
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
โครงสร้างหลกัสูตรท้องถิ่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๗ 

โครงสร้างหลกัสูตรท้องถิ่น 
ต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่ 

พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

โครงการวจิัยและพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่นแบบมส่ีวนร่วม 
ของต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

สนับสนุนโดย  ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 

 

 



 ๑๓๘ 

หลกัสูตรท้องถิน่ 
ต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่ 

พทุธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
๑.  ช่ือหลกัสูตร 

 ภาษาไทย   : หลกัสูตรทอ้งถ่ินต าบลบา้นแหวน 
 ภาษาองักฤษ       :  Community Curriculum of Tambon Baan Waen 

๒.  ความส าคัญ 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็นดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  อาชีพ สุทรียภาพ หรือดา้นอ่ืนๆ 
ถือเป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน เป็นสมบติัทางวฒันธรรม อนัท่ีจะส่งผลต่อความเป็นเอกภาพ และ
ยงัเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชุมชนใหมี้ความเป็นคนของทอ้งถ่ิน และคน
ของประเทศชาติอยา่งแทจ้ริง  นอกจากน้ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินยงัเป็นกรอบในการด ารงชีวิตร่วมกนัใน
สังคมอยา่งมีความสุข เป็นแหล่งประสบการณ์ท่ีเยาวชนรุ่นหลงัจะไดศึ้กษาหาความรู้และน าไปเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การพฒันาอาชีพใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยเีพื่อใหเ้กิดความมัน่คง และ ความเขม็แขง็
ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  ดงันั้นการบนัทึกหรือการถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่าน้ีจึงมี
ความส าคญัอยา่งยิง่เพราะเปรียบเสมือนเป็นการด ารงไวซ่ึ้งความเป็นเอกภาพ ความเป็นคนของ
ทอ้งถ่ิน และ คนของประเทศชาติอยา่งแทจ้ริง   
 
๓.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรทอ้งถ่ินเป็นหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาหรือชุมชนไดน้ าขอ้มูลสภาพท่ีเป็นปัญหาหรือ
เป็นความตอ้งการของชุมชนท่ีจะอนุรักษอ์งคค์วามรู้นั้นไวเ้พื่อถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลงั  หรืออาจเป็น
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของชุมชน เพื่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว
ชุมชน  ของสังคม และของประเทศชาติ มาจดัท าสาระหลกัสูตร และจดัการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้กบัเยาวชนในทอ้งถ่ินเพื่อความเป็นเอกภาพของทอ้งถ่ิน และเพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้มีการพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต  ดงันั้นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ของชุมชนบา้นแหวนชุดน้ี จึงจดัท าข้ึนเพื่อ ผลิตบุคคลในทอ้งถ่ินให้มีความรู้  ความสามารถ  และมี
คุณภาพตามเกณฑ์และมีลกัษณะท่ีพึงประสงค์  คือ  เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในการด ารงชีวิต   มีความรู้  ความสามารถในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และน าไปประยุกตใ์ช้



 ๑๓๙ 

ในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งถ่ายทอดไปยงับุคคลอ่ืน    มีเป้าหมาย  หลกัการในการด าเนินชีวติ  มี
พลงัความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนและส่วนรวม  รักชุมชนและทอ้งถ่ิน  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนต่อเน่ือง  
มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรียนรู้และด าเนินชีวิต   มีทกัษะชีวติ  ทกัษะการ
คิด  การแกปั้ญหา  การเผชิญสถานการณ์และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางใน
การสืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นแหวนไปยงัคนรุ่นต่อไป และเป็นการ
สร้างจิตส านึกให้เยาวชนรักและหวงแหนในภูมิปัญญาของชุมชน  มีความภาคภูมิใจในการเป็น
สมาชิกของชุมชน    เขา้ใจในทฤษฎีและแนวคิดของภูมิปัญญา  และคงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ของความ
เป็นไทยและความเป็นสากล  อนัส่งผลในการเสริมความเขม้แขง็และดุลยภาพของทอ้งถ่ิน 
 

ปรัชญา 
“วฒันธรรมน าเยาวชน  สู่คนยคุใหม่ ใส่ใจทอ้งถ่ิน” 

 

วสัิยทัศน์ 

 ภายในปี  ๒๕๕๑  นกัเรียนโรงเรียนต่างๆ ของชุมชนบา้นแหวนจะไดรั้บการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ินในดา้นดนตรี  วฒันธรรม  งานฝีมือและประวติัชุมชน เพื่อด ารงตนเป็นชาวบา้น
แหวนโดยสมบูรณ์  สามารถรักษา   สืบสาน  และถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชนไปยงัคนรุ่นต่อไป 
หรือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ภารกจิ 
 ๑)  ส่งเสริมและพฒันาเยาวชนใหต้ระหนกัต่อความส าคญัของภูมิปัญญาของชุมชน 

 ๒)  จดักระบวนการเรียนรู้เพื่อใหเ้ยาวชนเป็นผูสื้บสานภูมิปัญญาของชุมชนต่อไป 

 ๓)  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบ้า้นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ดา้นภูมิ 

                 ปัญญาต่างๆ เยาวชน 

 ๔)  จดัโอกาสใหเ้ยาวชนไดแ้สดงออก  สืบสาน  และถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน 

 

เป้าหมาย 
 ๑)   เยาวชนในสถานศึกษาของต าบลบา้นแหวนไดรั้บการถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นต่างๆ 

 ๒)  บา้นและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหมี้การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน 

 ๓)  โรงเรียนในชุมชนเป็นโรงเรียนน าร่องในการถ่ายทอดภูมิปัญญาแต่ละดา้น 

 ๔)   เยาวชนบา้นแหวนมีความตระหนกัและภูมิใจในการเป็นสมาชิกของชุมชนบา้นแหวน 

 



 ๑๔๐ 

จุดมุ่งหมาย 
 การด ารงรักษาภูมิปัญญาและมีส านึกในความเป็นชุมชนของเยาวชน ซ่ึงจะส่งผลใหเ้ยาวชน
รักทอ้งถ่ิน  เยาวชนของชุมชนบา้นแหวนจึงควรมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ดงัน้ี 

 ๑)  มีความรู้ความสามารถดา้นภูมิปัญญาของชุมชนอยา่งนอ้ย  ๑  ดา้น 

 ๒)  มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชุมชนและความเป็นคนของชุมชน 

 ๓) มีความรักและหวงแหนภูมิปัญญาของชุมชนพร้อมท่ีจะสืบสานและถ่ายทอดความรู้ใหก้บั
       คนรุ่นต่อไป 

 

๔.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน 

  ครูภูมิปัญญาต าบลบา้นแหวน 

  ประชาชนในชุมชนบา้นแหวน 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

๕.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของเยาวชนบ้านแหวน 

 ๑)   เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและสืบทอดดว้ยความภูมิใจ 
 ๒)  มีเจตคติท่ีดีต่อการสืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชนไปยงัคนรุ่นต่อไป 

 ๓)  มีความรู้ในภูมิปัญญาดา้นต่างๆ  ของชุมชนในระดบัท่ีสามารถสืบสานหรือถ่ายทอด     
        ภูมิปัญญาได ้

 ๔)  มีความรู้ความสามารถดา้นภูมิปัญญาของชุมชนอยา่งนอ้ย  ๑  ดา้น 

 

