บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญ และที่มำของปัญหำ
เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้ อัน เกิดจากการจั ดสภาพแวดล้ อม สั งคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้ บุคคลเรียนรู้อย่า ง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตาม วัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มี
แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและ
คุณลักษณะที่ รองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพั ฒนาผู้เรียนที่
เยาวชนในยุคใหม่ได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ที่ว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการ จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ สาหรับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต้องเน้นด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของ
ผู้เรียน ส่วนแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้าน
การวัดและประเมินผล โดยแนวทางในด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1. โรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความสามารถ ทักษะ และ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น พร้อมทั้งผลักดัน ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพของผู้เรียน 2. การจัดการเรียนรู้พึงจัดให้
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เน้นการปฏิบัติจริงทั้งใน และนอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของเวลาเรียน 3. ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนและเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจ 4. แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน จัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่ น มาร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ 5. ผู้บริหารต้องเป็นผู้นาทางวิชาการ ตลอดจนกากับ ดูแล นิเทศการจัดการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอและนาผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนา การเรียนการสอนของครู ส่วนด้านการวัดและประเมินผล
คือ ครูทุกคนวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามจุดเน้นด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
เน้นการประเมินสภาพจริง ใช้ผลการประเมินพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานคุณภาพผู้เรียนตาม
จุดเน้นอย่างเป็นระบบ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553:2) ตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าว
ข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจึงมีความจาเป็นกับการจัดการเรียนรู้ ดังที่ ชวลิต ชูกาแพง (2551 :
49) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจาเป็นต้องใช้ลักษณะกระบวนการ เทคนิค วิธีการทั้งหมดใน
การจัดทาหลักสูตร การจัดเนื้อหาสาระและประมวลประสบการณ์ในหลักสูตรที่จัดทาขึ้นมา เพื่อให้ได้
หลักสูตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้เรียนโรงเรียน ชุมชน สังคม และจะยิ่งตอบสนองต่อความ
ต้องการมากที่สุดหากหลักสูตรนั้นสร้างขึ้นสาหรับใช้ในชุมชนแห่งหนึ่งแห่งใด
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งานแกะสลักไม้ ถือว่าเป็นงานศิลปกรรมที่เก่าแก่ประเภทหนึ่ง ปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัย ใน
ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยมีช่างแกะสลักที่มีฝีมือได้สร้าง สรรค์ผลงานขึ้น มาเป็นจานวนมาก ช่าง
แกะสลักไม้ สามารถสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของแต่
ละชุม ชนลงบนแผ่ น ไม้ อาทิ เช่ น ศิ ล ปะไม้ แกะสลั กของล้ านนา เป็ นงานศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เก่ า แก่ มี
เอกลักษณ์และมีคุณค่า ควรแก่การภาคภูมิใจสาหรับชาวล้านนาเอง งานแกะสลักไม้ จึงกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของ วัฒนธรรมล้านนาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี การทามาหากิน ตลอดจนวิถีชีวิต
ของชาวล้านนา ที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ ทุ่งนา ป่าไม้ ซึ่งจะพบเห็นกันได้ทั่วไปในปัจจุ บันในสถานที่สาคัญ
ทางศาสนา บ้ านเรื อนที่อยู่ อาศัย หรือเครื่องใช้ส อยในชีวิตประจาวัน ตลอดจน การอนุรักษ์ สื บสาน
ถ่ายทอด เป็ นวัฒ นธรรมทางด้าน ศิล ปะแขนงหนึ่งในกระบวนช่างไทยได้จาแนกแยกแยะงานช่างได้
มากมาย อาเภอหางดงอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่ ที่อาเภอหางดงมีหมู่ บ้านหัตถกรรมบ้าน
ถวาย เต็มไปด้วยงานไม้ งานแกะสลัก ของที่ระลึก ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อยู่ในตาบลขุนคง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งปั จจุ บั นเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดเชี ยงใหม่ ทาให้ หมู่บ้านถวายเป็นแหล่ งที่ผ ลิ ตสิ นค้า
หัตถกรรมไม้แกะสลักที่เป็นที่รู้จักและยอมรับจากทั่วโลก และได้เผยแพร่จนเป็นที่รู้จักของชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศเอกลักษณ์ของสินค้าบ้านถวายคือเป็นสินค้าที่ทาด้วยมือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่ง
สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น และได้รับเกียรติให้เป็นหมู่บ้าน OTOP นาร่องแห่งแรกของ
ประเทศไทย
การศึกษาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้
ก่อนที่จะสูญหายไป ยังเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เน้นสานึกและการแสดงออกของกลุ่มคนใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก โดยพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้าง
