 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การบริโภคอาหาร การประกอบ

อาหาร 

 



๑๒๐ 

 

๒.  การบูรณาการท่ีเปน  Interdiscipline เปนการบูรณาการท่ีอาจเปนไดท้ังระหวางสาระ

การเรียนรูหรือภายในสาระการเรียนรูและ หัวเรื่อง  (Theme)  ไว โดยอาจสอนรวมเปนทีม  หรือ

สอนคนเดียว 

 

ตัวอยาง  การบูรณาการแบบ Interdiscipline (บูรณาการระหวางสาระการเรียนรู)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๓ การบูรณาการแบบ Interdiscipline (บูรณาการระหวางสาระการเรียนรู) 

 

 

 

 

 

 

 

สุขภาพกาย-จิต 

การปองกันโรค 

ความปลอดภัย 

คุณภาพชีวิตของพลเมือง 

สารเสพติด 

การทํางานของอวัยวะตางๆ ใน

รางกาย 

พลังรางกาย 

การบริโภคอาหาร 

การแสวงหาความรูจากอินเตอรเน็ต

และแหลงขอมูลอ่ืนๆ 

 

สุขศึกษา/พลศึกษา วิทยาศาสตร 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี สังคมศึกษา 



๑๒๑ 

 

ตัวอยาง  การบูรณาการแบบ Interdiscipline (บูรณาการภายในสาระการเรียนรู)  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๔ การบูรณาการแบบ Interdiscipline (บูรณาการภายในสาระการเรียนรู) 

 

การสรางบทเรียนแบบบูรณาการ 

การสรางบทเรียนแบบบูรณาการ  อาจเปนได  ๒  ลักษณะ  คือ  ลักษณะท่ีเปนหนวยการ

เรียน 

และ ลักษณะท่ีเปนโครงงาน (Project)  

ลักษณะท่ีเปนหนวยการเรียน ข้ันตอนสําคัญในการสราง คือ  

 ๑)  ตองมีหัวเรื่อง (Theme) แบบท่ี  ๑  ตั้งหัวเรื่องกอนหรือแบบท่ี  ๒ อาจจะตั้งหัวเรื่องจาก

จุดประสงคการเรียนรูรวมของรายวิชาตาง ๆ 

 ๒)  หาความเก่ียวของของหัวเรื่อง โดยใชผังกราฟฟค (Graphic  Organizers)  ในรูปของ

เครือขายความคิด (Web)  หรือผังความคิด (Concept  map)   

๒.๑) เนื้อหาของสาขาวิชาตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับหัวเรื่อง(Theme)   

  ๒.๒) ขอบเขตของเนื้อหาหรือหัวขอ (Topic) หรือทักษะในสาขาวิชาตาง ๆท่ี

เก่ียวของกับหัวเรื่อง (Theme) 

การตั้งถ่ินฐาน/แผนท่ี 

การประกอบอาชีพ 

แมน้ํานานาชาติ/ภูมิภาค 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จาก

อดีตสูปจจุบัน 

การอุปโภค/บริโภค 

น้ํากับประเพณีและวัฒนธรรม 

น้ํา:แหลงคุณคา

ตอชีวิต 

ปญหาน้ําเสีย 

คุณภาพชีวิตกับคุณภาพน้ํา 

กฎหมายสิ่งแวดลอม 

จิตสํานึกตอการอนุรักษน้ํา 

ั ี่ ิ ี   

ภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร 

ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม 

 

เศษฐศาสตร 

หนาท่ีพลเมือง 

สิ่งแวดลอม 



๑๒๒ 

 

 ๓)  การจัดเรียงลําดับเนื้อหาและทักษะตาง ๆ อาจใชเครือขายความคิด(Web)  หรือผัง

ความคิด (Concept  map) ชวยจัดเรียงลําดับความคิด 

๔) ระบุมโนทัศน Concept ท่ีสําคัญ 

๕) ตั้งจุดประสงคการเรียนรู 

๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ใหสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรู   

ลักษณะที่เปนโครงงาน (Project) 

 ในการสอนตั้งแต  ๒  วิชาข้ึนไป  การจัดการเรียนรูแกนักเรียนสามารถจัดในรูปของโครงงาน          

ท่ีบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาความรูจากหลายสาขาวิชาในเรื่องเดียวกัน ไมมีการเรียนท่ีตางคนตาง