๖.  คุณสมบัติของผุ้เข้าศึกษา 
 ๑.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนในต าบลบา้นแหวน 
 ๒.  ประชาชนและบุคคลทัว่ไป 

๗.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดกวา้งส าหรับผูท่ี้มีความสนใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
 
 



 ๑๔๑ 

๘.  ระบบการศึกษา 
 ๘.๑ จดัการศึกษาใหเ้ป็นวชิาเสริมในชัว่โมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชัว่โมงการงาน หรือ
สอดแทรกกบัหลกัสูตรแกนกลางระดบัชั้นประถมศึกษา จ านวนหน่ึงหลกัสูตรต่อหน่ึงภาคเรียนมี
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  ชัว่โมง 
 ๘.๒  จดัการศึกษาโดยน าไปผนวกกบัสาระแกนกลางตามความสอดคลอ้งของเน้ือหา 
 ๘.๓ จดัการศึกษาส าหรับวนัเสาร์  อาทิตย ์  มีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ ชัว่โมงต่อหน่ึง
หลกัสูตร 
 

๙.  ก าหนดการเปิดสอน 
 ตลอดปีการศึกษา   

 

๑๐.  ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  ชัว่โมงต่อหน่ึงหลกัสูตร 

๑๑.  อาจารย์ผู้สอน 
 ครูภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน  และครูประจ าชั้น 

ที่ รายการภูมิปัญญา หมู่ที่ ช่ือครูภูมิปัญญา 
๑. ดนตรีพื้นเมือง ๔ 

 
๘ 

นายสมบูรณ์    รอบรู้ 
นายสรายทุธ   รอบรู้ 
นายอ่ินแกว้ นนัทะวงค ์
นายบุญชู    สิงห์ลยั 
นางพรพรรณ  สิงห์ลยั 

๒. การฟ้อนร า ๘ นางจิราลกัษณ์  จนัทร์แกว้ 
๓. การแกะสลกัรูปพระ ๔ 

๕ 
นายปันแกว้   เขียวฟู 
นายเจริญ   พนักลาง 

๔. การเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ ์ ๘ นางบวัจนัทร์  พนัทะวงค์ 
นางจนัทิรา  ตัน๋ปาลี 
นางจนัค า   ชยัยม 

๕. มคัคุเทศกชุ์มน  ครูผูส้อนภาษาองักฤษใน
โรงเรียน 



 ๑๔๒ 

๑๒.  จ านวนหลกัสูตร 
๑.  หลกัสูตรดนตรีพื้นเมือง  “สะลอ้” 
๒.  หลกัสูตรดนตรีพื้นเมือง  “ซึง” 
๓.  หลกัสูตรมคัคุเทศกชุ์มชน   
๔.  หลกัสูตรการแกะสลกัพระไมน้ัง่  ๑๖ น้ิว 
๕.  หลกัสูตรการเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ ์  
๖.  หลกัสูตรการฟ้อนร า   
 

๑๓.  โครงสร้างการเรียนรู้ในระดับช่วงช้ัน 

ป. ๑- ป. ๓ ป. ๔-ป. ๖ 
หลกัสูตรการฟ้อนร า หลกัสูตรการเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ์ 
หลกัสูตรดนตรีพื้นเมือง หลกัสูตรการแกะสลกัพระไม ้
----------------------- หลกัสูตรมคัคุเทศกชุ์มชน 

 
๑๔.  แหล่งการเรียนรู้และอุปกรณ์การสอน 
  ๑๔.๑  สถานท่ี 

 ๑)   หอ้งเรียน 
 ๒)  หอ้งสมุดชุมชน 
 ๓)   บา้นครูภูมิปัญญา  ผูป้กครอง 
 ๔)   แหล่งขอ้มูลภูมิปัญญาในชุมชน 
 ๕)   องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  ๑๔.๒  อุปกรณ์ 
 ๑)    เอกสารประกอบการเรียนท่ีเป็นผลจากการวจิยั 
 ๒)   อุปกรณ์ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร 
 ๓)    ส่ือทศันูปกรณ์  เช่น ซี ดี  และเวบ็ไซต ์
 ๔)    ส่ือบริบท ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มของชุมชน  สถานการณ์ต่างๆ 

 
๑๕.  การประเมินผลการศึกษา 
 การประเมินผลการศึกษา สามารถท าไดจ้ากการวดัผลท่ีหลากหลาย เช่นวดัผลจากการ
ปฏิบติั   สังเกตกระบวนการเรียนรู้  และความสามารถในการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง   ดงัน้ี 



 ๑๔๓ 

 เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
  ๑.  ความเขา้ใจดา้นต่างๆ    ๒๐  คะแนน 

  ๒.  การฝึกตามขั้นตอน    ๔๐  คะแนน 

  ๓.  ผลงานท่ีส าเร็จ    ๔๐  คะแนน 

 เกณฑ์การรับเกยีรติบัตรแต่ละหลกัสูตร 
 ๑.  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียน ๗๐%  ข้ึนไป 

 ๒.  ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนน รวมไม่ต ่ากวา่  ๖๕% 

 
 

๑๖. แผนการเรียนการสอน 
 ๑๖. ๑   หลกัสูตรดนตรีพื้นเมือง  “สะล้อ” 

  ค าอธิบายรายวชิา วชิาดนตรีพื้นบา้นลา้นนา (สะลอ้) ก าหนดใหศึ้กษาประวติัความ
เป็นมาของเคร่ือง ดนตรี  ส่วนประกอบของดนตรี  การอ่านโนต้ดนตรี  การไล่เสียงดนตรี  และการ
ฝึกปฏิบติัเพลงพื้นบา้นลา้นนา  เช่น  เพลงกุหลาบเชียงใหม่   เพลงสร้อยเวยีงพิงค ์   เพลงนอ้ยใจยา  
เพลงประสาทไหว  เป็นตน้ 
 

แนวการสอน 
 
วชิา ดนตรีพ้ืนบา้นลา้นนา  (สะลอ้)   เวลาทีส่อน   ๓๐  คาบ  (๖๐ชัว่โมง) 
หลกัสูตรระยะส้ัน      ส าหรับ   นกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 
 
ครูภูมปัิญญา       พอ่ครูวเิทพ   กนัธิมา  นายสมบูรณ์   รอบรู้ 
 นายสรายทุธ   รอบรู้  นายดุสิต  บริบูรณ์ธนารักษ ์
จุดประสงค์ 
  ๑.   เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองดนตรี    “สะลอ้” 
  ๒.  เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถอ่านโนต้ดนตรีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  ๓.  เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเล่นดนตรีพ้ืนบา้น   “สะลอ้” ได ้
  ๔.  เพื่อด ารงรักษาไวซ่ึ้งภูมิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนา 
  ๕.  เพ่ือน าความรู้แผนใหม่มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
 
 



 ๑๔๔ 

    แผนการจดัการเรียนการสอน  

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 
๑ ประวติัดนตรีและเคร่ืองดนตรี    การฝึกขั้น 

พ้ืนฐาน  การนั่ง  การจบั  การวางเคร่ืองดนตรี   การ
วางน้ิว และ การไล่เสียง   

การบรรยาย  และ 
การฝึกปฏิบติั 

๑  คาบ 

๒ การฝึกอ่านตวัโนต้เพลง การบรรยายและฝึกปฏิบติั  ๑  คาบ 

๓ การฝึกอ่านโนต้เพลงล่องแม่ปิง และ 
ปฏิบติัเพลงล่องแม่ปิง 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั  ๒  คาบ 

