
รายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
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โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค 
ตําบลบอเงิน   อําเภอลาดหลุมแกว  จังหวัดปทุมธานี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  1 

 
 

การรายงานนวัตกรรมการศึกษา  ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 
(ก)  ขอมูลผูเสนอนวัตกรรม 
 1.  หนวยงานที่เสนอนวัตกรรม 

  โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค  สังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  1  
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  1   
  กลุมงาน  กลุมสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 2.  ช่ือผูรับผิดชอบหลัก  นางบุญเสมอ  ปตินานนท  โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค 

 3.  สถานที่ติดตอ  โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค  73/2 หมู  4 ตําบลบอเงิน อําเภอลาดหลุมแกว  
จังหวัดปทุมธานี  โทรศัพท  02-5994305  e-mail address  soon-taro @ Hotmail .com 
(ข)  ขอมูลเก่ียวกับผลงานนวัตกรรม 



1. ช่ือนวัตกรรม  ศิลปะพื้นบานบูรณาการสาระการเรียนรูรายวิชานําสูชุมชน 
2. นวัตกรรมสนองกลยุทธ สพฐ. 

กลยุทธเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 
กลยุทธขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอยางกวางขวางและทั่วถึง 
กลยุทธพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
กลยุทธกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทองถิ่นในการจัด
การศึกษา 

  กลยุทธเรงพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ค)  ขอมูลเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม 
 (นวัตกรรมการศึกษานี้ หมายรวมไปถึงวิธีการหรือแนวปฏิบัติดีดีที่สงผลตอการพัฒนาหรือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา) 

1.  ความเปนมาของนวัตกรรม 
 ศิลปะพื้นบานบูรณาการสาระการเรียนรูรายวิชานําสูชุมชนเปนกระบวนการที่พัฒนาขึ้นมาใหม  การ

แสดงลําตัดเปนการแสดงเชิงสรางสรรค( Creative  Drama  ) นอกจากนี้ยังเปน” การแสดงที่ใชในการศึกษา” 
(  Drama – in – Education ) มุงเนนที่ใช  กระบวนการฝกการแสดงลําตัด ใน  การพัฒนา   ผูเรียนในทุกๆดาน
ไมวาจะเปนดาน พุทธิพิสัย  (  Cognitive Domain ) จิตพิสัย (Affective  Domain ) และทักษะพิสัย ( 
Psychomotor  Domain ) เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งตางๆ  ตลอดจนเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและผูอื่นอยางมี
ความสุข  ดังนั้นวิธีการประเมินผลผูเรียนจึงประเมินจากการสังเกตพัฒนาการทั้ง 3 ดานของผูเรียน โดยที่ผู
ประเมินจําเปนตองสังเกตพฤติกรรม 

       การเรียนรูและการรวมกิจกรรมของผูเรียน ตลอดจนทําการทดสอบทักษะในดานตางๆ ควบคูไปกับการ         
เรียนการสอนในการนี้ครูผูสอนจะตองมีความรู  ความสามารถในการทําหนาที่ของ “ผูอํานวยความสะดวก” 
(Facilitator  ) เพื่อใหผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรูอยางแทจริง 
 จากลักษณะที่กลาวมาแลว  จะเห็นไดวากระบวนการฝกลําตัดมีลักษณะที่สอดคลองกับหลักการและ
แนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 เปนอยางยิ่ง กลาวคือ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาไวใน
มาตรา  6  วา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุขและได
กําหนดลักษณะของกระบวนการจัดการเรียนรูที่พึงประสงคไวในมาตรา 24 ดังนี้คือ 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล 

2. ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกปญหา 

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปนรักการ
อานและเกิดการใฝรูใฝเรียน 



4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระการเรียนรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา 

5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานงานความรวมมือกับบิดา มารดา 
        ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

