
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการจดัการความรู้ 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖

จ ัดทาํ โ ดย  

คณ ะกรรมกา รจ ัดก า รคว าม รู้  

วิท ย าล ัย น าฏศิล ป อ่ า งทอง  



สารบัญ 

           หนา 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป……………………………………………………………………………………………… ๑ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู (รุนท่ี ๑)  
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สวนท่ี ๑  

ขอมูลท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



คณะกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  

 

๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   ประธานกรรมการ 

๒. นายวรเทพ  บุญจําเริญ  กรรมการ 

๓. นายจารุชา  จันทสิโร   กรรมการ 

๔. นางณิชาภา  มิตรานนท  กรรมการ 

๕. นางสาวชมเพลิน  ลิ้มสุนทร  กรรมการ 

๖. นางอรณาตย  บุญจําเริญ  กรรมการ 

๗. นายไชยอนันต  สันติพงษ  กรรมการ 

๘. นางกนกเลขา  พูนสวัสดิ์  กรรมการ 

๙. นางอังคณา  วีระพงศ   กรรมการ 

๑๐. นายสมภพ  เขียวมณี   กรรมการ 

๑๑. นางสุพัตรา  สุโพธิ์พัฒน  กรรมการ 

๑๒. นายดิสวัฒน  ภาคฐิน   กรรมการ 

๑๓. นายพันเนตร  ยิ้มแสง   กรรมการ 

๑๔. นางประวีนา  เอ่ียมยี่สุน  กรรมการและเลขานุการ 

๑๕.นางพิชญธิดา  สุขอุดม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ท่ี   ๑๓     / ๒๕๕๖ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

...................................................... 

  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการ

ความรู         (รุนท่ี ๑) มีระยะเวลาดําเนินการตามโครงการ ๕ เดือน ระหวางเดือนมกราคม ถึง 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖     เพ่ือใหการดําเนินการจัดการความรูของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี จึงขอแตงตั้ง   คณะกรรมการจัดการความรู ดังนี้ 

๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   ประธานกรรมการ 

๒. นายวรเทพ  บุญจําเริญ  กรรมการ 

๓. นายจารุชา  จันทสิโร   กรรมการ 

๔. นางณิชาภา  มิตรานนท  กรรมการ 

๕. นางสาวชมเพลิน  ลิ้มสุนทร  กรรมการ 

๖. นางอรณาตย  บุญจําเริญ  กรรมการ 

๗. นายไชยอนันต  สันติพงษ  กรรมการ 

๘. นางกนกเลขา  พูนสวัสดิ์  กรรมการ 

๙. นางอังคณา  วีระพงศ   กรรมการ 

๑๐. นายสมภพ  เขียวมณี   กรรมการ 

๑๑. นางสุพัตรา  สุโพธิ์พัฒน  กรรมการ 

๑๒. นายดิสวัฒน  ภาคฐิน   กรรมการ 

๑๓. นายพันเนตร  ยิ้มแสง   กรรมการ 

๑๔. นางประวีนา  เอ่ียมยี่สุน  กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. นางพิชญธิดา  สุขอุดม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๓     เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                        (นางกัญญา  ทองม่ัน) 

                        ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

 



 



 

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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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      

    - คัดเลือกองคความรูท่ีจะ        

   ดําเนินการ        

 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน        

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

 - ระดมความคิดเห็น โดยแสดง  ในการสรางและ      

   เจตคติ และประสบการณ  แสวงหาความรู      

  - หาความรูเพ่ิมเติม จากแหลง        

   อ่ืน ๆ เชนตํารา งานวิจัย ฯลฯ        

   อินเทอรเนต และภูมิปญญา        

   ทองถ่ิน ท้ังบุคคลและสถานท่ี        



ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

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      

   บูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ิน        

 - นําองคความรูเขาหองสมุด และ        

   ข้ึน website        
 

 



ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

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  ท่ีจัดการเรียน      

   แบบบูรณาการกับภูมิปญญา  การสอนแบบ      

   ทองถ่ิน  บูรณาการกับ      

  -นําผลของการนําไปใช มา  ภูมิปญญา      

   มาแลกเปลี่ยน ปรับปรุง  ทองถ่ิน      
 
                        

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

                         

                      ลงชื่อ ผูอนุมัติ   .............................................                                       

                          (นางกัญญา ทองม่ัน)              (................................................)  

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

ทบทวน:………………………………………………………………………….   ผูทบทวน:…………………………………………………………………………. 

 

 



KM ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือหนวยงาน   วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด (KPI) 
เปาหมาย 

ของตัวช้ีวัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

๑. พัฒนาการจัดการศึกษา ๑. ผูสําเร็จการศึกษา ดานนาฏศิลป ๑. รอยละผูสําเร็จการศึกษา ๘๕ เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน 

    ดานนาฏดุริยางคศิลป     ดุริยางคศิลป และคีตศิลป      ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

    ระดับพ้ืนฐาน ถึงระดับ      มีความรูความสามารถ     ตามเกณฑมาตรฐาน   

    ปริญญาตรี ในสาขา     ตามเกณฑมาตรฐาน      เปนท่ียอมรับระดับชาติ   

    วิชาชีพครู ท่ีมีคุณภาพ      เปนท่ียอมรับ ระดับชาติ    

    ยอมรับระดับชาติ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KM ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือหนวยงาน  : วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาการจัดการศึกษาดานนาฏดุริยางคศิลประดับพ้ืนฐาน ถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีพครู ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับระดับชาติ 

องคความรูที่จําเปน (K) : เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัด (KPI) : รอยละของครูท่ีทําวิจัยในชั้นเรียน  

เปาหมายของตัวช้ีวัด : รอยละ ๑๐๐ 

 
ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

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

 - ประชุมเพ่ือคัดเลือกองคความรู  ความรูท่ีถูกบงชี้      

 - คัดเลือกองคความรู        

 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน        

๒ การสรางและแสวงหาความรู ม.ค. ๕๖ จํานวนกิจกรรม ๓ กิจกรรม กรรมการ KM กรรมการ KM   

 - ระดมความคิดเห็น โดยแสดง  ในการสรางและ      

   เจตคติ และประสบการณ  แสวงหาความรู      

  - หาความรูเพ่ิมเติม จากแหลง        

   อ่ืน ๆ เชนตํารา งานวิจัย ฯลฯ        

 - จัดทํา facebook กลุม KM         

   วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง         
 



ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ มี.ค.-เม.ย. ๕๖ จํานวนกิจกรรม ๓ กิจกรรม กรรมการ KM กรรมการ KM   

 - จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ท่ีใชในการ      

   ความรูใหเปน      

   ระบบ      

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

 - สรุปรวบรวมขอมูล จัดทําขอมูล  ท่ีใชในการ      

   อยางเปนระบบ  ประมวล และ      

 - จัดทําเอกสาร การจัดการความรู  กลั่นกรอง      

   “เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน”  ความรู      

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

 - เผยแพร เอกสาร การจัดการ  ท่ีใชในการ      

   ความรู “เทคนิคการทําวิจัย  เขาถึงความรู      

   ในชั้นเรียน” แกคณะครู        

 - นําองคความรูเขาหองสมุด และ        

   ข้ึน website        
 
 

 

 



ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

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 จํานวนครูท่ีนํา รอยละ ๑๐๐ คณะครู กรรมการ KM   

 - ครูนําเทคนิค การทําวิจัย  เทคนิคการวิจัย      

   ในชั้นเรียนไปใช  ในชั้นเรียนไปใช      

 - นําผลของการนําไปใช        

   มาแลกเปลี่ยน ปรับปรุง        
                        

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

                         

                      ลงชื่อ ผูอนุมัติ   .............................................                                       

              (นางกัญญา ทองม่ัน)                   (................................................)  