๔ ปฏิบติัเพลงกหุลาบเชียงใหม่  การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๑  คาบ 

๕ ปฏิบติัเพลงสร้อยเวยีงพิงค ์  การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๖ ปฏิบติัเพลงนอ้ยใจยา การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๗ ปฏิบติัเพลงฤาษีหลงถ ้า  การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๘ สอบวดั / ประเมินผล การทดสอบ ๒  คาบ 

๙ ปฏิบติัเพลงพม่า การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓   คาบ 

๑๐ ปฏิบติัเพลงปราสาทไหว การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๖   คาบ 

๑๑ ฝึกรวมวงดนตรี  “สะลอ้”    “ซึง” ฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๑๒ สอบวดั / ประเมินผล การทดสอบปฏิบติั ๒  คาบ 

 หมายเหตุ:        ๑  คาบ =  ๒ ช่ัวโมง 
   ตารางนีอ้าจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
 
  เกณฑ์การประเมนิผู้เข้ารับการอบรม 

   ๑.  ความเขา้ใจการใชอุ้ปกรณ์ดนตรี  ๒๐  คะแนน 

   ๒.  การฝึกตามขั้นตอน   ๔๐  คะแนน 

   ๓.   ผลงานท่ีส าเร็จ    ๔๐  คะแนน 

  เกณฑ์การรับเกยีรตบิัตร 
  ๑.   ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียน ๗๐% ข้ึนไป 
  ๒.  ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนน รวมไม่ต ่ากวา่  ๖๕% 

 
 
 



 ๑๔๕ 

 ๑๖. ๒   หลกัสูตรดนตรีพืน้เมือง  “ซึง” 

  ค าอธิบายรายวชิา วชิาดนตรีพื้นบา้นลา้นนา (ซึง) ก าหนดใหศึ้กษาประวติัความ
เป็นมาของเคร่ือง ดนตรี  ส่วนประกอบของดนตรี  การอ่านโนต้ดนตรี  การไล่เสียงดนตรี  และการ
ฝึกปฏิบติัเพลงพื้นบา้นลา้นนา  เช่น  เพลงกุหลาบเชียงใหม่   เพลงสร้อยเวยีงพิงค ์   เพลงนอ้ยใจยา  
เพลงประสาทไหว  เป็นตน้ 

แนวการสอน 
 
วชิา ดนตรีพ้ืนบา้นลา้นนา  (ซึง)    เวลาทีส่อน   ๓๐  คาบ  (๖๐ชัว่โมง) 
หลกัสูตรระยะส้ัน      ส าหรับ   นกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 
ครูภูมปัิญญา       พอ่ครูวเิทพ   กนัธิมา 
 นายสรายทุธ   รอบรู้ 
 นายสมบูรณ์   รอบรู้ 
 นายดุสิต  บริบูรณ์ธนารักษ ์
 
จุดประสงค์ 
  ๑.   เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองดนตรี    “ซึง” 
  ๒.  เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถอ่านโนต้ดนตรีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  ๓.  เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเล่นดนตรีพ้ืนบา้น   “ซึง” ได ้
  ๔.  เพ่ือด ารงรักษาไวซ่ึ้งภูมิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนา 
  ๕.  เพ่ือน าความรู้แผนใหม่มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
    แผนการจดัการเรียนการสอน  

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 
๑ ประวติัดนตรีและเคร่ืองดนตรี    การฝึกขั้นพ้ืนฐาน 

 การนัง่  การจบั  การวางเคร่ืองดนตรี  การวางน้ิวและ 
การไล่เสียง   

การบรรยาย  และ 
การฝึกปฏิบติั 

๑  คาบ 

๒ การฝึกอ่านตวัโนต้เพลง การบรรยายและฝึกปฏิบติั  ๑  คาบ 

๓ การฝึกอ่านโนต้เพลงล่องแม่ปิง และ การบรรยายและฝึกปฏิบติั  ๒  คาบ 

 ปฏิบติัเพลงล่องแม่ปิง   

๔ ปฏิบติัเพลงกหุลาบเชียงใหม่  การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๑  คาบ 

๕ ปฏิบติัเพลงสร้อยเวยีงพิงค ์  การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๖ ปฏิบติัเพลงนอ้ยใจยา การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 



 ๑๔๖ 

    แผนการจดัการเรียนการสอน  (ต่อ) 

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 
๗ ปฏิบติัเพลงฤาษีหลงถ ้า  การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๘ สอบวดั / ประเมินผล การทดสอบ ๒  คาบ 

๙ ปฏิบติัเพลงพม่า การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓   คาบ 

๑๐ ปฏิบติัเพลงปราสาทไหว การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๖   คาบ 

๑๑ ฝึกรวมวงดนตรี  “สะลอ้”    “ซึง” ฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๑๒ สอบวดั / ประเมินผล การทดสอบปฏิบติั ๒  คาบ 

 หมายเหตุ:        ๑  คาบ =  ๒ ช่ัวโมง 
   ตารางนีอ้าจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
  เกณฑ์การประเมนิผู้เข้ารับการอบรม 

   ๑.  ความเขา้ใจการใชอุ้ปกรณ์ดนตรี  ๒๐  คะแนน 

   ๒. การฝึกตามขั้นตอน   ๔๐  คะแนน 

   ๓.  ผลงานท่ีส าเร็จ    ๒๐  คะแนน 

 

  เกณฑ์การรับเกยีรตบิัตร 
  ๑.  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียน ๗๐% ข้ึนไป 
  ๒. ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนน รวมไม่ต ่ากวา่  ๖๕% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๗ 

 ๑๖. ๓   หลกัสูตรมัคคุเทศก์ชุมชน   
  ค าอธิบายรายวชิา   วชิาการมคัคุเทศกชุ์มชน ก าหนดใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา วถีิชีวติ, 
ความเป็นอยูข่อง คนและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนเป็นภาษาองักฤษ เช่น การแนะน าตนเอง
และผูอ่ื้นอยา่งง่าย แนะน าใหข้อ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชน แนะน าวธีิเลือกซ้ือของจากตลาด 
การท าอาหารพื้นเมือง และน าชมการผลิตเคร่ืองหตัถกรรมในชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

แนวการสอน 
วชิา มคัคุเทศกชุ์มชน      เวลาทีส่อน   ๒๐  ชัว่โมง 
หลกัสูตรระยะส้ัน       ส าหรับ   นกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 
ครูผู้สอน 
 ครูสอนภาษาองักฤษประจ าโรงเรียน 
 ชาวต่างชาติในชุมชน 
จุดประสงค์ 
  ๑.   เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการแนะน าตนเองและใหข้อ้มูลเก่ียวกบั 
                                       ครอบครัวได ้
  ๒.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินของตนได ้
  ๓.   เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแนะน าการเลือกซ้ือของจากตลาดได ้
  ๔.  เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัและแนะน าขั้นตอนการท าอาหารพ้ืนเมืองได ้
  ๕.  เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถน าชมการผลิตเคร่ืองหตัถกรรมในชุมชนไดอ้ยา่งถูกวธีิ  
  ๖.   เพื่อผูเ้รียนจะไดต้ระหนกัถึงการน าความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศมา ผสมผสาน 
                                      กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
    แผนการจดัการเรียนการสอน  

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 
๑ บทท่ี  ๑ Oak’s family and the guests  