สอน   แตมีการมอบหมายงานใหผูเรียนทําในโครงงาน (Project) รวมกันโดยครูแตละคนรวมวางแผน

ในการสอนรวมกันและกําหนดงานหรือโครงงานรวมกัน  

    นอกจากนี้ยังมีแนวการบูรณาการอีกลักษณะหนึ่ง  คือ  Technology - Based 

Interdiscipline   คือ นําทักษะทางเทคโนโลยีเปนแกนหลักสําคัญมารวมกับการเรียนการสอน  ท้ังนี้

นําเนื้อหาตางๆ             มาผสมผสานกับเทคโนโลยี  เชน ใชคอมพิวเตอรหาขอมูลสแกนภาพหรือใช

สื่อประสม (มัลติมีเดีย ) เทคโนโลยีจะชวยสงเสริมความรูชวยในการสืบคนและหาความรูนั้น ๆ ได  

จากงานวิจัยครูไดแสดงทัศนะวาการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเปนกลไกท่ีมีพลังตอ

การพัฒนาการสอนและชวยใหการเรียนมีความหมาย 

หลักในการเลือกหัวเร่ือง (Theme) มีดังนี้ 

๑.  ประเด็นเก่ียวกับเนื้อหาสาระและทักษะเปนเรื่องท่ีครอบคลุมเนื้อหาสาระอยางนอย  ๒ 

วิชาข้ึนไป 

  -  อาจเลือกจากมโนทัศน 

  -  อาจเปนประเด็นปญหา 

  -  เปนเรื่องท่ีสอดคลองสัมพันธกับหลักสูตร/มาตรฐานการเรียนรู 

  -  เปนเรื่องท่ีใหผูเรียนใชกระบวนการสืบสอบ  การแกปญหา   

      หรือใชทักษะอ่ืน ๆ  ท่ีหลากหลาย 

     -  มีแหลงการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควา 

๒.  ประเด็นเก่ียวกับผูเรียน  ผูสอน 

  -  เปนเรื่องท่ีผูเรียนเห็นความสําคัญเปนเรื่องนาสนใจท่ีจะคนควาใหลึกซ้ึง    

  -  เปนเรื่องท่ีผูสอนสนใจ 

  -  มีความเหมาะสมกับวัยวุฒิและพัฒนาการของผูเรียน  



๑๒๓ 

 

นอกจากมีหลักในการเลือกหัวเรื่องแลวครูผูสอนอาจมีกลวิธีท่ีจะใชในการกระตุนใหผูเรียนได

เกิดความคิดในการเลือกหัวเรื่อง  เชน ใชการสนทนา การอธิบาย ใชคําถามหรือใชสื่อตางๆประกอบ 

เปนตน 

การจัดผังกราฟก   (Graphic  Organizers) 

การจัดผังกราฟก (Graphic  Organizers)เปนการแสดงใหเห็นรูปแบบการคิดของผูเรียน

เรียกวาเปน   “Thinking Map” การจัดผังกราฟกแสดงใหเห็นความสัมพันธเก่ียวของของเนื้อหา

สาระหรือทักษะ          ในสาขาวิชาตาง  ๆ  กับหัวเรื่อง (Theme) ซ่ึงเปนจุดสําคัญ (Focus)  โดยใช

กราฟฟคแสดงในรูปของการสะทอนความคิดท่ีมีอยูในเรื่องนั้น 

 

 



๘๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   

        

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๕ การจัดผังกราฟก (Graphic Organizers) 

ภาษาไทย 

-เขียนกลอน 

-ศัพทเก่ียวกับดอกไม 

-วรรณคดีเก่ียวกับดอกไม 

-รวบรวมบทกลอนท่ีเก่ียวกับดอกไม 
ภาษาอังกฤษ 

-คําศัพท 

-เขียนเรียงความ 

 

สังคมศึกษา 

-การปลูกตนไมดอกเปนอาชีพ 

-บทบาทผูผลิต 

-การจัดการท่ีเปนธุรกิจ 

-ดอกไมกับสิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตร 

-การเกิด 

-กระบวนการเจริญเติบโต 

-ประเภท/ชนิด 

 
ศิลปะ/นาฏศิลป 

-วาดภาพดอกไมนานาชนิด 

-ออกแบบลวดลายดอกไม 

-ทารํากับเพลงท่ีเก่ียวกับดอกไม 

 