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



 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ การจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู  

เร่ืองที่ ๑  การบูรณาการการสอนกับภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ช่ือหนวยงาน  : วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาการจัดการศึกษาดานนาฏดุริยางคศิลประดับพ้ืนฐาน ถึงระดับปริญญาตรี 

ในสาขาวิชาชีพครู ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับระดับชาติ 

องคความรูท่ีจําเปน (K) : การบูรณาการการสอนกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

ผลการปฏิบัติงาน 

๑. การคนหาความรู (knowledge identification)                                        เปาหมาย ๓ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๑.๑ ประชุมเพ่ือคัดเลือก 

องคความรู 

-บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง จํานวน ๕ คน  

เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู 

(รุนท่ี ๑) ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖  

-เรื่องท่ีจะจัดทําองคความรู คือ “การบูรณาการการสอน

กับภูมิปญญาทองถ่ิน” 

-สรุปประเด็นการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

๑.๒ คัดเลือกองคความรู 

ท่ีจะดําเนินการ 

-บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ ไดรวมกันคัดเลือกองคความรู 

เพ่ือจัดทํา KM๑ และ KM๒ 

-KM๑, KM๒ 

๑.๓ แตงตั้งคณะ 

กรรมการดําเนินงาน 

-บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ ไดรวมกันพิจารณาเพ่ือเลือก

บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง จํานวน ๑๕ คน    

เปนกรรมการจัดการความรูของวิทยาลัย 

-คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู (รุนท่ี ๑) ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖  

 

 

๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

นําเสนอ KM action plan ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 

 



 

 
 

คําสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ท่ี   ๑๓     / ๒๕๕๖ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

...................................................... 

  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู         

(รุนท่ี ๑) มีระยะเวลาดําเนินการตามโครงการ ๕ เดือน ระหวางเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖     

เพ่ือใหการดําเนินการจัดการความรูของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอแตงตั้ง   

คณะกรรมการจัดการความรู ดังนี้ 

๑๖. นางกัญญา  ทองม่ัน   ประธานกรรมการ 

๑๗. นายวรเทพ  บุญจําเริญ  กรรมการ 

๑๘. นายจารุชา  จันทสิโร   กรรมการ 

๑๙. นางณิชาภา  มิตรานนท  กรรมการ 

๒๐. นางสาวชมเพลิน  ลิ้มสุนทร  กรรมการ 

๒๑. นางอรณาตย  บุญจําเริญ  กรรมการ 

๒๒. นายไชยอนันต  สันติพงษ  กรรมการ 

๒๓. นางกนกเลขา  พูนสวัสดิ์  กรรมการ 

๒๔. นางอังคณา  วีระพงศ   กรรมการ 

๒๕. นายสมภพ  เขียวมณี   กรรมการ 

๒๖. นางสุพัตรา  สุโพธิ์พัฒน  กรรมการ 

๒๗. นายดิสวัฒน  ภาคฐิน   กรรมการ 

๒๘. นายพันเนตร  ยิ้มแสง   กรรมการ 

๒๙. นางประวีนา  เอ่ียมยี่สุน  กรรมการและเลขานุการ 

๓๐. นางพิชญธิดา  สุขอุดม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๓     เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

       (นางกัญญา  ทองม่ัน) 

                        ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 



 

๒. การสรางและแสวงหาความรู (knowledge creation and acquisition)             เปาหมาย ๓ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐาน

อางอิง 

๒.๑ ระดม

ความคิดเห็น 

โดยแสดงเจต

คติ และ

ประสบการณ 

-คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมเล็ก 

-ทบทวน KM action plan การบูรณาการการสอนกับ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน  

-คณะกรรมการมีมติวาควรนําคําขวัญจังหวัดอางทอง  

มาเปนประเด็นในการจัดการบูรณาการการสอนกับ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

-รายงานการ

ประชุม 

ครั้งท่ี ๑ 

 ๒.๒ หาความรู

เพ่ิมเติม จาก

แหลงตางๆ  

 

-จากการประชุมวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ท่ีประชุม 

มีมติใหคณะกรรมการทุกทานไปศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยตางๆ เพ่ือให

เกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูทาง facebook กลุม KM วิทยาลัย 

นาฏศิลปอางทอง 

-facebook 

กลุม KM  

วิทยาลัย 

นาฏศิลป

อางทอง 

 -คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  

ณ หองประชุมเล็ก คณะกรรมการมีความเห็นวาควรนําประเด็น “ถ่ินฐาน

ทํากลอง” จากคําขวัญจังหวัดอางทอง มาจัดการสอนแบบบูรณาการในทุก

ระดับชั้น โดยมอบหมายใหคณะกรรมการศึกษาหลักสูตรแตละภาควิชา 

และนําสงขอมูลใน facebook 

-รายงานการ

ประชุม 

ครั้งท่ี ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ครั้งท่ี ๑  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๐๐ น. 

ณ. หองประชุมเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

สาระสําคัญจากการประชุมพอสรุปไดดังนี้ 

 ๑) ประธานกรรมการ (ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง) ไดสรุปสาระสําคัญจากการเขารวม

โครงการระหวางวันท่ี ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ใหคณะกรรมการทุกทานไดเรียนรูรวมกัน  

 ๒) นํากิจกรรมกลุมท้ัง ๔ รอบ จากการเขารวมโครงการระหวางวันท่ี ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖      

มาอธิบาย เพ่ือใหเห็นถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีจะตองดําเนินการตอไป 

 ๓) คณะกรรมการไดนํา  KM๑ (การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็น

ยุทธศาสตรของสวนราชการ) มารวมกันพิจารณาโดยพิจารณาตั้งแตประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมายของตัวชี้วัด และไดมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพ่ือความเหมาะสม 

 ๔) พิจารณา แผนการจัดการความรู (KM๒) โดยรวมกันพิจารณากิจกรรมการจัดการความรู  

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

 ๕) ท่ีประชุมมีมติใหคณะกรรมการจัดประชุมอยางตอเนื่องจนกวาการจัดการความรูท้ัง ๒  โครงการ

จะแลวเสร็จ โดยมีการนัดหมายดังนี้ 

 วันพุธ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การบูรณาการการสอนกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

 วันพฤหัสบดี  เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน 

 ๖) คณะกรรมการมีขอเสนอแนะ เพ่ือใหสมาชิกไดเตรียมประเด็นสําหรับการประชุม วันพุธ เวลา  

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ดังนี้ 

 ครูพิชญธิดา  สุขอุดม – ไดเสนอใหนําภูมิปญญาทองถ่ินท่ีปรากฏในคําขวัญจังหวัดอางทอง มาเปน

แนวทางในการบูรณาการกับการสอน 

 ครูพันเนตร  ยิ้มแสง - คําขวัญจังหวัดอางทอง คือ “พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพอโตองคใหญ วีรไทย     

ใจกลา ตุกตาชาววัง  โดงดังจักสาน ถ่ินฐานทํากลอง เมืองสองพระนอน”  

 ครูวรเทพ บุญจําเริญ – มี ๓ คําท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาทองถ่ิน คือ ตุกตาชาววัง โดงดังจักสาน  

ถ่ินฐานทํากลอง 



 ครูอรณาตย  บุญจําเริญ- อธิบายเพ่ิมเติมวา ศาสนาก็ถือเปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ครูประวีนา เอ่ียมยี่สุน – ถาเราจะเลือกพิจารณาประเด็นเดียวกอน เพ่ือใหกรอบงานของเราแคบลง 

แลวในโอกาสตอๆ อาจจะศึกษาประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก 

 ผูอํานวยการ – สรุปสุดทายแลวองคความรู ท่ีจะไดจากการทํางานครั้งนี้คืออะไร เราจะไดทําเปนคูมือ

สําหรับครูทุกคนในวิทยาลัย เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปจัดทําแผนจัดการเรียนรูตอไป 

 สรุป – ท่ีประชุมขอใหสมาชิกทุกทาน ไปศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย ตางๆ  เพ่ือใหเกิดความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการสอนแบบบูรณาการ มอบหมายให ครูดิสวัฒน  ภาคฐิน ไปจัดทํากลุม KM ใน 

facebook เพ่ือใหสมาชิกไดติดตอสื่อสารกัน 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒ 

วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ครั้งท่ี ๒ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๑.๐๐ น. 