การแนะน าตวัอย่างง่าย    ศึกษาการแนะน าตวัของผู ้
มาเยือน  เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ในเร่ืองของครอบครัว 
เรียนรู้ไวยากรณ์อย่างง่ายเร่ืองการถามขอ้มูลส่วนตวั  
แบบฝึกหัดความเขา้ใจทา้ยบท  และการบา้นฝึกเขียน
แนะน าตวัอยา่งง่าย 

การบรรยาย   
และการฝึกปฏิบติั 

๒  คาบ 

๒ บ ท ท่ี  ๒  Baan Waen On Tour  ศึ ก ษ าบ ท
สนทนาการท่องเท่ียวและให้ข้อมูลอย่างง่ายใน
ทอ้งถ่ิน  นกัเรียนแสดงบทบาทสมมุติ พร้อมทั้ง 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั  ๒  คาบ 

 



 ๑๔๘ 

     แผนการจดัการเรียนการสอน  (ต่อ) 

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 
 พยายามบรรยายสถานท่ีต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดความคุน้เคย

ในการใช้ภาษา โดยใช้ข้อมูลและรูปภาพในหน้า
ถดัไปเป็นตวัช่วย 

  

๓ บทท่ี ๒(ต่อ) ศึกษาไวยากรณ์ Present Perfect 

Tense เพื่อใช้ถามค าถามในประสบการณ์ท่ีเคยท า
มาแล้วในอดีตถึงปัจจุบัน นักเรียนสามารถลองใช้
กิริยาตวัอ่ืนท่ีให้มาเพ่ิมเติมได,้  ศึกษาเร่ืองสั้นประวติั
ของต าบลบา้นแหวนอยา่งคราวๆ ได ้และสามารถท า
แบบฝึกหัดทดสอบความเขา้ใจ ทา้ยเร่ืองได ้การบา้น
ฝึกเขียนส่ิงท่ีตนมีประสบการณ์ท ามาแลว้อยา่งง่ายได ้

การบรรยายและฝึกปฏิบติั  ๒  คาบ 

๔ บทท่ี ๓  Baan Waen Market  ศึกษาการน าเท่ียว
ของครอบครัวโอ๊ค ผ่านการสะสมค าศพัท์ เร่ืองของ 
ผกั ผลไม ้เน้ือ เคร่ืองเทศ (ผูบ้รรยายสามารถเพ่ิมเติม
ความรู้ในเร่ืองของผกั ผลไมเ้น้ือ และเคร่ืองเทศต่างๆ
ไดด้ว้ย) 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒  คาบ 

๕ บทท่ี ๓  (ต่อ) ศึกษาการใช้ไวยากรณ์เร่ือง How 

much และ How many เพื่อใช้ในการถามราคา 
และน ้ าหนกัของส่ิงของท่ีซ้ือ ศึกษาบทสนทนาในการ
ซ้ือของพร้อมทั้ งแสดงบทบาทสมมุติ  ศึกษาตวัเลข 
ท าแบบฝึกหดัค าศพัท์ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒  คาบ 

๖ บทท่ี ๓ (ต่อ) ศึกษาเร่ืองสั้น เร่ืองของป่าท่ีสามารถหา
รับประทานได้ตามฤดูกาล  ท าแบบฝึกหัดทดสอบ
ความเข้าใจ การบ้านฝึกเขียน เร่ืองอาหารท่ีตนเอง
ชอบ หรือไม่ชอบได ้

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒  คาบ 

๗ บท ท่ี  ๔   Dinner at Baan Waen ศึ กษ าภ าพ
อาหารพ้ืนเมือง พร้อมทั้งท าความเขา้ใจวธีิการแนะน า
อาหารให้ผู ้มาเยือนเข้าใจได้ ศึกษาไวยากรณ์และ
ประโยคท่ีสามารถอธิบายรสชาติของอาหารได ้ 
นักเรียนสามารถยกตวัอย่างอาหารและสามารถบอก
รสชาติให้คู่สนทนาฟังไดถึ้งรสชาติของอาหารนั้นๆ   
นักเรียนดูภาพอาหารของชาวต่างชาติและสามารถ
บอกช่ือ และน าไปเติมในเกมอกัษรไขวไ้ด ้

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒  คาบ 



 ๑๔๙ 

     แผนการจดัการเรียนการสอน  (ต่อ) 

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 
๘ บทท่ี ๔  (ต่อ) นกัเรียนศึกษา การท าอาหาร จากเร่ือง

สั้น เร่ือง การหุงขา้วเหนียว  พร้อมทั้งท าแบบฝึกหัด
ทดสอบความเข้าใจได้  การบ้านนักเรียนสามารถ
เขียนเก่ียวกบัอาหารพ้ืนบา้นของตนเองอยา่งง่ายได ้

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒  คาบ 

๙ บท ท่ี  ๕  Baan Waen Handicrafts นั ก เรี ยน
ศึกษาบทสนทนาของโอ๊ค  หนูนา และ ผู ้มาเยือน 
พร้อมทั้ งแสดงบทบาทสมมุติ นักเรียนสามารถใช้
ภาพและค าบรรยายเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืนได ้ 
ศึกษาไวยากรณ์การบอกเหตุการณ์ในอนาคต โดยใช ้
Future tense นักเรียนสามารถเลือกใช้กิริยาท่ีให้มา
เพ่ิมเติมได ้

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒   คาบ 

๑๐ บทท่ี  ๕  (ต่อ) นักเรียนศึกษา เร่ืองสั้ น  เร่ือง การ
เดินเส้น ถึงวิธีการเตรียมอุปกรณ์และท าการเดินเส้น
ได้    พร้อมทั้ งท าแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจ  
การบ้ านนัก เรียนสามารถ เขี ยนสั้ นๆ  เก่ี ยวกับ
หตัถกรรมพ้ืนบา้นของตนเองอยา่งง่ายได ้

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒  คาบ 

๑๑ ทดสอบวดั / ประเมินผล การทดสอบ ๑  คาบ 

 

 จ านวนช่ัวโมงรวม      ๒๐   คาบเรียน 
 หมายเหตุ:                ๑  คาบ =  ๑ ช่ัวโมง 
            ตารางนีอ้าจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
 

  เกณฑ์การประเมนิผู้เข้าเรียน 

   ๑.   ความเขา้ใจการใชภ้าษา   ๒๐  คะแนน 

   ๒.  การฝึกตามขั้นตอนและแสดงบทบาท ๔๐  คะแนน 

   ๓.  ผลงานจากการบา้นและแบบฝึกหดั  ๔๐  คะแนน 

 

  เกณฑ์การผ่านหลกัสูตร 
  ๑.  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียน  ๗๐ %  ข้ึนไป 
  ๒. ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนน รวมไม่ต ่ากวา่   ๗๐ %   
 
 



 ๑๕๐ 

 ๑๖. ๔    หลกัสูตรการแกะสลักพระไม้ ๑๖ นิว้ 

  ค าอธิบายรายวชิา  วชิาการแกะสลกัพระพุทธรูป “พระนัง่ ๑๖ น้ิว” ก าหนดให้
ศึกษาการใชเ้คร่ืองมือแกะสลกัไมไ้ดอ้ยา่งถูกวธีิ  การคดัเลือกไมเ้พื่อการแกะสลกั และฝึกปฏิบติัการ
แกะสลกัพระพุทธรูป “พระนัง่ ๑๖ น้ิว” 