2.  กระบวนการไดมาซึ่งนวัตกรรม 
2.1 วัตถุประสงค 
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องเพลงพื้นบานลําตัดและรวมกันอนุรักษ 
2. นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถรองลําตัดบทแนะนํา
โรงเรียนได 
3. นักเรียนสามารถเผยแพรลําตัดสูชุมชนและมีรายไดระหวางเรียน 
4.มีคณะลําตัดประจําสาระการเรียนรูเพื่อถายทอดผลงานผานกระบวนการลําตัด 
5. มีคณะลําตัดสุนทโรศิลป”ศิษยหวังเตะ” จํานวน 1 คณะ 
2.2  การออกแบบนวัตกรรม 
กิจกรรมที่  1 รวมกันวางแผน  ผูบริหารและคณะครูรวมกันวางแผนโดยนําวิสัยทัศนของโรงเรียนมาเปน
หลักในการจัดกิจกรรม สรางกิจกรรมการบูรณาการตามสาระการเรียนรู  และออกแบบการบูรณาการแต
ละสาระการเรียนรูรายวิชาผานกระบวนการลําตัด 
กิจกรรมที่   2 ดําเนินการปฏิบัติ  ในแตละสาระการเรียนรูไปดําเนินการสอนตามสาระของตนเองโดย
เมื่อจบสาระที่ตองการเนนในเรื่องความแมนยําในเนื้อหาสาระใหนักเรียนนําเนื้อหานั้นมาแตงเปนกลอน
ลําตัดสามารถรองไดจริงถูกตองตามแบบการแตงคําประพันธ 
กิจกรรมที่  3  ฝกความชํานาญ  โดยใชเวลาในกิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมตามตารางที่ทางสาระการเรียนรู
ศิลปะกําหนดและเวลาวางของนักเรียน 
กิจกรรมที่  4  นําเสนอขอมูล วันสุนทโรวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมที่   5 กิจกรรมพัฒนาและตอยอด  การจัดทําโครงงาน 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมเผยแพรสูชุมชน  ประชาสัมพันธโรงเรียนผานกิจกรรมลําตัด 

   กิจกรรมการบูรณาการในสาระการเรียนรูรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สุขศึกษา-พล
ศึกษา 

กลอนลําตัด
รณรงคโรคเอดส

ภาษาไทย 
แตงกลอนลําตัด
กลอนวันสําคัญ 

สังคมศึกษา 
กลอนแนะนํา

จังหวัดปทุมธานี 
วิทยาศาสตร 

โครงงานการเกิด
เสียงดนตรี 

การงานอาชีพ ฯ 
ทําชุดการแสดง 
ทําเว็บไซด 

คณิตศาสตร 
กลอนลําตัดสูตร
คณิตศาสตร 

สาระศิลปะ 
การเลนลําตัด 

 ภาษาตางประเทศ 
แตงบทแนะนํา 
โรงเรียนเปน 
ภาษาอังกฤษ 

ลําตัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 นําสูการปฏิบัติ 
 กิจกรรมศิลปะพื้นบานบูรณาการสาระการเรียนรูรายวิชานําสูชุมชน นั้นไดกําหนดการปฏิบัติ
ไว 6 กิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 รวมกันวางแผน 
 ผูบริหารและครูรวมกันวางแผนโดยนําวิสัยทัศนของโรงเรียนมาเปนหลักในการจัดกิจกรรมบูรณาการ
สาระกาเรียนรู จํานวน 8 สาระการเรียนรูวิสัยทัศนของโรงเรียน  คือ  โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชา
สรรคเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาไดคุณภาพมาตรฐานการศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่สะอาด
รมรื่นเอื้อตอการเรียนรู  สรางคนใหเปนคนดี มีทักษะในการดํารงชีวิตและมีความเปนเลิศทางศิลปะ
พื้นบาน   โดยไดดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรของโรงเรียนทุกคนซึ่งประกอบดวย คณะครู
และนักการภารโรง  จํานวน  1  วัน นักเรียนจํานวน 3 วัน 
กิจกรรมการบูรณาการลงสูสาระการเรียนรูรายวิชาแยกตามสาระการเรยีนรู  คือ 
1.  สาระศิลปะ เปดสอนหลักสูตรทองถิ่นในชวงช้ันที่ 3 คือระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 และชวงช้ันที่  4  
คือช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  และตองเปนแกนกลางในการจัดตารางฝกซอมใหกับทุกสาระจํานวน  
 7 สาระการเรียนรู และดําเนินการฝกซอมดูแลคณะลําตัดสุนทโรศิลป” ศิษยหวังเตะ” 