ภาพรวมแห่งอดีต และสามารถเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
ได้ยกระดับการทาภารกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมกระตุ้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการสืบค้น สืบทอดและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน และเจ้าของภูมิปัญญา สามารถสร้าง
การเรียนรู้ และระบบการคิดด้วยวิธีการเชิงวิจัยปฏิบัติก าร การฝึกคิด ฝึกทา แก้ปัญหา และการพัฒนา
ตนเองได้ดีขึ้น รวมทั้งการใช้ทักษะการมีส่วนร่วมในชุมชนหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งเป็นประสบการณ์สาคัญ
ของนักเรียน ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม เพื่อนต่างกลุ่ม ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน และ
เจ้ าของภูมิปั ญญา ทุ กกลุ่มได้สร้ างความสั มพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกัน เป็นการระดม
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นบรรยากาศของ
การสร้างคุณภาพชีวิต และการยกระดับการเรียนรู้ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนที่กว้างขวางต่อไปเพื่อ
การเป็น ตัว อย่างของการคืนพื้นที่การจัดการศึกษาให้กับชุมชนและทาให้รูปแบบความร่ว มมือการจัด
การศึกษาแบบวัด-บ้าน-โรงเรียน กลับมาสูสั่งคมไทยอีกครั้งหนึ่ง เพราะชุมชนเป็นผู้ร่วมคิดร่วมออกแบบ
ทั้งหลักสูตรเนื้อหา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมองเป้าหมายหลักไปที่ผู้เรียนคือ
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เด็ก และพยายามจะสร้างสรรค์ความสุขให้กับการเรียนรู้ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้มากกว่าการก้าวหน้า
ทางความรู้เพียงอย่างเดียว มีการออกแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองผู้เรียนเป็นหลัก นาทั้งความรู้ของ
ภูมิปัญญาชุมชนมาบูรณาการกับความรู้ใหม่ให้ผู้เรี ยนได้เรียนรู้ นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบและหนึ่งใน
แนวทางการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย ด้านการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษา โดยไม่ต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก แต่สามารถขยายผลและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายหลังโครงการวิจัยจบ
ลงไปแล้ ว ถึงปัจ จุบั น ได้ก่อให้ เ กิดกลุ่ มโรงเรียนเครือข่ายร่วมกันในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ที่
แลกเปลี่ยนความรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
จากปัญหาและความต้องการของชุมชนที่พบข้างต้นนั้น ทีมนักวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น“การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ”
พร้อมกับจัดทาสื่อประสมที่ใช้สาหรับการจัดการเรียนการสอน การจัดอบรม โดยจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ร่วมกับปราชญ์ชุมชน ตัวแทนโรงเรียน ถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สร้าง
หลักสูตรท้องถิ่นสร้างสื่อประสมจากหลักสูตรที่สร้างขึ้น รวมถึงการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนใน
ชุมชนและผู้ที่สนใจ โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนักของคนในชุมชน โดยสร้างเครือข่ายในกลุ่มชุมชน
และเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแนวทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญามาบูรณา
การกับความรู้ใหม่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และกลุ่มชุมชนเองก็ให้ความสนใจในการใช้ระบบสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ จนนาไปสู่ความเข็มแข็ งและทาให้เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อย่างยั่งยืนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อผลิตสื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สาหรับ
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และ โรงเรียนในชุมชน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
1.2.2 เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้สื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การ
จัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สาหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และ โรงเรียนในชุมชน อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
1.2.3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้การแกะสลักไม้ สาหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และ โรงเรียนในชุมชน อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่
1.3 กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย
โครงการวิจัยจะใช้กระบวนการวิจัย สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ แนวทางในการ
สร้างรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นฐานการผลิตในชุมชน
สร้างสื่อการเรียนรู้ เพื่อนาเผยแพร่ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันหาแนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไข โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนนับว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมาก ต่อการพัฒนาชุมชนและ
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ของประเทศชาติ โดยการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นได้ ย กระดั บ การท าภารกิ จ ของตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรม
กระตุ้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการสืบค้น สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน และเจ้าของ ภูมิปัญญาในแต่ละหมู่บ้าน สามารถสร้างการเรียนรู้ และระบบการคิด
ด้วยวิธีการเชิงวิจัยปฏิบัติการ การฝึกคิด ฝึกทา แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดทาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียเพื่อสร้างเป็น
เครือข่ายแนวร่วม ในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มชุมชนและประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
ผู้วิจัยและ
คนในชุมชน

ศึกษา บริบทและรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นการแกะสลักไม้เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ออกแบบ สื่อ จัดสร้าง Story Board วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้วิจัย
จัดสร้างสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้

ได้สื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ ทดลองใช้ระบบ
สอบถามจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาปัญหา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สื่อให้ดียิ่งขึ้น
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยสร้างเครือข่ายแนวร่วมการเรียนรู้ในกลุม่ ชุมชน
เพื่อสืบทอดองค์ความรูภ้ ูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ภำพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
เป็ น การศึ ก ษาบริ บ ทพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นถวาย อ าเภอหางดง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดย
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและสารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่วิจัย สารวจโดยการสังเกต สอบถาม จากผู้
ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ชุมชนบ้านถวาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการสารวจจะดาเนินการโดย
นักศึกษาและคณะผู้วิจัยจะเข้าไปสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวบ้าน รวมทั้งสังเกตการณ์กระบวนการผลิต
การสรรสร้างชิ้นงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย ตาบลขุนคง อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการจัดการที่
เหมาะสม จัดเวทีการสร้างจิตสานึกให้กับชุมชนนารูปแบบที่ได้จากการจัดเวทีไปสู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ พื้นที่ชุมชนบ้านถวาย ตาบลขุนคง อาเภอหางดง
จังหวั ดเชีย งใหม่ คณะผู้ วิจั ย ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ซึ่งจะประกอบด้ว ย ขอบเขตทางด้าน
ประชากร ขอบเขตทางด้านเวลา ขอบเขตทางพื้นที่ และขอบเขตของระบบงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คือนักเรียน โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
1.4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา เพื่อให้ได้บุคคลที่
สามารถให้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการ และมีส่วนได้เสียกับผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่ ม ตัว อย่ างผู้ เ ชี่ย วชาญ เป็ น ตัว แทนกลุ่ ม แกะสลั ก ไม้ จานวน 5 คน กลุ่ ม ตัว อย่ าง คื อนั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ที่เรียนในหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการเรียนรู้การ
แกะสลักไม้ ในกลุ่มสาระการเรี ย นรู้การงานอาชัพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จานวน 28 คน
1.4.2 ขอบเขตด้านเวลาของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยทั้งสิ้น
เป็นระยะเวลา 1 ปี
1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ พื้นทีช่ ุมชนบ้านถวาย ตาบลขุนคง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
1.4.4 ขอบเขตของระบบ คือ สื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการเรียนรู้การ
แกะสลักไม้ สาหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และ โรงเรียนในชุมชน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย
1.5.1 ได้สื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สาหรับโรงเรียน
ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และ โรงเรียนในชุมชน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
1.5.2 ได้ผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้สื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้การแกะสลักไม้ สาหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และ โรงเรียนในชุมชน อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่
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1.5.3 ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการเรียนรู้การ
แกะสลักไม้ สาหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และ โรงเรียนในชุมชน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ
สื่อประสม หมายถึง สื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้
สาหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และ โรงเรียนในชุมชน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หลั กสู ตรท้องถิ่น หมายถึง หลั กสู ตรที่ได้คิดค้น ประยุกต์ มาจากสภาพแวดล้ อม ชุมชน
ทรัพยากร รวมทั้งบุคลากรและความสนใจความสามารถของนักเรียน
การแกะสลัก หมายถึง เจียร ถาก ตัด แต่ง ดุน ขูด หรือขีดวัสดุบางชนิด ให้เกิดสิ่งประดิษฐ์
หรือลวดลายที่สวยงามตามที่ออกแบบสร้างสรรค์ไว้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นงานศิลปะหรืองานตกแต่ง