ณ. หองประชุมเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

เรื่อง การบูรณาการการสอนกับภูมิปญญาทองถิ่น 

 

สาระสําคัญจากการประชุมพอสรุปไดดังนี้ 

 ผูอํานวยการ : จากการประชุมครั้งท่ีผานมา คณะกรรมการเรามีความเห็นตรงกันวาควรนําประเด็น

ของคําขวัญจังหวัดอางทอง มาเปนประเด็นในการจัดการสอนแบบบูรณาการ 

ครูประวีนา : คําขวัญจังหวัดอางทอง มีหลายประเด็นท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน ถาเราจะเลือกเพียง

ประเด็นเดียวหรือเรื่องเดียว เพ่ือใหกรอบของเราแคบลง 

 ครูไชยอนันต : ในกลุมสาระนาฏศิลปมีการปฏิบัติอยูแลว การบูรณาการควรลงลึกมากกวานี้ 

 ครูอรณาตย: การบูรณาการจริงๆ แลวมีหลายประเภท หลายวิธีการ หลังจากประชุมเม่ือวันท่ี  

๑๕ ก.พ.  ๕๖   ท่ีผานมาไดไปคนควา ประเด็นความรูตางๆ เก่ียวกับบูรณาการ แลวไดนํามาแชรไวใน      

กลุม KM บน facebook ขอใหคณะกรรมการทุกทานไปศึกษา เพ่ือจะไดมีความเขาใจท่ีตรงกัน ภูมิปญญา

ทองถ่ิน รวมไปถึงพิธีกรรม ความเชื่อ แนวทางในการสอนเราอาจจะพาเด็กไปดู หรือเชิญวิทยากรมาสอน 

 ครูชมเพลิน: ถาเราสอนเรื่องเดียวกันจะสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการท่ีกําลังจัดทําแผนแมบท 

เรื่อง การบูรณาการ คือ เนนการสอนเรื่องเดียวกันในหลายวิชา ครูแตละกลุมสาระสามารถนําคะแนนมาลง

สมุด ปพ.๕ ในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบได 

 ครูประวีนา : จากการศึกษาหลักสูตร ในวิชาสามัญพบวาตามหลักสูตรมีบางรายวิชาท่ีกลาวถึง   

การบูรณาการ เชน กลุมสาระภาษาไทย ในสาระของการพูด แตบางสาระไมมีการกลาวถึง เชน พละศึกษา 

 ครูพิชญธิดา : ในวิชาภาษาอังกฤษจะมีเก่ียวกับการพูด ถึงทองถ่ินของตน วัฒนธรรม ของแตละ

ประเทศก็สามารถนํามาบูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ินได 

 ครูกนกเลขา: หลักสูตรของนาฏศิลปไทย ท่ีเปนทองถ่ิน ไดแก ม.๑ ตุกตาชาววัง ม.๒ ระบําจักสาน 

และ   ม.๓ บันเทิงเภรี 

 ครูวรเทพ : สําหรับดนตรีไทยสามารถนําเรื่อง กลอง มาบูรณาการไดทุกระดับชั้น 

 ครูพันเนตร : ขอใหมองจากท่ีวิทยาลัยเรามีกอนวาเราจะสอนอะไร จะไดเชื่อมโยงไปในเรื่องท่ีเราจะ

ทําได 



 ครูสุพัตรา: หลักสูตรของนาฏศิลปไทย มีอยูในระดับ ม.ตน ถาเราจะสอนแตการแสดงก็จะไม

ครอบคลุมทุกชั้นเหมือนภาควิชาอ่ืนๆ  

 สรุป :  คณะกรรมการมีความเห็นวาควรนําประเด็น “ถ่ินฐานทํากลอง” จากคําขวัญของจังหวัด

อางทอง  มาเปนประเด็น ในการจัดการสอนแบบบูรณาการในทุกระดับชั้น ตองการใหครูนําการบูรณาการไป

ไวในสัปดาหสุดทายของภาคเรียนท่ี ๑  ขอใหคณะกรรมการแตละทานกลับไปศึกษาหลักสูตรในแตละภาควิชา

ตามแบบฟอรมดังนี้  

 

กลุมสาระการเรียนรู......................................................................................................................................... 

รายวิชา…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชั้น………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู แหลงภูมิปญญา 

  ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยาง

มีวิจารณญาณ 

  

  ม ๓/๑ พูดรายงานเรื่องหรือ การพูดรายงาน การศึกษาคนควาจากแหลง  

ประเด็นท่ีศึกษาคนควาจากการฟง เรียนรูตาง ๆ ในชุมชนและทองถ่ินของตน  

การดู และการสนทนา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 



ตัวอยางการวิเคราะหมาตรฐาน ตัวช้ีวัด      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู แหลงภูมิปญญา 

     มาตรฐาน ต.1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อ

ประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

     ม.1/1 ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา และคําชี้แจงงายๆ

ท่ีฟงและอาน 

     มาตรฐาน ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและแสดงความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     ม.1/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น

ของตนเองเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรืออานอยางเหมาะสม      

     มาตรฐาน ต.3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับ

กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู

และเปดโลกทัศนของตน 

     ม.1/1 คนควา รวบรวม และสรุปขอมูลขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับ

กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูและนําเสนอดวยการพูด  

การเขียน  

1. คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา และคําชี้แจงงายๆ เชน การ

ทําอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐ การใชยา สลากยา ปาย

ประกาศ การบอกทิศทาง การใชอุปกรณ 

2. คําศัพท สํานวน ภาษา ประโยคและขอความท่ีใชในการขอ

และใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรืออาน 

3. การคนควา การรวบรวม การสรุปและการนําเสนอขอมูล

ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

 

หมูบานทํากลอง อ.ปาโมก 



 

 

๓. การจัดความรูใหเปนระบบ (knowledge organization)                              เปาหมาย ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๓.๑ จัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

-คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู วันท่ี ๒๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  

ณ หองประชุมเล็ก คณะกรรมการรวมกันวิเคราะห 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูของแตละกลุมสาระ 

-รายงานการประชุม 

ครั้งท่ี ๔ 

-การวิเคราะห

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/

ผลการเรียนรู 

๓.๒ รวบรวมความรู  

สรุปประเด็น 

-คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู วันท่ี ๑๓ 

มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ น. 

ตามขอมูลท่ีปรากฏใน facebook พบวาทุกระดับชั้นสง

ขอมูลการจัดทําแผนผังกราฟฟก การบูรณาการการสอน

กับภูมิปญญาทองถ่ิน เรื่อง ถ่ินฐานทํากลองเรียบรอยแลว  

-คณะกรรมการมีความคิดเห็นตรงกันวาไมควรกําหนด

เนื้อหา หรือชิ้นงานลงไป ควรใหแตละกลุมสาระไป

กําหนดเองเพ่ือจะไดตรงกับธรรมชาติของวิชา และมีความ

ยากงายของแตละระดับชั้น โดยจะตองปรับผังกราฟฟก

ของทุกระดับชั้นเปนแผนผังกลาง มีรูปแบบเหมือนกันใน

ทุกระดับชั้น เพ่ือใหครูนําไปปรับใชได 

-รายงานการประชุม 

ครั้งท่ี ๕ 

-แผนผังกราฟฟก 

การบูรณาการการ

สอนกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน “เรื่องถ่ิน

ฐานทํากลอง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔   

วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ณ. หองประชุมเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

เรื่อง การบูรณาการการสอนกับภูมิปญญาทองถิ่น 

-------------------- 
 

สืบเนื่องจากการประชุม วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ คณะกรรมการมีความเห็นวาควรนําประเด็น      

“ถ่ินฐานทํากลอง” จากคําขวัญของจังหวัดอางทอง  มาเปนประเด็น ในการจัดการสอนแบบบูรณาการ              

ในทุกระดับชั้น โดยมอบหมายใหคณะกรรมการไปศึกษาหลักสูตรในแตละภาควิชา และนําสงขอมูลตาม

แบบฟอรมท่ีกําหนดลงใน facebook ของกลุมคณะกรรมการจัดการความรู และนําเสนอใหท่ีประชุม 

ครูชมเพลิน ลิ้มสุนทร 

 นําเสนอผลการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

ครูพิชญธิดา  สุขอุดม 

 นําเสนอผลการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา และสุขศึกษา 

ครูอรณาตย  บุญจําเริญ 

 นําเสนอผลการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และการงานอาชีพ     

และเทคโนโลยี 

ครูประวีนา  เอ่ียมยี่สุน 

 นําเสนอผลการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และศิลปะ 

ครูกนกเลขา  พูนสวัสดิ์ 

 นําเสนอผลการวิเคราะหมาตรฐานและผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูละคร 