แนวการสอน 
 

วชิา การแกะสลกัพระพทุธรูป “พระนัง่ ๑๖ น้ิว”  เวลาทีส่อน  ๑๓๐  คาบ  (๑๓๐ชัว่โมง) 
หลกัสูตรระยะส้ัน      ส าหรับ   นกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 

 

ครูภูมปัิญญา             นายป๋ันแกว้  เขียวฟ ู   (อา้ยวนิยั) 
 นายวโิรจน ์  พนักลาง 
จุดประสงค์ 

  ๑.   เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์การแกะสลกัไม ้

  ๒.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชเ้คร่ืองมือกบัลกัษณะการแกะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  ๓.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแกะสลกัพระพทุธรูป “พระนัง่ ๑๖ น้ิว” ได ้

  ๔.  เพ่ือด ารงรักษาไวซ่ึ้งภูมิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนา และน าไปประกอบอาชีพได ้
  ๕.  เพ่ือน าความรู้แผนใหม่มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ๑.   นกัเรียนของโรงเรียนใน ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

 ๒.  บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 
 

    แผนการจดัการเรียนการสอน  

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 

๑ ศึกษาวสัดุอุปกรณ์   

    - วธีิการเลือกวสัดุ 

      -  การฝึกจบัอุปกรณ์ 

    - การใชอุ้ปกรณ์แต่ละประเภท 

การบรรายาย 
และ ฝึกปฏิบติั 

๘  คาบ 

๒ การฝึกใชอุ้ปกรณ์แบบต่างๆ ในการแกะสลกัไม ้ การฝึกปฏิบติั ๔  คาบ 

๓ -  การวดัขนาด 

-  การฝนอุปกรณ์ 

      -  การใส่ดา้มอุปกรณ์ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั  ๔  คาบ 

   



 ๑๕๑ 

     แผนการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 

๔ ขั้นตอนการแกะสลกั   
-  การแบ่งส่วนต่างๆ ขององคพ์ระ 

      -  การฝึกแบ่งส่วนต่างๆ ขององคพ์ระ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั  ๔  คาบ 

๕ การท าส่วนท่ีเป็นฐานพระพทุธรูป 

      -  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการท าส่วนฐาน 

      -  ขั้นตอนการท าส่วนฐานพระพทุธรูป 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๖ การท าหนา้ตกั 

-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการท าหนา้ตกั 

-  ขั้นตอนการท าหนา้ตกั 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๑๐  คาบ 

๗ การท ารูปเทา้ 
-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการท ารูปเทา้ 
-  ขั้นตอนการท ารูปเทา้ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๑๐  คาบ 

๘ การเก็บรายละเอียดอ่ืนๆ การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๔   คาบ 

๙ การท าส่วนท่ีเป็นองคพ์ระพทุธรูป 

-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 

-  ขั้นตอนการท าส่วนองคพ์ระพทุธรูป 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๘  คาบ 

๑๐ การท าผา้บริเวณหนา้อก 

-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 

    -  ขั้นตอนการท าส่วนองคพ์ระพทุธรูป 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๘  คาบ 

๑๑ การท าใบหนา้ 
-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 

    -  ขั้นตอนการท าใบหนา้ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๘  คาบ 

๑๒ การท าเศียรพระพทุธรูป 

-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 

      -  ขั้นตอนการท าเศียรพระพทุธรูป 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๘  คาบ 



 ๑๕๒ 

    แผนการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 

๑๓ การท าผา้ดา้นหลงั 
-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 

      -  ขั้นตอนการท าใบหนา้ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๔  คาบ 

๑๔ การท ารอยพบัของผา้รอบล าตวั 
-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 

      -  ขั้นตอนการท ารอยพบัของผา้รอบล าตวั 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๑๕ การท าหู 

-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 

      -  ขั้นตอนการท าหู 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๔  คาบ 

๑๖ การประกอบฐานกบัล าตวั 
-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 

      -  ขั้นตอนการประกอบฐานกบัล าตวั 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๑๗ การตกแต่งบริเวณกน้ 

-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 

      -  ขั้นตอนการท าบริเวณกน้ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๔  คาบ 

๑๘ การท าส่วนแขนและมือพระพทุธรูป 

-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกอุปกรณ์ท่ีใช ้

-  ขั้นตอนการท าส่วนแขน และมือ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๘  คาบ 

๑๙ การท าบริเวณไหล่ 

-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 

      -  ขั้นตอนการท าบริเวณไหล่ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๔  คาบ 

๒๐ การท าบริเวณแขน 

-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 
-  ขั้นตอนการท าบริเวณแขน 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๔  คาบ 



 ๑๕๓ 

    แผนการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 

๒๑ การท ามือซา้ย 
-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 

-  ขั้นตอนการท ามือซา้ย 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๔  คาบ 

๒๒ การท ามือขวา 
-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์    
-  ขั้นตอนการท ามือขวา 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๔  คาบ 

๒๓ การประกอบไหล่ แขน และมือ 

-  การเลือกวสัดุ 

-  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ 

-  ขั้นตอนการประกอบไหล่ แขน และมือ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๔  คาบ 

๒๔ การเก็บรายละเอียดส่วนต่าง ๆ การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๘  คาบ 

 

  เกณฑ์การประเมนิผู้เข้ารับการอบรม 

   ๑.   ความเขา้ใจการใชอุ้ปกรณ์  ๒๐  คะแนน 

   ๒.  การฝึกตามขั้นตอน   ๔๐  คะแนน 

   ๓.   ผลงานท่ีส าเร็จ    ๔๐  คะแนน 

 

  เกณฑ์การรับเกยีรตบิัตร 
  ๑.   ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียน ๗๐% ข้ึนไป 

  ๒.  ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนน รวมไม่ต ่ากวา่  ๖๕% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕๔ 

 ๑๖. ๕   หลกัสูตรการเดินเส้นตกแต่งผลติภัณฑ์ 

  ค าอธิบายรายวชิา  วชิาการเดินเส้นตกแต่งผลิตภณัฑ ์ ก าหนดใหศึ้กษา การท ามุก   
การก๊ิกเส้น  การเดินเส้นภาชนะหรือส่ิงของดว้ยลวดลายต่างๆ เช่น เดินเส้นตกแต่ง หมอ้  คนโฑ   
ขนัโตก  กรอบรูป เป็นตน้   และสามารถเคลือบเงา   ท าใหม่  และท าเก่าไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
 

แนวการสอน 
วชิา การเดินเสน้ตกแต่งผลิตภณัฑ ์   เวลาทีส่อน   ๔๘  คาบ  (๔๘ชัว่โมง) 
หลกัสูตรระยะส้ัน      ส าหรับ   นกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 
ครูภูมปัิญญา นางบวัจนัทร์   พนัทะวงค ์
 นางจนัทิรา   ตัน๋ปาลี 
จุดประสงค์ 
  ๑.   เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการผสม และ นวดมุก 
  ๒.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถก็กเสน้ และเดินเสน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  ๓.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถผลิตผลงานในรูปแบบ  “ท าเก่า”   และ  “ท าใหม่” ได ้
  ๔.  เพ่ือด ารงรักษาไวซ่ึ้งภูมิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนา และน าไปประกอบอาชีพได ้
  ๕.  เพ่ือน าความรู้แผนใหม่มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
    แผนการจดัการเรียนการสอน  

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 
๑ การเรียนรู้เร่ืองอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการเดินเสน้ การบรรยาย  ๑  คาบ 

