
 
 

แบบน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ/การวิจัย/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
Lab School Symposium 2018 

“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลางสร้างคนดี  วิถีพุทธสู่มาตรฐานสากล” 
 

ชื่อผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และบูรณาการการใช้สื่อไอซีที รายวิชาหน้าที่ 
                     พลเมือง เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวธริสา ไผ่สนจ าลองศรี  โทรศัพท์มือถือ  098-286-2506 
 
1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 

กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL เป็นวิธีการที่ใช้ปัญหา/สถานการณ์ เป็นจุดเริ่มต้น
ของการแสวงหาความรู้ โดยใช้ค าถามเป็นปัจจัยในการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการ
ความรู้ใหม่ให้เหมาะกับสภาพจริงด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการคิด การใฝ่หาความรู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหา อีกท้ังยังเป็นการเรียนรู้การท างานเป็นทีม โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนาทักษะ
จากการเรียนมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องนั้นมาก่อน 

สังคมไทยเป็นสังคมที่คนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดี มีความเสียสละ แบ่งปัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่
เสมอ แต่ในปัจจุบัน สภาพสังคมกลับย่ าแย่และเต็มไปด้วยปัญหานานับประการทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมวัฒนธรรม อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตส านึก ไม่ตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของตนเองที่พึงกระท าตาม
หลักของพลเมืองที่ดี  

ปัจจุบัน หนึ่งในประเด็นทางสังคมท่ีน่าเป็นห่วงคือ ความส าคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยซึ่งถือเป็น
รากเหง้าทางวัฒนธรรมของคนทั้งชาติเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย พลเมืองไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย อีกทั้งขาด
ความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนจึงเล็งเห็นว่า การน าสถานการณ์
ปัญหาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญามาเป็นฐานในการเรียนรู้ นอกจากจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยมากขึ้นแล้ว ยังได้ช่วยกันคิดเพ่ือแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ครูก าหนดให้ ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนเกิดทักษะการวางแผน การแสวงหาความรู้ การตัดสินใจ และการท างานเป็นทีมอีกด้วย 

อนึ่ง โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนดี
อยู่แล้ว ผู้สอนจึงได้น าทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงเรียนมีมาบูรณาการกับกระบวนการเรียนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและเป็นการขยายองค์ความรู้และผลงานของผู้เรียนให้แพร่หลาย อีกท้ังยัง
เป็นช่องทางในการศึกษาความรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 
 

 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และบูรณาการการใช้สื่อไอซีที มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มี
วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ช่วยพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของผู้เรียน เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลางที่ว่า “เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในระบบออนไลน์ รายวิชาหน้าที่พลเมือง 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 
    กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1   จ านวน 40 คน 
 เชิงคุณภาพ นักเรียนร้อยละ 80 รู้และเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยมากข้ึน อีกท้ังสามารถใช้
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือคิดแก้ปัญหาการสูญหายของภูมิปัญญาไทยประเภทต่างๆตามท่ีผู้สอน
ก าหนดให้ อีกท้ังยังสามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองให้เป็นที่แพร่หลายผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



3. กระบวนการผลติผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการปฏิบัติงาน 
 โครงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

และบูรณาการการใช้สื่อไอซีที รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
                     พลเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

และบูรณาการการใช้สื่อไอซีที  

รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง ภูมิปัญญาไทย

ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ประเมินผล 

พัฒนาปรับปรุงและ
เผยแพร่ 

 

นักเรียนได้เรียนรู้ตัวอย่างของภูมิ
ปัญญาและประเพณีไทยที่ส าคัญ 

 

นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา
ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยยุคปัจจุบันได้ 

 

นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสูญหายของ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

ก าหนดเนื้อหาที่ใช้ใน
กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

ระยะที่ ๗ 

รายงานผล 

 

ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้และจัดท าสื่อการ

สอนที่เหมาะสมกบั
เนื้อหา 

ระยะที่ ๑ 

ท าความเข้าใจศัพท์ของ
ปัญหาให้ชัดเจน 

ระยะที่ ๖ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ก.ย.. ๕๖ – ม.ค.. ๕๗ 

ระยะที่ ๒ 

ระบุปัญหาหรือ
ข้อมูลส าคัญ 

ระยะที่ ๕ 

ก าหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู ้

ระยะที่ ๓ 

ระดมสมอง 

 

ระยะที่ ๔ 

วิเคราะห์ปัญหา 

 



4. ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้ตัวอย่างของภูมิปัญญาและประเพณีไทยที่ส าคัญ 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยุคปัจจุบันได้ 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหคุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสูญหายของภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ได้อย่างสร้างสรรค์และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 