ครูไชยอนันต  สันติพงษ 

 นําเสนอผลการวิเคราะหมาตรฐานและผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูโขน 

ครูวรเทพ  บุญจําเริญ 

 นําเสนอผลการวิเคราะหมาตรฐานและผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูปพาทย 

ครูดิสวัฒน  ภาคฐิน 

 นําเสนอผลการวิเคราะหมาตรฐานและผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูเครื่องสายไทย 

ครูพันเนตร  ยิ้มแสง 

นําเสนอผลการวิเคราะหมาตรฐานและผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคีตศิลปไทย 



ครูประวีนา  เอ่ียมยี่สุน 

เสนอวาหลังจากคณะกรรมการไดศึกษามาตรฐาน และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ของแตละกลุมสาระแลว 

อยากใหมีการศึกษาเพ่ิมเติมเปนระดับชั้น เพ่ือจะเปนแนวการในการนํามาจัดการเรียนรู 

ครูอรณาตย  บุญจําเริญ 

อยากใหแตละระดับชั้นมีชิ้นงานเพียงชิ้นเดียว และการมอบหมายชิ้นงาน นาจะเปนงานท่ีทําใน

หองเรียน ครูจะไดวัดผลไดงาย 

ครูไชยอนันต  สันติพงษ 

การบูรณาการในระดับ ม.๒ มีเรื่องบันเทิงเภรีตามหลักสูตร อยูในภาคเรียนท่ี ๒  

สรุป 

ใหสมาชิกจับกลุมเพ่ือไปศึกษา มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู เปนระดับชั้น แยกวาสาระ   

การเรียนรูแตละสาระจะสอนเรื่องอะไร จัดทําเปนแผนผังกราฟฟก ไมตองลงลึกไปถึงชิ้นงานเพราะเปน

รายละเอียดท่ีครูผูสอนนาจะเขาใจไดดีกวา  

๑) ครูชมเพลิน  ลิ้มสุนทร และครูกนกเลขา  พูนสวัสดิ์    ชั้น ม. ๑ 

๒) ครูไชยอนันต  สันติพงษ และครูจารุชา  จันทสิโร     ชั้น ม. ๒ 

๓) ครูพิชญธิดา  สุขอุดม และครูดิสวัฒน  ภาคฐิน     ชั้น ม. ๓ 

๔) ครูวรเทพ  บุญจําเริญ ครูอังคณา  วีระพงศ และครูพันเนตร  ยิ้มแสง  ชั้น ม. ๔ 

๕) ครูสุพัตรา  สุโพธิ์พัฒน และครูประวีนา  เอ่ียมยี่สุน   ชั้น ม. ๕ 

๖) ครูณิชาภา  มิตรานนท ครูอรณาตย  บุญจําเริญ และครูสมภพ เขียวมณี ชั้น ม. ๖ 

เม่ือดําเนินการจัดทําเสร็จแลวขอใหนําสงแผนผังกราฟฟกใน facebook ของกลุมคณะกรรมการ

จัดการความรู และนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมครั้งตอไป 

 

 

   
 



 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕   

วันท่ี ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ น. 

ณ. หองประชุมเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

เรื่อง การบูรณาการการสอนกับภูมิปญญาทองถิ่น 

----------------------- 

สาระสําคัญจากการประชุมพอสรุปได ดังนี้ 

ผูอํานวยการ  

 ตามขอมูลท่ีปรากฏใน facebook ของกลุมคณะกรรมการจัดการความรู พบวาทุกระดับชั้นสงขอมูล

การจัดทําแผนผังกราฟฟก การบูรณาการการสอนกับภูมิปญญาทองถ่ิน เรื่อง ถ่ินฐานทํากลองเรียบรอยแลว 

โดยแตละรูปไดจัดทําไดอยางสวยงาม จากการพิจารณากราฟฟกแตละระดับชั้น แบงออกเปน ๒ กลุม คือ     

มีการกําหนดชนิดของกลอง และไมระบุชนิดของกลอง เราจะปรับเปลี่ยนอยางไรใหแตละระดับชั้นเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน และเหมาะสมกับการนําไปจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด 

ครูกนกเลขา  พูนสวัสดิ์ 

 ในระดับชั้น ม.๑ กลุมสาระละครมีการเรียนเพลงชา จึงไดนําตะโพน เขามาบูรณาการสอนกับทุกกลุม

สาระ 

ครูจารุชา จันทสิโร 

 เราบูรณาการเรื่องกลองเปนหลัก ไมควรกําหนดเครื่องมือ สอนอะไรก็ได  

ครูวรเทพ  บุญจําเริญ 

 คีตศิลปไทย ไมสามารถรองเพลงชาได  

ครูณิชาภา  มิตรานนท 

 สอนใหรูและเขาใจเรื่องกลอง ใหครูผูสอนโยงเขาสูเรื่องกลอง 

ครูชมเพลิน  ลิ้มสุนทร 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ เรียนคําศัพท เก่ียวกับกลองชนิดตางๆ  

ครูวรเทพ  บุญจําเริญ 

 ควรเพ่ิมเติม “จังหวะหนาทับ” ลงไปในการบูรณาการ 

ครูอังคณา  วีระพงศ 

 รวบรวมสาระการเรียนรู เพ่ือใหครูเปนผูสอน 

ครูจารุชา จันทสิโร 

การใหงานควรใหกลุมสาระคิดเอง 



 

ครูอรณาตย  บุญจําเริญ 

 ใหครูในกลุมสาระกําหนดความยากงายของงาน แตละระดับชั้น 

ครูดิสวัฒน  ภาคฐิน 

 ดุริยางคไทย ท้ัง ๓ กลุมสาระ คือ ปพาทย เครื่องสายไทย และคีตศิลปไทย นํามาเรียนรวมกันเปน

กลุม สอนประวัติความเปนมาจนถึงบรรเลงได เพราะวาตามมาตรฐาน คือ เด็กตองบรรเลงรวมวงได  

สรุป 

 คณะกรรมการมีความคิดเห็นตรงกันวาไมควรกําหนดเนื้อหา หรือชิ้นงานลงไป ควรใหแตละกลุมสาระ 

ไปกําหนดเองเพ่ือจะไดตรงกับธรรมชาติของวิชา และมีความยากงายของแตละระดับชั้น โดยจะตองปรับ              

ผังกราฟฟกของท้ัง ๖ ระดับชั้นเปนแผนผังกลาง ใหทุกระดับชั้นนําไปปรับใชได 

๔. การประมวลและกล่ันกรองความรู (knowledge codification and refinement)       ๓ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๔.๑สรุปรวบรวมขอมูล 

จัดทําขอมูลอยางเปน

ระบบ 

-คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมริเวอรวิวเพลส 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสรุปเนื้อหาท่ีจะนํามา

จัดทําเปนเอกสาร สรุปผลดังนี้ 

-การเรียนการสอนแบบบูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ประกอบดวย 

    ๑. สวนนํา 

    ๒. บทท่ี ๑ ความรูเก่ียวกับ KM 

    ๓. บทท่ี ๒ หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด วิเคราะห  

    ๔. บทท่ี ๓ ภูมิปญญาทองถ่ินของเรา 

    ๕. บทท่ี ๔ การบูรณาการการเรียนการสอน           

    ๖. บทท่ี ๕ แนวทางการจัดทําแผนการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู 

    ๗. บทท่ี ๖ สรุป เสนอแนะ 

    บรรณานุกรม/รายการอางอิง 

    ภาคผนวก 

-รายงานการประชุม

ครั้งท่ี ๗ 



กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๔.๒จัดทําเอกสาร  

การจัดการความรูการ

สอนแบบบูรณาการกับ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

-วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดทําเอกสาร 

จัดการความรูการสอนแบบบูรณาการกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน ณ โรงแรมริเวอรวิวเพลส  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการแบงงานดังนี้ 

     บทท่ี ๑ ครูจารุชา 

     บทท่ี ๒ ครูพิชญธิดา 

     บทท่ี ๓ ครูพันเนตร  ครูดิสวัฒน  ครูวรเทพ 

     บทท่ี ๔ ครูประวีนา ครูชมเพลิน ครูสมภพ 

     บทท่ี ๕ ครูอรณาตย  ครูวรเทพ  ครูณิชาภา         

ครูไชยอนันต  ครูกนกเลขา  ครูสุพัตรา   

     บทท่ี ๖ ครูอังคณา  ครูพิชญธิดา 

     โดยมอบหมายใหครูพิชญธิดา เปนผูรวบรวมและ

จัดทํารูปเลม กลุมท่ียังจัดทําเอกสารไมเรียบรอยขอให

นําสงเอกสารทาง facebook   

-เอกสาร การจัด 

การเรียนการสอน

แบบบูรณาการกับ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๔.๓ ผูเชี่ยวชาญ นายเสกสรรค อรรถยานันท ศึกษานิเทศกชํานาญการ

พิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

อางทอง เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเอกสารท่ีท่ี

คณะกรรมการจัดทําข้ึน โดยแนะนําใหมีการเชื่อมโยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ครั้งท่ี ๗ 

วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๙.๐๐ น. 