๒ การผสมอุปกรณ์เพื่อท ามุก การฝึกปฏิบติั ๒  คาบ 

๓ การผสมอุปกรณ์เพ่ือท ามุก (ต่อ) 
การเก็บรักษามุก 
การเรียนรู้ลวดลายต่างๆ ในการเดินเสน้ 
       -  ลายไทย หรือลายเก่า 
       -  ลายตวัหนอน 
       -  ลายสมยัใหม่ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๖  คาบ 

๔ การเลือกแบบท่ีใชใ้นการเดินเสน้ 
การท าสีภาชนะดินเผา 
การก๊ิกเสน้และการตกแตง่เสน้ดว้ยหวหีรือการป๊ัมเสน้ 
การเดินเสน้ภาชนะดินเผา 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั  ๖ คาบ 

๕ การก๊ิกเสน้  และการเดินเสน้ภาชนะดินเผา (ต่อ) การบรรยายและฝึกปฏิบติั  ๓  คาบ 

 



 ๑๕๕ 

    แผนการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 
๖ การผสมทอง 

การท าทอง และการเคลือบเงา 
การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๗ การท าเก่า  (ท าของใหม่ใหเ้ป็นของเก่า) 
การติดกระจก 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๖  คาบ 

๘ เทคนิคต่างๆในการท าเก่าและการติดกระจก การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๙ การขดดอก และการพลิกแพลงลวดลาย 
การผสมสี และการท าสีขนัโตก 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๑๐ การขดัสีขนัโตก และการป๊ัมมุก การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๑๑ การเดินเสน้ตกแต่งขนัโตก การทดสอบ ๓  คาบ 

๑๒ การเดินเสน้ตกแต่งขนัโตก  (ต่อ) การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓   คาบ 

๑๓ การเขีนยทอง และการเคลือบเงา การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๓   คาบ 

๑๔ เทคนิคการท าใหม่ และเทคนิดการใชภู่้กนั ฝึกปฏิบติั ๓  คาบ 

๑๕ สอบวดั / ประเมินผล การทดสอบปฏิบติั ๒  คาบ 

 หมายเหตุ:        ๑  คาบ =  ๑ ชัว่โมง 
   ตารางน้ีอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
  เกณฑ์การประเมนิผู้เข้ารับการอบรม 
   ๑.  ความเขา้ใจการใชอุ้ปกรณ์  ๒๐  คะแนน 

   ๒. การฝึกตามขั้นตอน   ๔๐  คะแนน 

   ๓.  ผลงานท่ีส าเร็จ    ๔๐  คะแนน 

 

  เกณฑ์การรับเกยีรตบิัตร 
  ๑.  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียน ๗๐% ข้ึนไป 
  ๒. ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนน รวมไม่ต ่ากวา่  ๖๕% 

 
 
 
 
 
 



 ๑๕๖ 

๑๖.๖  หลกัสูตรการฟ้อนร า 
 

  ค าอธิบายรายวชิา   วชิาการฟ้อนหริภุญไชย ก าหนดใหศึ้กษาจงัหวะในการฟ้อนร า และฝึกท่า
ร าใหถู้กวธีิ  รวมถึงการเรียนรู้เร่ืองการแต่งกายเพ่ือฟ้อนหริภุญไชย ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือส้ินสุดการเรียนสามารถน า
ความรู้ท่ีไดเ้รียนไปแสดงการฟ้อนร าในท่ีต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

แนวการสอน 
วชิา การฟ้อนหริภุญไชย    เวลาทีส่อน    ๓๐  ชัว่โมง 
หลกัสูตรระยะส้ัน      ส าหรับ   นกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 
ครูภูมปัิญญา นางจิราลกัษณ์   จนัทร์แกว้ 
 ครูประจ าชั้น 
จุดประสงค์ 
  ๑.   เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการฟ้อนหริภุญไชย 
  ๒.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแสดงการฟ้อนร าในท่ีชุมชนได ้
  ๓.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการท างานเป็นทีม   
  ๔.  เพื่อสืบสานภูมิปัญญา และเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพได ้
   
    แผนการจดัการเรียนการสอน  

ล าดบั เน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน เวลาทีใ่ช้สอน 
๑ ความเป็นมาของการฟ้อนหริภุญไชย และเคร่ือง

แต่งกาย  และการฟังจงัหวะเพลง 
การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒  คาบ 

๒ ฝึกการฟ้อนหริภุญไชย ท่า  “เบิกฟ้า” การบรรยายและฝึกปฏิบติั  ๒  คาบ 

๓ ฝึกการฟ้อนหริภุญไชย ท่า  “ทอดผา้หริภุญไชย    
เกรียงไกร   สตัตบงกช” 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั  ๒  คาบ 

๔ ฝึกการฟ้อนหริภุญไชย ท่า  “ร่ายอธิยศบารมี   กั้ ง
สตัหลู   ข่มสูห้ืออยูใ่ตม้นต”์ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒  คาบ 

๕ ฝึกการฟ้อนหริภุญไชย ท่า  “อุบลต้องเกิงกาง    
ซาบซ่านรัศมี   เบญจกลัยาณีศรีหลวงเวยีง” 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒  คาบ 

๖ ฝึกการฟ้อนหริภุญไชย ท่า  “เพียงนางพญากราย   
สถิตเหนือปฐพี  ฮ่วมขวญักษตัริย”์ 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒  คาบ 

๗ ฝึกการฟ้อนหริภุญไชย ท่า  “เทวแีป๋งเมือ    เมลือง 
วรัิงคะพา่ย  ชยะใจ๋    สมโภช” 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒  คาบ 

๘ ฝึกการฟ้อนหริภุญไชย ท่ า  “นิ โรธฮ้องขวัญ  
เก้ียวหวนัจุมสะหลี   แสงระว ี   ส่องหลา้” 

การทดสอบ ๒  คาบ 

 



 ๑๕๗ 

๙ ฝึกการฟ้อนหริภุญไชย ท่า  “ ไพร่ฟ้าหน้าใส   หริ
ภุญไชยยัง่ยนืเทอญ” 

การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒   คาบ 

๑๐ ฝึกการฟ้อนหริภุญไชยรวมทุกท่า การบรรยายและฝึกปฏิบติั ๒   คาบ 

๑๑ แสดงฟ้อนหริภุญไชยรวมทุกท่าพร้อมการแต่งกาย การจดัการแสดง ๘   คาบ 

๑๒ สอบวดั / ประเมินผล การทดสอบปฏิบติั ๒  คาบ 

 หมายเหตุ:        ตารางนีอ้าจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
    
  เกณฑ์การประเมนิผู้เข้ารับการอบรม 

   ๑. ความเขา้ใจจงัหวะดนตรี   ๒๐  คะแนน 

   ๒. การฝึกตามขั้นตอน   ๔๐  คะแนน 

   ๓. ผลงานท่ีส าเร็จ    ๔๐  คะแนน 

 

  เกณฑ์การรับเกยีรตบิัตร 
  ๑.  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียน ๗๐ % ข้ึนไป 
  ๒. ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนน รวมไม่ต ่ากวา่  ๖๕ % 

 
 

๑๗.  การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 

ชุมชนบ้านแหวน    มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่   และท้องถ่ินร่วมกนัจดัเตรียมความ
พร้อมทางดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นครูภูมิ
ปัญญา  มีกระบวนการในการให้ค  าแนะน าปรึกษาผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนการสอนและการปลูกฝัง
ค่านิยมและคุณธรรม   ตลอดจนภาพลักษณ์ท่ีดีของประชาชนในต าบลบ้านแหวนให้ปรากฏต่อ
สังคม 