2. สาระคณิตศาสตร  แตงกลอนลําตัดสูตรคณิตศาตร 
3. สาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ทําชุดการแสดงลําตัดจากผักตบชวาและทําเวปไซดลําตัดเพื่อ
เผยแพรไปยังชุมชน 

4. สาระวิทยาศาสตร  จัดทําโครงงานการเกิดเสียงดนตรี 
5. สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแตงกลอนแนะนําจังหวัดปทุมธานี 
6. สาระภาษาไทย  ใหความรูนักเรียนในเรื่องหลักการแตงคําประพันธกลอนลําตัดและแตงกลอนลําตัด
เนื่องในวันสําคัญตางๆ ใหคณะลําตัดสุนทโรศิลป”ศิษยหวังเตะ” 

7. สาระสุขศึกษาพลศึกษา  นําเสนอกลอนกิจกรรมรณรงคโรคเอดสและวันงดสูบบุหรีโลก 
8. ภาษาตางประเทศ  แตงกลอนโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการปฏิบัติ 



- ในแตละสาระการเรียนรูจะดําเนินการสอนเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูของตนเองเมื่อจบ
หนวยการเรียนรูจึงใหนักเรียนแปลงเนื้อหาที่เรียนเปนบทกลอนลําตัดซึ่งสามารถรองไดและ
ถูกตองตามหลักการประพันธ 

กิจกรรมที่  3 ฝกความชํานาญ 
-      ในคาบโฮมรูมนักเรียนจะรองบทแนะนําโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรคและครูผูรับผิดชอบ
กิจกรรมโฮมรูมจะจัดต้ังคณะลําตัดประจําโฮมรูมคนเอง  จํานวน 1  คณะประกอบไปดวยผูแสดงชาย
จํานวน 3 คน  ผูแสดงหญิง  จํานวน  3  คน  นักดนตรีตีกลองรํามะนาจํานวน 2 คน    ตีฉิ่ง 1 คน 
 ตีกรับ 1 คน รวมทั้งคณะจํานวน  10  คน  ดําเนินการฝกซอมโดยใชเวลาวางและสงไปฝกซอมความ
แมนยําที่สาระการเรียนรูศิลปะตามตารางที่กําหนดไวบทที่จะตองบังคับเหมือนกันทุกคณะ  คือ บท
กลอนลําตัดที่ใหความรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   
กิจกรรมที่  4 นําเสนอขอมูล 
 คณะลําตัดประจํากิจกรรมโฮมรูมจะมีครูรับผิดชอบ  1  คนจะนําคณะลําตัดเขาประกวดในวัน
สุนทโรวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยจะนําเสนอผลงานที่ไดออกแบบกันไวตามสาระการเรียนรู
ที่กําหนดบทบังคับคือ บทที่ใหความรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อหาคณะที่มีความเปนเลิศทางศิลปะ
พ้ืนบานในขณะที่ฝกซอมตามปกติทางโรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนที่มีความเกงในลําตัดของแตละคณะ
มาเปนผูแสดงของคณะสุนทโรศิลป”ศิษยหวังเตะ”  เพื่อนําเสนอผลงานของโรงเรียนผานกระบวนลําตัด
เวลามีผูมาเยี่ยมชมโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5  พัฒนาตอยอด 
- การจัดทําโครงงานในเรื่องการสืบคนวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นสาขาลําตัด 
กิจกรรมที่  6  กิจกรรมเผยแพรความรูสูชุมชนประชาสัมพันธโรงเรียนผานกิจกรรมลําตัด จะจัดกิจกรรม
แนะแนวศึกษาตอของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
จัดกิจกรรมลําตัดเครือขายใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและรับงานแสดงตามชุมชน 

การมีสวนรวมในการพัฒนา 
  ภายในโรงเรียน  ผูบริหารครู ไดใหความสําคัญโดยการจัดวางแผนการดําเนินการโดยใช
วิสัยทัศนของโรงเรียนเปนเปาหมายในการกําหนดนวัตกรรมที่จะใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
มีการรวมกันจัดทําหลักสูตรทองถิ่นศิลปะพื้นบานลําตัด จัดกิจกรรมบูรณาการสาระการเรียนรูรายวิชา 
 ภายนอกโรงเรียน  วิทยากร ไดเชิญผูมีความรูความสารมารถชํานาญการดานลําตัด  คือ  

พอหวังเตะ “นายหวังดี  นิมา “ ศิลปนแหงชาติสาขาลําตัด  และแมศรีนวล ขําอาจ  มาใหความรูแกบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน นอกจากนี้จะมีวิทยากรที่เปนชาวบานและเคยเลนลําตัดมากอนมารวมใหความรูเชนกัน 
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพลงพื้นบานลําตัด ประเมินการ
ใชหลักสูตรและชวยเผยแพรกิจกรรมลําตัดของโรงเรียน  ผูปกครอง  ใหการสนับสนุนนักเรียนในการทํากิจกรรม
ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายของแตละสาระการเรียนรู เชนการแตงบทกลอนลําตัด  การทําชุด 
ลําตัดและรวมกันประเมินผลงานของนักเรียน 

2.4 ผลการนําสูการปฏิบัติ 
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องการแสดงลําตัดและสามารถถายทอดความรูใหผูอื่น

เขาใจนักเรียนสามารถรองลําตัดไดแสดงลําตัดได 



2. ผลการบูรณาการสาระการเรียนรูรายวิชานักเรียนไดรับความรูในเนื้อหาตามที่หลักสูตร
กําหนดแลวยังสามารถนําไปแตงกลอนลําตัดเพื่องายตอการจําและเกิดสุนทรียภาพดาน
ศิลปะและดนตรีนาฏศิลป 

3. ไดคณะลําตัดประจําสาระการเรียนรูและโฮมรูมละ 1 คณะ จํานวนทั้งโรงเรียนเทากับ 8 
คณะและไดคณะลําตัดที่ดีที่สุดของโรงเรียนโดยคัดเลือกจากคณะลําตัดทั้ง 8 คณะ คือ 
คณะสุนทโรศิลป “ศิษยหวังเตะ “  สามารถนําเสนอผลงานของโรงเรียนโดยผาน
กระบวนการลําตัดเมื่อมีผูมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ออกแนะแนวศึกษาตอดวยเขาเรียนที่
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรคดวยการแสดงลําตัด 

4. นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนไมไปหมกมุนในเรื่องยาเสพติดและยังเปนการ
หารายไดระหวางเรียน 

3.  คุณคาของนวัตกรรม 
               3.1 การแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1.นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน      กิจกรรมลําตัดเปนกิจกรรมที่
จะตองใชเวลาในการฝกฝนเพื่อใหเกิดความชํานาญ ทําใหนักเรียนไมหันไปมั่วสุมกับ
ยาเสพติด 

2 นักเรียนมีระเบียบวินัย      กิจกรรมลําตัดจะเปนการทํางานรวมกันฝกใหทุกคน
เปนผูที่ตองรักษาวินัยในตนเองเปนคนตรงตอเวลารักษาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

3. มีความแมนยําในสาระที่เรียน  เกิดความคิดสรางสรรค  ในการนําสาระการเรียนรู
ที่เรียนมาถายทอดเปนกลอนลําตัดทําใหงายในการจดจํา 

4. เกิดกระบวนการกลุม การแสดงลําตัดเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความรวมมือของ
แตละบุคคลรวมกันทําใหเกิดภาวะผูนําผูตามการยอมรับในความสามารถของกันและกัน 

5. การกลาแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดี กิจกรรมลําตัดฝกใหนักเรียนเปนผูที่กลา
แสดงออกในทางที่ถูกตอง  มีบุคลิกภาพที่ดีมีสุนทรียภาพทางดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป 
3..2 การใชทรัพยากร  
  นักเรียนถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสามารถพัฒนาใหนักเรียนไดพัฒนาตาม
วิสัยทัศนของโรงเรียน นําวิทยากรทองถิ่นเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน ชุมชน
เขามามีสวนในการประเมินและใชบริการในการจัดหาคณะลําตัดไปแสดง แหลงเรียนรูใน
ชุมชน  โรงเรียนไดไปศึกษาเพื่อจัดทําเปนโครงงาน 
3.3 สงเสริมการเรียนรูรวมกัน 
  ผูบริหาร ครู รวมกันวางแผนกิจกรรม นํากิจกรรมที่วางแผนไปดําเนินการจัด
กิจกรรมใหนักเรียน  ซึ่งแตละฝายมีบทบาทในการทําต้ังแตเริ่มวางแผนรวมกัน การดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว การแสดงผลงาน  ตลอดจนการประเมินผล 
 
3.4 การนําไปใช 

 กิจกรรมศิลปะพื้นบานบูรณาการสาระการเรียนรูรายวิชานําสูชุมชน นั้นไดกําหนดการปฏิบัติ
ไว 6 กิจกรรมดังนี้ 



กิจกรรมที่ 1 รวมกันวางแผน 
  ผูบริหารและครูรวมกันวางแผนโดยนําวิสัยทัศนของโรงเรียนมาเปนหลักในการจัดกิจกรรม
บูรณาการสาระกาเรียนรู จํานวน 8 สาระการเรียนรูวิสัยทัศนของโรงเรียน  คือ  โรงเรียนสุนทโรเมตตา
ประชาสรรคเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาไดคุณภาพมาตรฐานการศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่
สะอาดรมรื่นเอื้อตอการเรียนรู  สรางคนใหเปนคนดี มีทักษะในการดํารงชีวิตและมีความเปนเลิศทาง
ศิลปะพ้ืนบาน  สรางความตระหนักในการจัดกิจกรรมใหกับบุคลากร   โดยไดดําเนินการจัดอบรมให
ความรูแกบุคลากรของโรงเรียนทุกคนซึ่งประกอบดวย คณะครูและนักการภารโรง  จํานวน  2 วัน โดย
ใหความรูกับผูเขารับการอบรมตั้งแต ขั้นตอนการแสดงลําตัด การแตงกายประกอบการแสดง 
ลําตัด การแตงกลอนลําตัด การตีกลองรํามะนาประกอบการแสดงลําตัด การรองลําตัดบทแนะนํา
โรงเรียน อบรมนักเรียนจํานวน 3 วัน โดยใหความรูกับผูเขารับการอบรมตั้งแต ขั้นตอนการแสดง 
ลําตัด การแตงกายประกอบการแสดงลําตัด การแตงกลอนลําตัด การตีกลองรํามะนาประกอบการแสดง
ลําตัด การรองลําตัดบทแนะนําโรงเรียนจัดกิจกรรมการบูรณาการลงสูสาระการเรียนรูรายวิชาแยกตาม
สาระการเรียนรู  คือ 
1.  สาระศิลปะ เปดสอนหลักสูตรทองถิ่นในชวงช้ันที่ 3 คือระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 และชวงช้ันที่  4  
คือช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  และตองเปนแกนกลางในการจัดตารางฝกซอมใหกับทุกสาระจํานวน  
 7 สาระการเรียนรู และดําเนินการฝกซอมดูแลคณะลําตัดสุนทโรศิลป” ศิษยหวังเตะ” 
2. สาระคณิตศาสตร  แตงกลอนลําตัดสูตรคณิตศาตร เมื่อจบหนวยการเรียนรูที่เรียน 
3. สาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ทําชุดการแสดงลําตัดจากผักตบชวาโดยนักเรียนจะตองเริ่มต้ังแต
การตัดผักตบมาตากใหแหงไปจนถึงการตัดเปนเสื้อประกอบการแสดงและทําเวปไซดลําตัดเพื่อเผยแพร
ไปยังชุมชน 
4. สาระวิทยาศาสตร  จัดทําโครงงานการเกิดเสียงดนตรีเปนโครงงานที่เช่ือมโยงมาจากสาระ
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับการเกิดเสียง 
5. สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแตงกลอนแนะนําจังหวัดปทุมธานีโดยผูเรียนจะเรียนเรื่อง
ทองถิ่นของเรา 
6. สาระภาษาไทย  ใหความรูนักเรียนในเรื่องหลักการแตงคําประพันธกลอนลําตัดและแตงกลอน 
ลําตัดเนื่องในวันสําคัญตางๆ ใหคณะลําตัดสุนทโรศิลป”ศิษยหวังเตะ” 
7. สาระสุขศึกษาพลศึกษา  จะสอนในเรื่องการดูแลรักษาตนเองใหมีบุคลิกภาพที่ดีนําเสนอกลอน
กิจกรรมรณรงคโรคเอดสและวันงดสูบบุหรี่โลก 
8. ภาษาตางประเทศ  แตงกลอนโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการปฏิบัติ 
- ในแตละสาระการเรียนรูจะดําเนินการสอนเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูของตนเองเมื่อจบ