ณ หองเพชรไพลิน  โรงแรมริเวอรวิวเพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------- 

สาระสําคัญจากการประชุมพอสรุปได ดังนี้ 

 ๑. ประธานกรรมการ(ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง) เปดประชุม 

 ๒. ดร.ประวีนา ไดกลาวนําการจัดทําคูมือการบูรณาการการสอนกับภูมิปญญาทองถ่ินวา มีข้ันตอนใน

การดําเนินการอยางไร โดยใหครูทุกทานศึกษาเอกสารท่ีแจกให 

 ครูสมภพ  เขียวมณี 

: ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร  ท่ีเก่ียวของกับ  KM ๑ และ KM ๒ 

ดร.ประวีนา  เอ่ียมยี่สุน 

 : ชี้แจงวาควรจะปรับเปาหมายของตัวชี้วัดลงมาจาก ๑๐๐ เปน ๘๕ หรือไม เพราะเกรงวาบางหมวด

จะจัดทําการบูรณาการการสอนไดไมครบทุกระดับชั้น 

 ครูสมภพ  เขียวมณี 

: กลาววาตามแผน ๑๐๐ และของสถาบันก็ ๑๐๐ เชนเดียวกัน และหากจะทําเปนคูมือควรเพ่ิม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ จะไปเพ่ิมความเชื่อม่ันใหกับการจัดการความรู 

ดร.ประวีนา  เอ่ียมยี่สุน 

: พิจารณาวาไมนาจะตรงประเด็น เนื่องจากเปนการสนับสนุนการสรางงานวิจัย สรางสรรค ซ่ึงจะเปน

งานของฝายศิลปวัฒนธรรมเสียมากกวา และจะตั้งเปาหมายไว ๑๐๐ หรอืไม 

 ครูจารุชา  จันทสิโร 

 : ไมควรจะตั้งเปาหมายใหถึง ๑๐๐ 

 ครูอรณาตย  บุญจําเริญ 

 : เกือบทุกรายวิชามีการนําไปใช 

ดร.ประวีนา  เอ่ียมยี่สุน 

: ตามประกัน  ระดับดี จะเทากับ ๓ 

มติท่ีประชุม 

สรุปวาควรจะปรับเปาหมายของตัวชี้วัดลงมาจาก ๑๐๐ เปน ๘๕ เชนเดิม 

ดร.ประวีนา  เอ่ียมยี่สุน 



: ใหศึกษาเอกสารKM๒ วารอยละของครูท่ีมีการเรียนการสอนกับภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเปาหมายของ

ตัวชี้วัด ๘๕ ควรจะเปลี่ยนเปน๑๐๐ เพราะครูทุกคนตองบูรณาการการสอน 

: จะปรับระยะเวลาในการดําเนินงานกันอยางไร เพ่ือใหตรงตามท่ีไดปฏิบัติจริง 

    ๑. การคนหาความรู เดือนมกราคม ๒๕๕๖ 

 ๒. การสรางและแสวงหาความรู เดือนกุมภาพันธ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

 ๓. การจัดความรูใหเปนระบบ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ 

 ๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู เดือนเมษายน ๒๕๕๖ 

 ๕. การเขาถึงความรู เดือนเมษายน เดือนเมษายน ๒๕๕๖ 

 ๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 ๗. การเรียนรู เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ และเปาหมายรอยละ ๑๐๐ 

เม่ือปรับ KM๒ เรียบรอยแลว จะเริ่มจัดทําคูมือ โดยใหครูแตละคนเสนอหรือเรียนรูรวมกัน แลวตกลง

กันวาจะทํางานตอกันอยางไร 

ครูอรณาตย  บุญจําเริญ 

: เสนอตัวอยางคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสําหรับนักเรียน และควรมีใบ

ความรูหรือขอมูลพ้ืนฐานถ่ินฐานทํากลอง แตตองใหครอบคลุมในทุกรายวิชา พรอมมีตัวอยางแบบบันทึก แบบ

สัมภาษณ ซ่ึงเราจะตองทําตัวอยางในแผนการจัดการเรียนรู 

 ครูจารุชา  จันทสิโร 

 : นําเสนอองคประกอบในคูมือควรมีอะไรบาง  และรูปแบบของการทําคูมือ  ควรจะอยูเปนสวนแรก

ของคูมือ 

 ผูอํานวยการ 

 : ใหชวยกันคิดวาจะแบงเนื้อหากันอยางไร 

ครูจารุชา  จันทสิโร 

 : ใหแบงกันวาใครทําอะไร รับผิดชอบสวนใด 

ดร.ประวีนา  เอ่ียมยี่สุน 

: ชี้แจงการจัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

 

 



มติท่ีประชุม 

: สรุปวิธีการจัดทําการจัดการความรู(KM) เรื่อง การเรียนการสอนแบบบูรณาการกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๑. สวนนํา 

   - ปก 

   - คํานํา 

   - สารบัญ 

   - สารบัญตาราง 

   - สารบัญภาพ 

  ๒. บทท่ี ๑ ความรูเก่ียวกับ KM...............(จารุชา) 

  ๓. บทท่ี ๒ หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด วิเคราะห (การวิเคราะหหลักสูตร) 

       (พิชญธิดา)  

  ๔. บทท่ี ๓ ภูมิปญญาทองถ่ินของเรา.........(พันเนตร  ดิสวฒัน  วรเทพ) 

  ๕. บทท่ี ๔ การบูรณาการการเรียนการสอน........(ประวีนา ชมเพลิน สมภพ) 

  ๖. บทท่ี ๕ แนวทางการจัดทําแผนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู................ 

       (อรณาตย  วรเทพ  ณิชาภา  ไชยอนันต  กนกเลขา  สุพัตรา) 

  ๗. บทท่ี ๖ สรุป เสนอแนะ...........(อังคณา  พิชญธิดา) 

        บรรณานุกรม/รายการอางอิง 

        ภาคผนวก...............................(ประวีนา) 

   - คณะกรรมการ 

   - ปฏิทิน 

   - KM๑  KM๒ 

   - การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   - ภาพกิจกรรม 

 

 



 

 

 

 

 



๕. การเขาถึงความรู (knowledge access)                                                 เปาหมาย ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๕.๑เผยแพร เอกสาร  

การจัดการความรู การ

จัดการสอนแบบบูรณา

การกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

-การเผยแพรครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 

คณะกรรมการไดรายงานการดําเนินการจัดทําแผนผัง

กราฟฟก การบูรณาการเรียนการสอนกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน เรื่อง “ถ่ินฐานทํากลอง”ในท่ีประชุมบุคลากร 

ของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  

-ผูอํานวยการไดแจงวาในภาคเรียนท่ี ๑ 

 ปการศึกษา๒๕๕๖ ขอใหครูทุกกลุมสาระจัดทํา       

แผนจัดการเรียนรูท่ีมีการบูรณาการ 

เรื่อง “ถ่ินฐานทํากลอง” 

-การเผยแพรครั้งท่ี ๒ เผยแพรเอกสารเรื่องการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องถ่ิน

ฐานทํากลอง ไปยังทุกภาควิชา 

 

๕.๒นําองคความรูเขา

หองสมุด และข้ึน 

website 

-นําเอกสารเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

กับภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องถ่ินฐานทํากลอง เขาหองสมุด 