๑๘.  การพฒันาหลกัสูตร 
 ชุมชนบา้นแหวน    มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และทอ้งถ่ินจะพฒันาหลกัสูตร  เพื่อให้มี
ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพของสังคม  รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการน าไปใช ้ ทั้งน้ีโดย
อาศยัดชันีช้ีวดัทางดา้นสภาพความสามารถในการน าไปใชง้านไดจ้ริง  และขอ้คิดเห็นของบุคลากร
ท่ีมีส่วนในกระบวนการใช้หลกัสูตรทั้งทางดา้นผูส้อน  ผูเ้รียน  และผูป้กครอง  หลกัสูตรจะตอ้ง
ไดรั้บการประเมินและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในทุกระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

 



 ๑๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๖ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
โครงการวิจยัเพ่ือพฒันาหลกัสูตรทอังถ่ินแบบมีส่วนร่วมของบา้นแหวน 

แบบประเมนิผลดนตรีพื้นเมือง 
โรงเรียนจอมทอง  ต. บ้านแหวน  อ. หางดง  จ. เชียงใหม่ 

                    ------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  เพศ  (        )  1.  ชาย                (        )  2.  หญิง 
2.  เคร่ืองดนตรีท่ีท่านเล่นได ้ _______________________________________________________________ 

 

รายการประเมนิ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด หมายเหตุ 
1.  ความพร้อมของนกัดนตรี       
2.  การจบัเคร่ืองแล่นดนตรีถูกตอ้ง       
3.  การเล่นดนตรีมีจงัหวะถูกตอ้ง       
4.  เสียงดนตรีมีความไพเราะราบร่ืน       
5.  การเล่นดนตรีในวงมีความสมัพนัธ์กนั       
6.  เพลงท่ีเล่นเป็นเพลงพ้ืนเมือง       
7.  ความเหมาะสมในการแต่งกายของนกัดนตรี       
8.  การแสดงดนตรีมีความ เหมาะสม       
9.  โดยภาพรวมของการเล่นดนตรี       
 

3.   ท่านคิดวา่ท่านจะมีส่วนสนบัสนุนวงดนตรีโรงเรียนจอมทองอยา่งไรบา้ง 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
4.  ถา้ท่านตอ้งการจา้งวงดนตรีพื้นเมือง  ท่านจะจา้งวงดนตรีโรงเรียนจอมทองหรือไม่  
   1.  ไม่  เพราะ ………………………………………………………………  
  2.  จ้าง                       เพราะ ……………………………………………………………… 
 
5.  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
     ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
       มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

 



 ๑๖๗ 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 
การจัดท าหลกัสูตรท้องถิ่นแบบมส่ีวนร่วมของชุมชนบ้านแหวน 

  หลกัสูตรการเดินเส้นตกแต่งผลติภัณฑ์ 
 

 

ค าช้ีแจง   การส ารวจความพึงพอใจการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นแหวน 

              คร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามโครงการวจิยั  
 

             โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างและหรือเขียนเคร่ืองหมาย    หน้า    ทีม่ตีวัเลข 
   
ตอนที ่1    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.   ช่ือ………………………………นามสกลุ…………………………… 
เพศ                  1.ชาย    2.  หญิง                            อาย.ุ.............ปี 

3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้        บา้น เลขท่ี....................... หมู่........................................ต  าบลบา้นแหวน 

      อ าเภอหางดง   จงัหวดัเชียงใหม่              โทรศพัท.์.............................................. 
 
ตอนที ่ 2   ท่านคดิว่าคุณลกัษณะของหลกัสูตรดงัต่อไปนีท่้านมคีวามพงึพอใจมากน้อยเพยีงใด 

คุณลกัษณะของหลกัสูตร มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. เน้ือหามีความถูกตอ้ง      

2. การแบ่งเน้ือหาแต่ละบทเหมาะสม      

3. ภาษาท่ีใชมี้ความเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน      

4. ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย      

5. ตวัอกัษรมีความชดัเจน      

6. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม      

7. รูปแบบของหลกัสูตรเหมาะสม      

8. สีสนัของหลกัสูตรเป็นท่ีน่าพอใจ      

9. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      

10. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจ      

 
ตอนที ่ 3 ข้อเสนอแนะของท่านเพ่ือพฒันาหลกัสูตร 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

โครงการวจิยัพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 



 ๑๖๘ 

แบบประเมนิผลงาน 

การจัดท าหลกัสูตรท้องถิ่นแบบมส่ีวนร่วมของชุมชนบ้านแหวน 

  หลกัสูตรการฟ้อนหริภุญไชย 
 

 

ค าช้ีแจง   การประเมินผลการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นแหวน 

              คร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามโครงการวจิยั  
 
             โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างและหรือเขียนเคร่ืองหมาย    หน้า    ทีม่ตีวัเลข 
   

ตอนที ่1    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.   ช่ือ………………………………นามสกลุ…………………………… 

เพศ                  1.ชาย    2.  หญิง                            อาย.ุ.............ปี 

3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้        บา้น เลขท่ี....................... หมู่........................................ต  าบลบา้นแหวน 

      อ าเภอหางดง   จงัหวดัเชียงใหม่              โทรศพัท.์.............................................. 
 

ตอนที ่ 2 ท่านคดิว่าคุณลกัษณะดงัต่อไปนีส้ะท้อนผลงานของนกัเรียนมากน้อยเพยีงใด 

คุณลกัษณะ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ตอ้งแกไ้ข 
1.   การแสดง/ ผลงานของนกัเรียนอยูใ่นระดบั      

2.   การล าดบัขั้นตอนถูกตอ้ง      

3.   นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได ้      

4.   การแสดง/ ผลงานของนกัเรียนมีความสวยงาม      

5.   ความพร้อมในการน าเสนอผลงาน      

6.   ความร่วมมือในกลุ่ม      

7.   การแสดง/ ผลงานแสดงความเขา้ใจในระดบั      

8.   กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้      

9.   นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      

10. โดยภาพรวมนกัเรียนมีความสามารถในระดบั      

 
ตอนที ่ 3 ข้อเสนอแนะของท่านเพ่ือพฒันาหลกัสูตร 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

โครงการวจิยัพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 



 ๑๖๙ 

  แบบประเมนิผลงาน 

การจัดท าหลกัสูตรท้องถิ่นแบบมส่ีวนร่วมของชุมชนบ้านแหวน 

              หลกัสูตรมคัคุเทศก์ชุมชน 
 

 

ค าช้ีแจง   การประเมินผลการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นแหวน 

              คร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามโครงการวจิยั  
 
             โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างและหรือเขียนเคร่ืองหมาย    หน้า    ทีม่ตีวัเลข 
   

ตอนที ่1    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.   ช่ือ………………………………นามสกลุ…………………………… 

เพศ                  1.ชาย    2.  หญิง                            อาย.ุ.............ปี 

3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้        บา้น เลขท่ี....................... หมู่........................................ต  าบลบา้นแหวน 

      อ าเภอหางดง   จงัหวดัเชียงใหม่              โทรศพัท.์.............................................. 
 