5. ปัจจัยความส าเร็จ  

● การเตรียมประเด็นปัญหาที่ชัดเจน น่าสนใจ และเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 
● ความพร้อมของสื่อการเรียนและอุปกรณ์โสตทัศน์ 
● องค์ความรู้ของการท าBlog ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ

เข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลา และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
การสอนโดยใช้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Base Learning) เป็นวิธีการที่ใช้ปัญหาหรือ

สถานการณ์ เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาความรู้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนจะต้องเตรียมประเด็นปัญหาที่มีความ
ชัดเจน น่าสนใจ และเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน รวมถึงควรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการตั้งค าถาม และลง
มือท าเองทุกขั้นตอน ผู้สอนควรท าหน้าที่อ านวยความสะดวกเท่านั้น 

  
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 เผยแพร่ผ่านบทเรียนออนไลน์ http://krubeautarrisa.blogspot.com เพ่ือเป็นการขยายความรู้ให้
แพร่หลาย และให้บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุกโอกาส 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krubeautarrisa.blogspot.com/


ภาคผนวก 
 

              
 

ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนถึงความหมาย ลักษณะส าคัญ และประเภทของภูมิปัญญาไทย 
และร่วมกันสนทนาถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมกันพูดคุย

ถึงปัญหาภูมิปัญญาไทยที่เริ่มสูญหายและถูกละเลยจากคนในสังคม 
 

                   

นักเรียนแบ่งกลุ่ม วางแผน หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาการสูญหายไปของภูมิปัญญา
ไทยโดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน าเพิ่มเติม ท าให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด แก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็น 

การรับฟังผู้อ่ืน และทักษะในด้านอ่ืนๆผ่านการท างานกลุ่ม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

รหัสวิชา  ส32102 ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                ภาคเรียนที่ 2                              ปีการศึกษา 2558 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความเป็นไทย                                    เวลา 3 คาบ (150 นาท)ี 
เรื่อง  ภูมิปัญญาไทย                                                    ผู้สอน นางสาวธริสา ไผ่สนจ าลองศรี 
1. ผลการเรียนรู้ 

เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย 

 

2. สาระส าคัญ 
  ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ท่ีผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคน
ไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติหลายอย่างในปัจจุบัน
เริ่มเปลี่ยนแปลงและสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย จากการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์และการขาดความตระหนักใน
ความส าคัญของภูมิปัญญาอันเปรียบเสมือนสมบัติประจ าชาติไทย 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
    -ความหมายของภูมิปัญญา 
    -ประเภทของภูมิปญัญา 
    -สถานการณ์ควมเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาไทยในปัจจุบัน 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.1 ด้านความรู้ (Knowledge) 

     นักเรียนสามารถ 
- อธิบายความหมายของภูมิปัญญาได้ 
- ยกตัวอย่างภูมิปัญญาไทยประเภทต่างๆได้ 
- ยกตัวอย่างสถานการณ์ภูมิปัญญาไทยในปัจจุบันได้ 

4.2 ด้านทักษะกระบวนการ (Process) 
     -    นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุความเสื่อมโทรมของภูมิปัญญาไทยประเภทต่างๆได้ 
     -    นักเรียนสามารถวิเคราะห์การแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของภูมิปัญญาไทยประเภทต่างๆได้ 

 4.3 ด้านคุณลักษณะของสาระการเรียนรู้ (Attitude) 
นักเรียนบอกความส าคัญของภูมิปัญญาได้ 

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน/ร่องรอย/หลักฐานการเรียนรู้ 
 - การท าผังมโนทัศน์ (Mind Map) เรื่อง ภูมิปัญญาไทยที่หายไป 



6. การวัดและการประเมินผล 
การประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ ค าส าคัญ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน 
ประยุกต์ และเผยแพร่ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย 
 

- วัฒนธรรมไทย 
- ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- ภูมิปัญญาไทย 

- การตอบค าถาม 
- การแสดงความ
คิดเห็น 
- การท ากิจกรรม
กลุ่ม 

- ข้อค าถาม 
- เกณฑ์การประเมินผล

งาน/ชิ้นงาน 

  

เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
 คะแนน 

รายการ 
ดีมาก 

4 
ดี 
3 

พอใช้ 
2 

ต้องปรับปรุง 
1 

1. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

สามารถตอบค าถาม
ได้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหัวข้อทั้งหมด 

สามารถตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง  
1-2 ประเด็น 

สามารถตอบค าถาม
ได้ถูกต้องเพียง 1 
ประเด็น  

ไม่สามารถตอบค าถาม
ได้ถูกต้อง 

2. ตรงตาม
จุดประสงค์ที่
ก าหนด 

การน าเสนอ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

การน าเสนอ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์เป็น
ส่วนใหญ่ 

การน าเสนอ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์บาง
ประเด็น 

การน าเสนอไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

3. ความสามัคคี/
ร่วมมือ 

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
มีหน้าที่และ
รับผิดชอบหน้าที่ของ
ตน 