การงานอาชีพ 

-การปลูกตนไมดอก 

-การคัดเลือกพันธุ 

-การดูแลรักษา 

-การตกแตงประดับบาน 

-การทําดอกไมประดิษฐ 

-การทําบุหงา 

 

ดอกไม 

 

สุขศึกษา/พลศึกษา 

-สุขภาพจิตกับดอกไม 

คณิตศาสตร 

- รูปทรงตางๆของดอกไม 



๘๕ 

 

สําหรับการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง ถ่ินฐานทํากลอง ของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  

มีลักษณะการบูรณาการท่ีเปน Multidiscipline เปนการบูรณาการระหวางสาระการเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระ 

โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

 ๑)  การกําหนดหัวเรื่อง (Theme) คณะกรรมการจัดการความรู ไดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู       

เพ่ือกําหนดหัวเรื่อง โดยเริ่มจากคําขวัญของจังหวัดอางทอง จากการประชุมคณะกรรมการไดกําหนดหัวเรื่อง  

ท่ีจะนํามาจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ คือ “ถ่ินฐานทํากลอง” 

 ๒)  คณะกรรมการจัดการความรูไดรวมกันหาความเก่ียวของของหัวเรื่อง โดยวิเคราะหมาตรฐานการ

เรียนรู ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูตามหลักสูตรและจัดทําเปนผังกราฟฟค (Graphic Organizers)แตละระดับชั้น 

จํานวน ๖ ผัง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 

 

 

ผังกราฟกการบูรณการการเรียนการสอนกับภูมิปญญา หัวขอ “ถิ่นฐานทํากลอง”  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ 



๘๗ 

 

 

 

ผังกราฟกการบูรณการการเรียนการสอนกับภูมิปญญา หัวขอ “ถิ่นฐานทํากลอง”  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ 



๘๘ 

 

 

 

ผังกราฟกการบูรณการการเรียนการสอนกับภูมิปญญา หัวขอ “ถิ่นฐานทํากลอง”  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 



๘๙ 

 

 

 

ผังกราฟกการบูรณการการเรียนการสอนกับภูมิปญญา หัวขอ “ถิ่นฐานทํากลอง”  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ 



๙๐ 

 

 

 

ผังกราฟกการบูรณการการเรียนการสอนกับภูมิปญญา หัวขอ “ถิ่นฐานทํากลอง”  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕ 



๙๑ 

 

 

ผังกราฟกการบูรณการการเรียนการสอนกับภูมิปญญา หัวขอ “ถิ่นฐานทํากลอง”  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 



 

 

 

บทท่ี ๕ 

แนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน 

 แผนการจัดการเรียนรูเปนเอกสารเครื่องมือท่ีชวยใหครูมีทิศทางดําเนินการการจัดการเรียนรูนําไปสู

การพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ในฐานะท่ีเปนเครื่องมือ

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสามารถบรรลุจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนด เปนเครื่องมือวัด

ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือทราบความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมแตละเนื้อหา และเปน

ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนากิจกรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  สําหรับแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  

ในปจจุบันนิยมจัดทําในลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน และวิธีวัดประเมินผลการเรียนรู

ควรเปนแบบเกณฑการใหคะแนน (Rubric Scores) ท้ังนี้เพ่ือใหจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในหลักสูตร สงผลใหผูเรียน มีสัมฤทธิผลทางการเรียนบรรลุความมุงหมายท่ีหลักสูตร

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ (ดังตัวอยาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนท่ี / ๒๕๕๖ 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง ๒๓๑๐๑) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

ช่ือหนวยการเรียนรู  การจัดระบบคนในอาชีพทํากลอง เวลา ๒ คาบ 

 

 

สาระท่ี ๔  การอาชีพ  

มาตรฐาน ง ๔.๑     

  เขาใจ มีทักษะท่ีจําเปน  มีประสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   

มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 

ตัวช้ีวัด 

  ม ๓/๒ วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ 

 

สาระการเรียนรู 

๑. การทัศนศึกษา / การศึกษาคนควาขอมูลหมูบานทํากลอง ต.จักราช อ.ปาโมก จ.อางทอง                      

จากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  

๒. คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพทํากลอง 

๓. การจัดบุคลากรเขาสูอาชีพการทํากลอง 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ใฝเรียนรู 