ตอนที ่ 2 ท่านคดิว่าเน้ือหาของหลกัสูตรมคัคุเทศก์ชุมชนเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 

คุณลกัษณะ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ตอ้งแกไ้ข 
1.   รูปเล่มและสีสรร      

2.   ตวัอกัษรชดัเจน  อ่านง่าย      

3.   ภาพประกอบชดัเจนและส่ือความเป็นทอ้งถ่ิน      

4.   ภาษาท่ีใชเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      

5.  นกัเรียนสามารถเรียนรู้จากส่ิงใกลต้วั      

6.   กิจกรรมในหนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้      

7.   กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์      

8.   เน้ือหาและกิจกรรมส่งเสริมส านึกรักทอ้งถ่ิน      

9.   เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

10. โดยภาพรวมหลกัสูตรเหมาะสมกบันกัเรียน      

 
ตอนที ่ 3 ข้อเสนอแนะของท่านเพ่ือพฒันาหลกัสูตร 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

โครงการวจิยัพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

 



 ๑๗๐ 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เรียน 
หลกัสูตรมคัคุเทศก์ชุมชน 

 

 

ค าช้ีแจง   การส ารวจความพึงพอใจการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นแหวน 

              คร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามโครงการวจิยั  
 

             โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างและหรือเขียนเคร่ืองหมาย    หน้า    ทีม่ตีวัเลข 
   
ตอนที ่1    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.   ช่ือ………………………………นามสกลุ…………………………… 
เพศ                  1.ชาย    2.  หญิง                            อาย.ุ.............ปี 

3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้        บา้น เลขท่ี....................... หมู่........................................ต  าบลบา้นแหวน 

      อ าเภอหางดง   จงัหวดัเชียงใหม่              โทรศพัท.์.............................................. 
 
ตอนที ่ 2   นักเรียนคดิว่านักเรียนมคีวามพงึพอใจต่อแบบเรียนมากน้อยเพยีงใด 

ลกัษณะความพงึพอใจ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.   นกัเรียนชอบภาพประกอบ      

2.   ตวัอกัษรอ่านง่าย  ชดัเจน      

3.   นกัเรียนมีความรู้จากการเรียน      

4.   นกัเรียนสามารถท าตามกิจกรรมได ้      

5.   เร่ืองท่ีเรียนท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจทอ้งถ่ิน      

6.   นกัเรียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน      

7.   เร่ืองจากทอ้งถ่ินท าใหเ้ขา้ใจภาษาองักฤษ      

8.   สามารถแนะน าทอ้งถ่ินเป็นภาษาองักฤษได ้      

9.   สามารถใชภ้าษาอธิบายกิจกรรมในชุมชนได ้      

10. โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจ      

 
ตอนที ่ 3 ข้อเสนอแนะของท่านเพ่ือพฒันาหลกัสูตร 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

โครงการวจิยัพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
 



 ๑๓๗ 

ประวตัผู้ิวจิยั 
 
    ๑. ช่ือ        นางทัศนีพร     ประภัสสร     

 MRS. TASSANEEPORN  PRAPATSORN       
 ๒.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน    ๓ ๗๓๙๙ ๐๐๑๒๐ ๕๕ ๖  
   ๓.  ต าแหน่งปัจจุบัน 
   ต ำแหน่ง   อำจำรย ์ ๒  ระดบั ๗    

 อำจำรยป์ระจ ำโปรแกรมวชิำภำษำองักฤษ    มหำวิทยำลยัรำชภฎัเชียงใหม่ 
 อำย ุ  ๕๖   ปี     อำยรุำชกำร    ๓๖   ปี 

     ๔.   หน่วยงานทีต่ิดต่อได้ 
 โปรแกรมวชิำภำษำองักฤษ  คณะมนุษยศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฎั

เชียงใหม่ 
   หรือ สถำบนัวิจยัและพฒันำ  มหำวทิยำลยัรำชภฎัเชียงใหม่ 
   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  โทร.  (๐๕๓) ๔๑๒๕๔๔ 
     ๕.      ประวตัิการศึกษา 
   กศ.บ.    วทิยำลยัวชิำกำรศึกษำพระนคร           

ปีกำรศึกษำ   ๒๕๑๖ 
   ศษ.ม.    (กำรสอนภำษำองักฤษ)  มหำวทิยำลยัศิลปำกร          

ปีกำรศึกษำ   ๒๕๓๐ 
      ๖. สาขาวชิาการทีม่ีความช านาญพเิศษ 
   กำรสอนภำษำองักฤษ 
   กำรจดักำรฝึกอบรมต่ำง ๆ 
   ๗. เกยีรติคุณ 

พ.ศ.  ๒๕๔๓   ขา้ราชการตวัอยา่ง    สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 
๘.   ประสบการณ์ในการสอน/ ต าแหน่งงาน 

พ.ศ.  ๒๕๑๓- ปัจจุบนั   อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวชิาภาษาองักฤษ   
สอนวชิาภาษาองักฤษ   อายรุาชการ    ๓๖   ปี 



 ๑๓๘ 

พ.ศ.  ๒๕๓๓–๒๕๔๓   เลขานุการ และเหรัญญิกสมาคมครูผูส้อน
ภาษาองักฤษแห่งประเทศไทย  ภาคเหนือ 

(Thai/TESOL) 
พ.ศ.  ๒๕๓๓–๒๕๓๗   Chapter Coordinator องคก์ร AFS แห่ง

ประเทศไทย  จงัหวดัเชียงใหม่ 
พ.ศ.  ๒๕๔๑–๒๕๔๓   หวัหนา้ส านกัวจิยั   สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 
พ.ศ.  ๒๕๔๕–๒๕๔๖   ประธานสมาคมครูผูส้อนภาษาองักฤษแห่ง

ประเทศไทย  ภาคเหนือ (Thai/TESOL) 
พ.ศ.  ๒๕๔๔–๒๕๔๗   หวัหนา้ส านกังานวิเทศสัมพนัธ์  สถาบนัราชภฏั

เชียงใหม่ 
พ.ศ.  ๒๕๔๖–๒๕๔๗  กรรมการบริหารสถาบนั  สถาบนัราชภฏั

เชียงใหม่ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘– ปัจจุบนั  รองผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา     

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
๗.  ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงานวจัิย 

๗.๑   หัวหน้าโครงการวจัิย 
๗.๑.๑   กำรประเมินโครงกำรประสำนพลงัแผ่นดินต่อตำ้นยำเสพติด ของจงัหวดั

เชียงใหม่    ทุนสนบัสนุนจำก  กรมกำรปกครอง  ๒๕๔๗  
๗.๑.๒  กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต ทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลยั

รำชภฎัเชียงใหม่  ๒๕๔๘ 
๗.๑.๓  กำรพฒันำหลักสูตรท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมของ ต ำบลบ้ำนแหวนอ ำเภอ           

หำงดง  จงัหวดัเชียงใหม่  ทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั
แห่งชำติ  ๒๕๔๙ 

๗.๒   งานวจัิยร่วม 
๗.๒.๑   ข้อมูลพื้นฐำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศใน

ภำคเหนือ ทุนสนบัสนุนจำก  ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั  ๒๕๔๖  
๗.๒ .๒  กำรส ำรวจสภำพกำรใช้ประโยชน์ ท่ี ดิน  สปก.  จังหวัด เชียงใหม่                        

ทุนสนบัสนุนจำก  กรมกำรปกครอง  ๒๕๔๘   
๗.๒.๓  การประเมินโครงการพลงังานชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  ทุนสนบัสนุนจาก

กระทรวงพลงังาน   ๒๕๕๐   