หนวยการเรียนรูจึงใหนักเรียนแปลงเนื้อหาที่เรียนเปนบทกลอนลําตัดซึ่งสามารถรองไดและ
ถูกตองตามหลักการประพันธ 

กิจกรรมที่  3  ฝกความชํานาญ 



-      ในคาบโฮมรูมนักเรียนจะรองบทแนะนําโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรคและครูผูรับผิดชอบ
กิจกรรมโฮมรูมจะจัดต้ังคณะลําตัดประจําโฮมรูมคนเอง  จํานวน 1  คณะประกอบไปดวยผูแสดงชาย
จํานวน 3 คน  ผูแสดงหญิง  จํานวน  3  คน  นักดนตรีตีกลองรํามะนาจํานวน 2 คน    ตีฉิ่ง 1 คน 
 ตีกรับ 1 คน รวมทั้งคณะจํานวน  10  คน  ดําเนินการฝกซอมโดยใชเวลาวางและสงไปฝกซอมความ
แมนยําที่สาระการเรียนรูศิลปะตามตารางที่กําหนดไวบทที่จะตองบังคับเหมือนกันทุกคณะ  คือ บท
กลอนลําตัดที่ใหความรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   
กิจกรรมที่  4  นําเสนอขอมูล 
 คณะลําตัดประจํากิจกรรมโฮมรูมจะมีครูรับผิดชอบ  1  คนจะนําคณะลําตัดเขาประกวดในวัน
สุนทโรวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยจะนําเสนอผลงานที่ไดออกแบบกันไวตามสาระการเรียนรู
ที่กําหนดบทบังคับคือ บทที่ใหความรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อหาคณะที่มีความเปนเลิศทางศิลปะ
พ้ืนบานในขณะที่ฝกซอมตามปกติทางโรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนที่มีความเกงในลําตัดของแตละคณะ
มาเปนผูแสดงของคณะสุนทโรศิลป”ศิษยหวังเตะ”  เพื่อนําเสนอผลงานของโรงเรียนผานกระบวนการ
ลําตัดเวลามีผูมาเยี่ยมชมโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5  พัฒนาตอยอด 
- การจัดทําโครงงานในเรื่องการสืบคนวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นสาขาลําตัด   
- การจัดทําซีดีเพื่อจําหนายเปนทุนการศึกษา 
กิจกรรมที่  6  กิจกรรมเผยแพรความรูสูชุมชน 
ประชาสัมพันธโรงเรียนผานกิจกรรมลําตัด โดยจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาตอของนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จัดกิจกรรมลําตัดเครือขายใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการและรับงานแสดงตามชุมชน 
3.5 การยอมรับ  
            ครูและนักเรียนรวมกันทํากิจกรรมในเรื่องการแสดงลําตัดถือเปนการผอนคลายทําใหนักเรียน
และครูมีความใกลชิดกันเอื้อตอระบบดูแลนักเรียนเกิดความสามัคคีในหมูคณะ ลําตัดคณะสุนทโรศิลป”
ศิษยหวังเตะ” ไดรับการยอมรับและออกงานแสดงไปทั่วโดยผูที่ติดตอมาจะเปดเวปไซดของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