 

สมรรถนะ 

ความสามารถในการสื่อสาร 

 

 

 

 



 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. สรุปความรูจากการทัศนศึกษา / การศึกษาคนควา เก่ียวกับอาชีพทํากลองตามวิธีท่ีครูกําหนดได 

๒. จําแนกผูมีอาชีพทํากลองตามลักษณะงานท่ีทําไดครบถวน  

๓. การทําผังมโนทัศนบุคลากรในอาชีพการทํากลองไดถูกตอง 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

๑. ครูแนะนําการจัดเก็บขอมูลจากการไปทัศนศึกษา/การศึกษาคนควาเก่ียวกับบุคลากรท่ีจะพบไดใน

อาชีพทํากลอง โดยมอบหมายใหนักเรียนทุกคนในกลุมชวยกันบันทึกและหลังจากการทัศนศึกษา

ใหนักเรียนนํามาสรุปลงแบบบันทึกของกลุมโดยนําขอมูลจากแบบสัมภาษณมาใชเปนขอมูลใน

การจัดทําบันทึกฉบับสมบูรณและผังมโนทัศน 

ข้ันสอน 

๒. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอลักษณะงานของบุคคลท่ีพบเห็นไปการทํากลองจากการทัศนศึกษา

ดวยผังมโนทัศน 

ข้ันสรุป 

๓. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปผังมโนทัศนบุคลากรในอาชีพทํากลองฉบับสมบูรณ 

 

ส่ือ อุปกรณ และแหลงเรียนรู 

๑. แบบบันทึกความรู 

๒. แบบสัมภาษณ 

การวัดและประเมิน 

 แบบประเมินกิจกรรมการจัดบุคลากรในอาชีพทํากลอง 

เกณฑการประเมิน 

 ผานระดับ พอใช ทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินกิจกรรมการจัดบุคคลากรในอาชีพทํากลอง 

 

ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ควรปรับปรุง 

๑ แบบบันทึกความรู ขอความ/ภาพ 

สวนตน ถูกตอง

ครบถวน 

การสรุปขอมูล

ประเภทบุคลากรและ

ลักษณะ 

การปฏิบัติงาน 

ไดใจความสมบูรณ 

กะทัดรัด และเปนไป                     

ในทํานองเดียวกัน              

ทุกประเภท 

ขอความ/ภาพ 

สวนตน ถูกตอง

ครบถวน 

การสรุปขอมูล

ประเภทบุคลากรและ

ลักษณะ 

การปฏิบัติงาน 

ไดใจความไมสมบูรณ 

และเปนไป                     

ในทํานองเดียวกัน              

ทุกประเภท 

 

ขอความ/ภาพ 

สวนตน ไมถูกตอง              

และ/หรือไมครบถวน 

การสรุปขอมูล

ประเภทบุคลากรและ

ลักษณะ 

การปฏิบัติงาน 

ไดใจความไมสมบูรณ 

และไมเปนไป                     

ในทํานองเดียวกัน              

ทุกประเภท 

๒ แบบสัมภาษณ ขอความ/ภาพ 

สวนตน ถูกตอง

ครบถวน 

รายละเอียด 

การสัมภาษณสามารถ

นําไปใชเปนขอมูล 

ในแบบบันทึก 

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ขอความ/ภาพ 

สวนตน ถูกตอง

ครบถวน 

รายละเอียด 

การสัมภาษณสามารถ

นําไปใชเปนขอมูล 

ในแบบบันทึก 

ไดดี 

ขอความ/ภาพ 

สวนตน ไมถูกตอง                      

และ/หรือ ไมครบถวน 

รายละเอียด 

การสัมภาษณสามารถ

นําไปใชเปนขอมูล 

ในแบบบันทึก 

ไมไดตามสมคย                     

หรือ ใชไมไดเลย 

๓ แผนมโนทัศน                   

บุคลากร ในอาชีพทํา

กลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

สะอาดเรียบรอย 

มีความคิดสรางสรรค 

ครบถวน 

สมบูรณ 

สะอาดเรียบรอย 

 

ไมครบถวน 

ไมสะอาดเรียบรอย 

 

 

 



 

 

 

  

แบบบันทึกการทัศนศึกษา 

ณ         

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วันท่ี   เดือน       พ.ศ.    