สมาชิก 5-7 คนมี
หน้าที่และ
รับผิดชอบหน้าที่
ของตน 

มีสมาชิกเพียง 3-5 
คนที่ท าหน้าที่และ
รับผิดชอบหน้าที่ของ
ตน 

มีสมาชิกต่ ากว่า 3คนที่
ท าหน้าที่และ
รับผิดชอบหน้าที่ของ
ตน 

4. การน าเสนอมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

การน าเสนอ
แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่และเป็น
ระบบ 

การน าเสนอมี
แนวคิดแปลกใหม่ 
แต่ยังไม่เป็นระบบ 

การน าเสนอยังมี
ความน่าสนใจไม่มาก
เท่าท่ีควร  

การน าเสนออยังไม่มี
ความน่าสนใจ 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบที่ 1 (50นาที) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนชมคลิปวีดีโอ เรื่อง “ข้าบดินทร์” 
2.  ครูตั้งค าถามว่า “จากคลิปวีดีโอ นักเรียนสามารถยกตัวอย่างภูมิปัญญาไทยได้หรือไม่ อะไรบ้าง” 
3. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง “ภูมิปัญญาไทย” 
4.  



ขั้นสอน 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงความหมายและลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
2. นักเรียนร่วมกันค้นคว้าหาประเภทของภูมิปัญญาไทยแหลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและ

ประเภทของภูมิปัญญาไทยอีกครั้ง 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสถานการณ์ของภูมิปัญญาไทยประเภทต่างๆในปัจจุบัน พร้อมมอบหมายให้

นักเรียนแต่ละคนติดตามสถานการณ์ภูมิปัญญาไทยที่เสี่ยงต่อการสูญหาย แล้วน าข้อมูลมาแบ่งปันร่วมกันใน
บทเรียนออนไลน์ที่ครูผู้สอน 

คาบที2่ (50 นาที) 
1. ครูทบทวนบทเรียนในคาบท่ีแล้ว  หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสถานการณ์ปัญหาของภูมิ

ปัญญาไทยประเภทต่างๆที่เสี่ยงต่อการสูญหาย 
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนท าผังมโนทัศน์(mind map) การแก้ปัญหาภูมิปัญญาไทยที่เสี่ยงต่อการสูญหาย กลุ่ม

ละ 1 อย่าง โดยให้นักเรียนศึกษาวิธีการท าผังมโนทัศน์ที่ถูกต้องจากบทเรียนออนไลน์ที่ครูสร้างข้ึน 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและจัดท าข้อมูลเพื่อเตรียมน าเสนอในรูปแบบผังมโนทัศน์ในชั่วโมงต่อไป 
คาบที3่ (50 นาที) 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอสาเหตุและการแก้ไขปัญหาการสูญหายของภูมิปัญญาไทยประเภทต่างๆหน้า

ชั้นเรียน 
2. เมื่อน าเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงจุดร่วมและจุดต่างของสาเหตุจากปัญหา

ดังกล่าว และแนวทางการแก้ไขตามท่ีกลุ่มต่างๆได้น าเสนอมา 
3. ครูมอบหมายให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนในคลังข้อสอบออนไลน์ที่ครูสร้างข้ึน เพ่ือประเมินผลต่อไป 
ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า “ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทย
อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
เพ่ือใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาไทย
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติหลายอย่างในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงและสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย จากการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้น หากเราในฐานะพลเมืองไทยยังละเลยและขาดความตระหนักในความส าคัญ
ของภูมิปัญญาอันเปรียบเสมือนสมบัติประจ าชาติไทย เราก็อาจไม่หลงเหลือภูมิปัญญาไทยไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชม
อีกต่อไป ” 

๘. แหล่งเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้ 
 ๘.๑ แหล่งเรียนรู้ 
  - ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  - ห้องสมุดโรงเรียนวัดบึงทองหลาง 
  - บทเรียนออนไลน์ เว็บไซต์ krubeautarrisa.blogspot.com 

๘.๒ สื่อการเรียนรู้ 
- โปรแกรม powerpoint เรื่อง ความเป็นไทย 

 



 

จากการท ากิจกรรมในห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย จึงได้รวมกลุ่มกัน
ฝึกซ้อมและเข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เยาวชนและบุคคลภายนอกเกิดจิตส านึก และเห็นคุณคา่ความส าคัญของเพลงไทย  

 

ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย ได้รวมกลุ่มกันฝึกซ้อมและเข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลง
คุณธรรมในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

 

เผยแพร่แนวทางกระบวนการสอนและพัฒนานักเรียนผ่านwebsite : http://krubeautarrisa.blogspot.com 