- นําเอกสารข้ึน Website วิทยาลัย 

Facebook กลุม KM วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



การรายงานการดําเนินการจดัทําแผนผังกราฟฟก การบูรณาการเรียนการสอนกับภูมิปญญาทองถิ่น 

เรื่อง “ถิ่นฐานทํากลอง” ในท่ีประชุมบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖. การแบงปนความรู (knowledge sharing)                                               เปาหมาย ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู -คณะกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับเอกสารท่ี

จัดทําข้ึน 

-facebook 

- จัดทํา blog -จัดทํา blog เพ่ือแบงปนความรู เรื่อง การจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

-blog องคความรู 

วิทยาลัยนาฏศิลป

อางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

๗. การเรียนรู (learning) 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๗.๑ครูจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการกับ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อยูระหวางดําเนินการ  

๗.๒นําผลของการนําไปใช 

มามาแลกเปลี่ยน 

ปรับปรุง 

อยูระหวางดําเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู  

เร่ืองที่ ๒  เทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียน 

 

ช่ือหนวยงาน  : วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาการจัดการศึกษาดานนาฏดุริยางคศิลประดับพ้ืนฐาน ถึงระดับปริญญาตรี 

ในสาขาวิชาชีพครู ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับระดับชาติ 

องคความรูท่ีจําเปน (K) : เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน 

 

ผลการปฏิบัติงาน 

๑. การคนหาความรู (knowledge identification)                                        เปาหมาย ๓ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๑.๑ ประชุมเพ่ือคัดเลือก 

องคความรู 

-บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง จํานวน ๕ คน  

เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู 

(รุนท่ี ๑) ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖  

-เรื่องท่ีจะจัดทําองคความรู คือ 

 “เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน” 

-สรุปประเด็นการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

๑.๒ คัดเลือกองคความรู 

ท่ีจะดําเนินการ 

-บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ ไดรวมกันคัดเลือกองคความรู 

เพ่ือจัดทํา KM๑ และ KM๒ 

-KM๑, KM๒ 

๑.๓ แตงตั้งคณะ 

กรรมการดําเนินงาน 

-บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ ไดรวมกันพิจารณาเพ่ือเลือก

บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง จํานวน ๑๕ คน    

เปนกรรมการจัดการความรูของวิทยาลัย 

-คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒. การสรางและแสวงหาความรู (knowledge creation and acquisition)             เปาหมาย ๓ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๒.๑ ระดมความคิดเห็น 

โดยแสดงเจตคติ และ

ประสบการณ 

-คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู วันท่ี ๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ หอง

ประชุมเล็ก คณะกรรมการมีมติวาควรสํารวจปญหาในชั้น

เรียนและแนวทางในการแกไขปญหาเพ่ือเตรียมความ

พรอมในการแลกเปลี่ยนครั้งตอไป 

-รายงานการประชุม 

ครั้งท่ี ๓ 

 ๒.๒ หาความรูเพ่ิมเติม 

จากแหลงตางๆ  

 

-จากการประชุมวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ท่ีประชุม 

มีมติใหคณะกรรมการทุกทานไปศึกษาเอกสาร ตํารา 

งานวิจัยตางๆ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิจัย

ในชั้นเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูทาง facebook 

กลุม KM วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

-facebook 

กลุม KM  

วิทยาลัย 

นาฏศิลปอางทอง 

๒.๓ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

-คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู วันท่ี ๑๔

มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  

ณ หองประชุมเล็ก ประเด็นปญหาท่ีควรนํามาทําวิจัยใน

ชั้นเรียนไดแก ดานสื่อการสอน  วิธีแกปญหา ไดแก     

ครูสรางสื่อ ดานวิธีการสอน วิธีแกปญหา ไดแก นําวิธีการ

สอนใหมๆ มาใช สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชทักษะ

กระบวนการตางๆ ในการสอน ดานนักเรียน วิธีการ

แกปญหา ไดแก สังเกตพฤติกรรมนักเรียน วิเคราะหราย

กรณี เยี่ยมบานนักเรียน ใหคําแนะนํา  

-รายงานการประชุม 

ครั้งท่ี ๖ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓ 

วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖   เวลา ๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น. 

ณ. หองประชุมเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

เรื่อง เทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียน 

สาระสําคัญจากการประชุมพอสรุปไดดังนี้ 

 ผูอํานวยการ : ในวันนี้เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน ทําอยางไร     

เราจะใหครูเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได สามารถแกปญหาในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ครูประวีนา : เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน จะออกมาในเชิงเสนอแนะแนวทางใหครูสามารถทําวิจัย

ได กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้เราควรไดกรอบแนวคิดวาเราจะเขียนอยางไร ปญหาและวิธีการ

แกปญหา 

 ครูวรเทพ : ควรจะมีตัวอยางท่ีสมบูรณแบบใหครูดูเปนตัวอยาง 

 ครูอรณาตย : วิจัยทําอยางไร เดี่ยวหรือกลุม แตอยากทุกคนทําได ปญหาในการวิจัย คือ แกปญหา      

การเรียนการสอน และใหนักเรียนมีประสิทธิภาพ ตามข้ันตอน PDCA  

 ครูสุพัตรา : ยกตัวอยางแนวการเขียนชื่อเรื่องวิจัย จากการท่ีไดไปคนความา 

 ครูอรณาตย: เนนยกตัวอยางใหครูดู เพ่ือเอ้ือใหครูท่ีมีแนวทางในการทําได 

 ครูไชยอนันต: เริ่มคุยเขาสูข้ันตอนการทําวิจัย 

 ผูอํานวยการ: เทคนิคการตั้งปญหาในการวิจัย 

 ครูสุพัตรา : ดูจากการวัดผลของครู เพราะในการสอนครูทุกคนตองมีการวัดผลอาจนําผลนั้นมาเปน

ท่ีมาของปญหาของการวิจัย 

 ครูอังคณา: แนะนําใหทําคนละ ๑ เรื่อง 

 ครูพันเนตร : แนะใหครูรูเทคนิควิธีในการทําวิจัย พรอมยกตัวอยางในแตละหัวขอ 

 ผูอํานวยการ: ใหแนวคิด การหาเทคนิคในการตั้งปญหา โดยดูจากสภาพปญหาท่ีมีอยู 

 ครูอรณาตย: ควรกําหนดกรอบแนวคิดในการทําวิจัยในแตละข้ันตอน เชน ปญหาจากสื่อการสอน     

วิธีการสอนของครู ตัวนักเรียน สภาพแวดลอม 

 ครูประวีนา: เราควรพิจารณาจากปญหาตามสภาพท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน แลวหาแนวทางท่ีจะ

แกปญหา เลือกปญหาท่ีสามารถดําเนินการได 

 ผูอํานวยการ: เชน ปญหาท่ีเกิดจากครอบครัวยากจน เราไมสามารถเขาไปแกปญหาได 

 สรุป : ใหคณะกรรมการทุกทาน ไปสํารวจปญหาในชั้นเรียน เพ่ือกําหนดเปนกรอบของปญหา            

พรอมท้ังหาแนวทางในการแกไขปญหา  



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖ 

วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น. 