ชั้น     

 

ชื่อสมาชิกในกลุม 

1)         เลขประจําตัว     

2)         เลขประจําตัว     

3)         เลขประจําตัว     

4)         เลขประจําตัว     

5)         เลขประจําตัว     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพสมาชิกกับแหลงเรียนรู 

 



 

 

ประเภทบุคคล 

ท่ีพบเห็นในการผลิตกลอง 
ลักษณะการปฏิบัติงาน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

แบบสัมภาษณผูรู 

ณ         

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วันท่ี   เดือน       พ.ศ.    

ชั้น     

 

ชื่อสมาชิกในกลุม 

1)         เลขประจําตัว     

2)         เลขประจําตัว     

3)         เลขประจําตัว     

4)         เลขประจําตัว     

5)         เลขประจําตัว     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพสมาชิกกับผูรูท่ีใหสัมภาษณ 

 

 



 

 

ช่ือผูรูท่ีใหสัมภาษณ 

รายละเอียดการสัมภาษณ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

 

ลงชื่อ      ผูสัมภาษณ 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี ๖ 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 การจัดการความรูเรื่องการบูรณาการการสอนกับภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูโดยดําเนินการจําแนกองค

ความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการและจัดทําแผนการจัดการความรู 

 การจัดทําการบูรณาการการสอนกับภูมิปญญาทองถ่ิน คณะกรรมการในการจัดทําไดแนวคิดมาจาก

การเห็นความสําคัญของคําขวัญประจําจังหวัดอางทอง ซ่ึงไดแก สมเด็จเกษไชโย  หลวงพอโตองคใหญ         

วีระไทยใจกลา ตุกตาชาววัง โดงดังจักสาน ถ่ินฐานทํากลอง เมืองสองพระนอน คณะกรรมการพิจารณาแลว

เห็นวา “ถ่ินฐานทํากลอง” เปนขอมูลท่ีนาสนใจในการท่ีจะนํามาจัดทําองคความรูการบูรณาการการสอนกับ

ภูมิปญญาทองถ่ินและสามารถนําไปบูรณาการไดจริงกับทุกกลุมสาระวิชา จึงไดจัดทําบูรณาการกาสอนกับภูมิ

ปญญาทองถ่ินข้ึน 

การจัดการความรูเปนการสรางความรูและแบงปนความรูจากการดําเนินงาน  ซ่ึงจะตองสรางและ

พัฒนาอยางตอเนื่องใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายและบุคลากรไดรับประโยชนสูงสุด ครูเปน

สวนสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา ผูเรียนไดเกิดการเรียนรู  โดยมีผูบริหารและครูเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน  

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะต่ําหรือสูงจึงข้ึนอยูกับผูบริหารและครูเปนสําคัญ   โดยเฉพาะการจัดการ

เรียนรูของครูจะตองอาศัยความรูและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการจัดการความรู  ซ่ึงจะตองดําเนินงาน

รวมกับนักเรียน ผูบริหาร และชุมชน ท้ังในฐานะผูปฏิบัติ  ผูนํา ผูรวมมือ กระบวนการจัดการความรู 

(Knowledge Management) มีท้ังหมด ๗ ข้ันตอนดังนี้ 

๑. การบงชี้ความรู   

๒. การสรางและแสวงหาความรู  

๓. การจัดความรูใหเปนระบบ  

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู  

๕. การเขาถึงความรู  

๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  

๗. การเรียนรู 

 การวิเคราะหหลักสูตร คณะผูจัดทําไดทําการวิเคราะหหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปดวยมาตรฐานตัวชี้วัด 

และสาระการเรียนรู แบงออกเปน ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ในทุกกลุมสาระ

การเรียนรู โดยนําเนื้อหาองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เรื่อง ถ่ินฐานทํากลอง  มาสอดแทรกในแตละรายวิชา 



 

 

เพ่ือจัดทําเปนแผนผังความรูใหครูผูสอนเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสอนกับ

ภูมิปญญาทองถ่ินตอไป 

ภูมิปญญาทองถ่ินเปนความรูท่ีประกอบไปดวยคุณธรรม ซ่ึงสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบานใน

วิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบานไมไดแบงแยกเปนสวนๆ หากแตทุกอยางมีความสัมพันธกัน การทํามาหากิน 

การอยูรวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี  ความรูเปนคุณธรรม เม่ือผูคนใชความรูนั้น

เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

 ภูมิปญญาทองถ่ิน คือ องคความรูของกลุมบุคคลทองถ่ิน และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีมีอยู

ในประเทศไทย แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเภทองคความรูของกลุมบุคคลทองถ่ิน 

๒. ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

 ในสวนของสถาบันการศึกษาไดเนนการเรียนรูบูรณาการแบบองครวมเปนการจัดการเรียนรูท่ีเชื่อมโยง 

หลอมรวมเปาหมายการเรียนรู วิธีการเรียนรู สาระหรือประสบการณ ท้ังภายในกลุมสาระหรือระหวางกลุม

สาระอยางกลมกลืน โดยผานกระบวนการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนาผูเรียนเปนองครวม       

(ทุกดาน)ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทยความเปน

พลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชน

และสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ  ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของสถานศึกษาโดยตรงท่ีจะตองจัดทําหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา

ชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ินวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองไดตระหนักถึงความสําคัญของการบูรณาการ   

จึงไดนําเอาการบูรณาการเขาไปสูหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยอาชีพทํากลอง  ตําบลเอกราช  อําเภอปาโมก  

นับเปนแหลงภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสําคัญของจังหวัดอางทอง  จนไปปรากฏอยูในคําขวัญจังหวัดอางทอง      

ดวยเหตุนี้วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองจึงไดนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องถ่ินฐานทํากลองมาบูรณาการเขากับการ

เรียนการสอนในยุคปจจุบัน 

 วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองไดตระหนักถึงความสําคัญของการบูรณาการ จึงไดนําเอาการ บูรณาการ

เขาไปสูหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยอาชีพทํากลอง  ตําบลเอกราช  อําเภอปาโมก  นับเปนแหลงภูมิปญญา

ทองถ่ินท่ีสําคัญของจังหวัดอางทอง  จนไปปรากฏอยูในคําขวัญจังหวัดอางทอง  ดวยเหตุนี้วิทยาลัยนาฏศิลปะ

อางทองจึงไดนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องถ่ินฐานทํากลอง  มาบูรณาการเขากับการเรียนการสอนในปจจุบัน 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูเปนเอกสารเครื่องมือท่ีชวยใหครูมีทิศทางดําเนินการการจัดการเรียนรูนําไปสู

การพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ในฐานะท่ีเปนเครื่องมือ

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสามารถบรรลุจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนด         เปนเครื่องมือวัด

ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือทราบความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมแตละเนื้อหา และเปน

ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนากิจกรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สําหรับแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

ในปจจุบันนิยมจัดทําในลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน และวิธีวัดประเมินผลการเรียนรู

ควรเปนแบบเกณฑการใหคะแนน (Rubric Scores) ท้ังนี้เพ่ือใหจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในหลักสูตร สงผลใหผูเรียนมีสัมฤทธิผลทางการเรียนบรรลุตามจุดประสงคตามท่ีหลักสูตร

กําหนดไว 

ขอเสนอแนะ  

๑.ควรนําองคความรูของภูมิปญญาทองถ่ินมาเพ่ิมไวในหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหสอดคลองกับการ

เรียนการสอนใหครบทุกกลุมสาระเรียนรู 

๒.ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินในเรื่องอ่ืนๆ เชน เพลงพ้ืนบาน ลิเก จักสาน ตุกตาชาววัง ฯลฯ  

มาจัดทําองคความรูเพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือใหมีความหลากหลาย 

๓.วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมและสนับสนุนใหครู นักเรียน ผูปกครองใหมีสวนรวมในการจัดองค 

ความรูใหมีความสอดคลองและตรงกับความตองการของนักเรียน 

๔.ควรมีการสํารวจบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและเชี่ยวชาญในดานภูมิปญญาทองถ่ิน  

ท้ังในหนวยงานและภายในจังหวัดอางทองท่ีอาวุโส เพ่ือจัดทําองคความรูไวเพ่ือปองกันการสูญหายของภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

๕.ควรสนับสนุนใหนักเรียนนําความรูท่ีไดรับจากการเรียนในดานภูมิปญญาทองถ่ินไปใชให 

เกิดประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน และเผยแพรความรูใหกับบุคคลอ่ืนได 
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