ณ. หองประชุมเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

เรื่อง เทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียน 

---------------------------- 

สาระสําคัญจากการประชุมพอสรุปได ดังนี้ 

หลังจากการประชุมครั้งท่ี ๓ เรื่อง เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาปญหาการเรียนการสอน ไดแก ดานสื่อการสอน  วิธีสอน ตัวนักเรียน 

สภาพแวดลอม และอ่ืนๆ  

ครูกนกเลขา  พูนสวัสดิ์ 

 ปญหาท่ีเกิดจากตัวเด็ก เด็กขาดทักษะ ขาดคามสนใจ มีปญหาครอบครัว ขาดความรับผิดชอบ ควรมี

การปรับพ้ืนฐาน 

ครูอรณาตย  บุญจําเริญ 

 นาจะมีการทดลองเรียน 

ครูกนกเลขา  พูนสวัสดิ์ 

 -ปญหาท่ีเกิดจากตัวนักเรียน ขาดทักษะ ขาดความสนใจ ไมรูจะเรียนท่ีไหน/ผูปกครองบังคับเรียน 

ปญหาครอบครับ ขาดความรับผิดชอบ 

 -ปญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม หองเรียนไมเพียงพอ ขาดความสะอาดนาอยู มีแหลงอบายมุขใกล

สถานศึกษา บรรยากาศภายนอกและภายในสถานศึกษา  

 -ปญหาท่ีเกิดจากตัวครูผูสอน ทักษะความรู ขาดเทคนิคการสอน สอนไมทันเพราะกิจกรรมมาก ไมมี

หองเรียน 

 -ปญหาท่ีเกิดจากสื่อการเรียนการสอน สื่อไมสมบูรณ ไมมีสถานท่ีเก็บสื่อ 

ครูประวีนา  เอ่ียมยี่สุน 

 -ดานนักเรียน นักเรียนอานไมออก เขียนไมได ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ มาเรียนสาย ไม

เห็นความสําคัญของวิชาสามัญ อยูหอพักไมมีผูปกครองดูแล 

 -ดานวิธีการสอน ไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการสอนไมหลากหลาย ครูสั่งงานโดยไมใหคําแนะนํา ไม

กํากับติดตาม วิธีการสอนของครูไมนาสนใจ 

 -ดานสื่อการสอน ไมนาสนใจมีแตเอกสาร สื่อท่ีทําดวยเทคโนโลยีมีนอย ขาดอุปกรณสนับสนุนการใช

สื่อ เนื้อหาไมทันสมัย 



 -ดานสภาพแวดลอม มีหอพักเอกชนมากไมมีการเขมงวด กวดขัน วิทยาลัยอยูใกลถนนทําใหนักเรียน

หนีเรียนไดงาย สภาพบรรยากาศในหองเรียนไมเอ้ือตอการเรียนการสอน มีรานเกมส รานเหลาหนาวิทยาลัย 

 -ครู ขาดความรับผิดชอบ ไมเตรียมการสอน ไมใชสื่อการสอน ขาดความรูความเขาใจในการผลิตสื่อ 

ภาระงานพิเศษมากเกินไป เขาสอนชา ออกกอนเวลา 

 -อ่ืนๆ งานแสดงมาก คัดเลือกผูเรียนไมได 

ครูจารุชา  จันทสิโร 

 -ดานนักเรียน ขาดความรักในวิชาเอก ขาดทักษะ ขาดการเอาใจใสจากผูปกครอง ขาดระเบียบวินัย 

ขาดความรับผิดชอบ 

 -วิธีการสอน ครูมีวิธีการสอนไมหลากหลาย สื่อการสอนไมนาสนใจ 

 -บริบทอ่ืนๆ ภาระงานของครู เนื้อหาไมนาสนใจ สภาพหองเรียน กิจกรรมขาดการบูรณาการ ขาด

ขวัญและกําลังใจ ความไมชัดเจนของระบบ 

ครูพันเนตร ยิ้มแสง 

-ดานนักเรียน ไมมีพ้ืนฐานท่ีถูกตอง ขาดการเอาใจใส ขาดทักษะดานปฏิบัติ 

-ดานครู คาบสอนทับซอนกับระดับปริญญาตรี งานพิเศษนอกจากการสอนมากเกินไป 

-ดานสื่อการสอน ขาดอุปกรณ เทคโนโลยีในการเสนอสื่อ 

-ดานสภาพแวดลอม มีการกอสรางตึกเรียน 

 

ครูประวีนา  เอ่ียมยี่สุน  

 นํา power point  เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนและเปนผลงานวิชาการ ของ ศาสตราจารยนงลักษณ  วิรัชชัย มาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือประกอบการ

พิจารณา วาปญหาใดสมควรนํามาทําวิจัยในชั้นเรียนได 

 

สรุป 

 ประเด็นปญหาท่ีควรนํามาทําวิจัยในชั้นเรียนไดแก  

- ดานสื่อการสอน  วิธีแกปญหา ไดแก ครูสรางสื่อ 

- ดานวิธีการสอน วิธีแกปญหา ไดแก นําวิธีการสอนใหมๆ มาใช สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใช

ทักษะกระบวนการตางๆ ในการสอน 

- ดานนักเรียน วิธีการแกปญหา ไดแก สังเกตพฤติกรรมนักเรียน วิเคราะหรายกรณี เยี่ยมบาน

นักเรียน ใหคําแนะนํา  



 

๓. การจัดความรูใหเปนระบบ (knowledge organization)                              เปาหมาย ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๓.๑ จัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

-หลังจากสรุปประเด็นปญหาแลว คณะกรรมการได

รวมกันวิเคราะหปญหา วาปญหาใดสามารถนํามาทําวิจัย

ในชั้นเรียนได  โดยใชpower point ของ  

ศาสตราจารยกิตติคุณนงลักษณ  วิรัชชัย  

มาประกอบการพิจารณา  

-รายงานการประชุม

ครั้งท่ี ๖ 

-ตัวอยาง  

power point 

การวิจัยในชั้นเรียน 

(Classroom 

Action Research) 

เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนและเปน

ผลงานวิชาการ 

๓.๒ รวบรวมความรู  

สรุปประเด็น 

-คณะกรรมการไดรวมกันจัดทําตารางวิเคราะหปญหา 

โดยแยกตามภาควิชา 

-ตารางการวิเคราะห

ปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวอยาง power pointการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยาง การวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาสามัญ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน แนวทางแกไขปญหา 

๑. ปญหาท่ีเกิดจากผูเรียน 

    - อานไมออกเขียนไมได 

    - ขาดความรับผิดชอบ 

    - ไมเห็นความสําคัญของการเรียนสามัญ 

    - ขาดระเบียบวินัย 

    - มาสายประจํา 

    - อยูหอไมมีผูปกครองดูแล 

 

   - สังเกตพฤติกรรม 

   - วิเคราะห case study 

   - เยี่ยมบานนักเรียน 

   - ใหคําแนะนํา 

 

๒. ปญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม 

    - มีหอพักเอกชนมากไมมีการเขมงวดกวดขัน 

    - สภาพบรรยากาศในหองเรียนไมเอ้ือตอการเรียน

การสอน 

    - วิทยาลัยอยูใกลถนนทําใหหนีเรียนไดงาย 

 

    - ประชุมผูปกครองและครูใหชวยกันดูแลนักเรียน

และหามาตรฐานรวมกันแกไขปญหาดังกลาว 

    - ปรับภูมิทัศนในชั้นเรียนใหถูกตองเหมาะสม 

    - ประชุมผูปกครองและครูใหชวยกันดูแลนักเรียน 

๓. ปญหาท่ีเกิดจากครูผูสอน 

   - ขาดความรับผิดชอบ 

   - ไมใชสื่อการสอน 

   - ภาระงานพิเศษมาก 

   - ไมเตรียมการสอน 

   - ขาดความรูความเขาใจในการผลิตสื่อ 

   - เขาสอนชา สอนเสร็จเร็วกอนเวลา 

 

   - ควรมีการอบรมพัฒนาการใชสื่อการสอน 

   - ควรมีการแบงงานใหชัดเจน 

   - ครูควรมีแผนการจัดการเรียนการสอน 

    

๔. ปญหาท่ีเกิดจากส่ือการเรียนการสอน 

    - ไมนาสนใจมีแตเอกสาร 

    - ขาดอุปกรณสนับสนุนการใชสื่อ 

    - สื่อท่ีทําดวยเทคโนโลยีมีนอย 

    - เนื้อหาสื่อไมทันสมัย 

 

    - ครูสรางสื่อ 

 

๕. วิธีการสอน 

   - ไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   - ครูสอนโดยสั่งงานโดยไมใหคําแนะนําไมกํากับ

ติดตาม 

   - วิธีการสอนไมเหมาะสม 

   - ไมนาสนใจ 

 

   - นําวิธีการสอนใหมๆมาใช 

   - สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   - ใชทักษะกระบวนการตางๆในการสอน 



๔. การประมวลและกล่ันกรองความรู (knowledge codification and refinement)       ๓ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หมายเหตุ 

๔.๑ สรุปรวบรวมขอมูล 

จัดทําขอมูลอยางเปน

ระบบ 

-คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมริเวอรวิวเพลส 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

-สรุปหัวขอ “เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน” ดังนี้ 

     บทนํา  

     บทท่ี ๑ บริบทของวิจัยในชั้นเรียน  

     บทท่ี ๒ แนวทางการวิเคราะหสภาพปญหาในการทํา

วิจัยในชั้นเรียน   

     บทท่ี ๓ การกําหนดรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน  

     บทท่ี ๔ การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

     บทท่ี ๕ สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ  

-รายงานการประชุม

ครั้งท่ี ๘ 

๔.๒ จัดทําเอกสาร  

เทคนิคการทําวิจัยในชั้น

เรียน 

-วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดทําเอกสาร  

แบงความรับผิดชอบดังนี้ 

     บทนํา ครูอรณาตย 

     บทท่ี ๑ ครูประวีนา 

     บทท่ี ๒ ครูพิชญธิดา ครูดิสวัฒน 

     บทท่ี ๓ ครูณิชาภา ครูกนกเลขา ครูดิสวัฒน 

      ครูชมเพลิน ครูอรณาตย ครูอังคณา 

               ครูพันเนตร ครูสมภพ ครูสุพัตรา  

     บทท่ี ๔ ครูประวีนา 

     บทท่ี ๕ ครูอังคณา ครูไชยอนันต 

-เอกสาร เทคนิคการ

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

๔.๓ ผูเชี่ยวชาญ -หลังจากจัดทําเอกสารเสร็จเรียบรอยแลว ไดสงเอกสาร

ทาง e-mail ให ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ 

 ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตรวจสอบเอกสาร ผูเชี่ยวชาญได

แนะนําใหเพ่ิมเติมตัวอยางของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล เชน แบบสังเกตพฤติกรรม  ลงในสวนของ

ภาคผนวกเพ่ือเปนตัวอยางใหแกครู 

 



รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ครั้งท่ี ๘ 

วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๙.๐๐ น. 

ณ หองเพชรไพลิน  โรงแรมริเวอรวิวเพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------- 

สาระสําคัญจากการประชุมพอสรุปได ดังนี้ 

ดร.ประวีนา  เอ่ียมยี่สุน 

 : สรุปวิจัยในชั้นเรียนท่ีจะใหครูทราบวามีอะไรบาง  เม่ือทราบแลวก็จะสามารถดําเนินการตอไปได 

 ครูไชยอนันต  สันติพงษ 

 : เสนอรับบทสรุป และขอเสนอแนะ โดยใหครูอังคณา วีระพงศ  เปนผูชวย 

ดร.ประวีนา  เอ่ียมยี่สุน 

 : ใหครูทุกทานจดรางวา ในแตละเนื้อหาควรจะมีอะไรบาง โดยศึกษาในเอกสารท่ีแจกให(เอกสารของ 

ดร.ประวีนา) ไปพรอมๆ กัน 

ครูอรณาตย  บุญจําเริญ 

: ชี้แจงรายละเอียดในเอกสารท่ีแจกให(เอกสารของ ครูอรณาตย) ไปพรอมๆ กัน 

ดร.ประวีนา  เอ่ียมยี่สุน 

: สรุปตามเอกสารอีกครั้งหนึ่ง และนําประเด็นท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนมาตั้งคําถามวิจัย ใหครูกลาทําวิจัย  

เม่ือครูตั้งคําถามการวิจัยแลว ครูตองตั้งคําถามตอวาวิธีแกปญหาเปนอยางไร  และจะแบงการทํางานกัน

อยางไร 

 มติท่ีประชุม 

 : ควรแบงกันทําเปนบทๆ 

ดร.ประวีนา  เอ่ียมยี่สุน 

: กางปลาท่ีครูแตละทานทํามาก็จะนํามาใสท้ังหมด 

ครูอรณาตย  บุญจําเริญ 

: บทแรกใหใสของ ดร.ประวีนา แลวนําเสนอทุกเรื่องท่ีเสนอมา 

ครูไชยอนันต  สันติพงษ 

: เอกสารของครูอรณาตยตอนทายตองการใหคนทําวิจัยไมรูสึกกลัว แตกลาท่ีจะทํา และจะไมทํา T- 

SCORE ไดหรือไม 

ครูอรณาตย  บุญจําเริญ 

: ได  จะใชรอยละ หรือความถ่ีก็ได 



มติท่ีประชุม 

: สรุปวิธีการจัดทําการจัดการความรู(KM)เรื่อง “เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน” ดังนี้ 

บทนํา (อรณาตย) 

บทท่ี ๑ บริบทของวิจัยในชั้นเรียน (ประวีนา) 

บทท่ี ๒ แนวทางการวิเคราะหสภาพปญหาในการทําวิจัยในชั้นเรียน 

  - ตัวอยางการวิเคราะหสภาพปญหา 

- การวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย   

  นาฏศิลปอางทอง (พิชญธิดา ดิสวัฒน) 

  บทท่ี ๓ การกําหนดรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน (model) 

   - ดานจิตพิสัย (ณิชาภา กนกเลขา ดิสวัฒน) 

   - ดานพุทธิพิสัย (ชมเพลิน อรณาตย อังคณา) 

   - ดานทักษะพิสัย (พันเนตร สมภพ สุพัตรา) 

   ๓.๑ สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

   ๓.๒ การตั้งคําถามวิจัย 

   ๓.๓ การกําหนดแนวทางการแกไขปญหา 

   ๓.๔ เครื่องมือ 

    ๑) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

           (แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ) 

    ๒) เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาผูเรียน 

             (นวัตกรรม วิธีการสอน ทักษะกระบวนการ) 

   ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล (ความถ่ีรอยละ คาเฉลี่ย ฯลฯ) 

  บทท่ี ๔ การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน (ประวีนา) 

  บทท่ี ๕ สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ (อังคณา ไชยอนันต) 

   - ภาคผนวก 

   - รายงานการประชุม 

 
 
 



                   

 

 

 
ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ 

 ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 



๕. การเขาถึงความรู (knowledge access)                                                 เปาหมาย ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๕.๑ เผยแพร เอกสาร  

การจัดการความรู  

เทคนิคการทําวิจัยใน 

ชั้นเรียน 

-การเผยแพรครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ในท่ีประชุมบุคลากรของ

วิทยาลัย คณะกรรมการรายงานการดําเนินการจัดทําคูมือ

การทําวิจัยในชั้นเรียน ใหแกบุคลากรของวิทยาลัย 

ผูอํานวยการไดแจงท่ีประชุมวาใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ขอใหครูนํารูปแบบการทําวิจัยในชั้นเรียนไปทําวิจัยในชั้น

เรียน อยางนอยคนละ ๑ เรื่อง 

-การเผยแพรครั้งท่ี ๒ 

หลังจากไดจัดทําเอกสารเรื่อง เทคนิคการทําวิจัยใน     

ชั้นเรียนแลว ไดเผยแพรเอกสาร ไปยังทุกภาควิชา 

-ภาพการนําเสนอ 

๕.๒นําองคความรูเขา

หองสมุด และข้ึน 

website 

-นําเอกสารเรื่อง เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน 

 เขาหองสมุด 

- นําเอกสารข้ึน Website วิทยาลัย 

Facebook กลุม KM วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

-เอกสารเรื่องเทคนิค

การทําวิจัยในชั้น

เรียน 

-website 

-facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรายงานการดําเนินการจดัทําคูมือ เทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียน 

 ในท่ีประชุมบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖. การแบงปนความรู (knowledge sharing)                                               เปาหมาย ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๖.๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู -คณะกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับเอกสารท่ี

จัดทําข้ึน 

-facebook 

๖.๒ จัดทํา blog -จัดทํา blog เพ่ือแบงปนความรู เรื่อง เทคนิคการทําวิจัย

ในชั้นเรียน 

-blog องคความรู 

วิทยาลัยนาฏศิลป

อางทอง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



๗. การเรียนรู (learning) 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๗.๑ ครูนําเทคนิค การทํา

วิจัย  ในชั้นเรียนไปใช 

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ ครูนําเทคนิค       

การทําวิจัยในชั้นเรียนไปใช 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

๗.๒ นําผลของการ

นําไปใช  มาแลกเปลี่ยน 

ปรับปรุง 

ครูนําผลของการใชเทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู และปรับปรุง 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


