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ชื่อผลงาน  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจอมทองศึกษา ส 42208  สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

ชื่อผูเสนอผลงาน  นางสาวดวงแกว  มณีโชต ิ
โรงเรียน  มัธยมวัดสิงห 

ความสําคัญและความเปนมา 
ความเปนมาในการเริ่มตนสรางนวัตกรรมนี้เกิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 มีเปาหมายใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจทองถิ่นและ 
เปนการปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและผูกพันกับทองถิ่นของตน นอกจากการจัดกระบวนการเรียน 
การสอนที่มุงใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมทั่ว ๆ ไปของทองถิ่นแลว 
ยังเปนการนําทรัพยากรที่มีในทองถิ่นทั้งที่เปนทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสราง 
ขึ้นมาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะปนการสรางเสริมประสบการณตรงที่สอดคลองกับการ 
ดําเนินชีวิตของผูเรียน จนสามารถบรรลุตามเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา การทําใหผูเรียน 
ไดเรียนรูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันมีคาของทองถิ่นมิใหสูญหายไปพรอมกับเจาของภูมิปญญา 
ทองถิ่นไดนั้น จะตองไดรับความรวมมือจากครู ผูปกครอง และเจาของภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยกัน 
ถายทอดใหกับผูเรียน หรือรวบรวมขอมูลนั้นเพื่อถายทอดตอผูเรียน โดยหลอมรวมเจตคติและ 
คานิยมของผูเรียนใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเองตลอดไปไมวาจะไปอยูที่ใด 
ก็ตามผานเครื่องมือสื่อประกอบการสอนที่เหมาะ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่มีในทองถิ่น เกิด 
ความรักความผูกพันภาคภูมิใจ ซึ่งมีประโยชนตอทองถิ่นและชาติ และมีคุณคาตอการพัฒนาสาระ 
การเรียนรูทองถิ่นของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห อีกทางหนึ่ง 

จึงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนในเขต 
จอมทอง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มาจัดทําเอกสารประกอบการสอนและศึกษาประสิทธิภาพของ 
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ส 42208  จอมทองศึกษา เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมของเขต 
จอมทอง โดยเนนเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับสภาพทองถิ่น ทังนี้ผลที่ไดจากการศึกษาจะเปน
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แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิด 
ความตระหนักเห็นความสําคัญ และคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นอันเปน 
มรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติได อันจะนําไปสูความสัมพันธกับชุมชนทําใหการ 
พัฒนาสาระการเรียนรูทองถิ่นเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 ตอไป 

จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน 
วัตถุประสงค 
1.  เพื่อจัดทําสาระทองถิ่นและสรางเอกสารประกอบการสอนสาระทองถิ่นโรงเรียน 

มัธยมวัดสิงห  รายวิชา ส42208  จอมทองศึกษา เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมของเขตจอมทอง ช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 5 

2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ส  42208  จอมทอง 
ศึกษา เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมของเขตจอมทอง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 กอน 
และหลังการเรียน โดยใชเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ส42208 จอมทองศึกษา เรื่อง มรดกทาง 
วัฒนธรรมของเขตจอมทอง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
ส42208  จอมทองศึกษา เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมของเขตจอมทอง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

เปาหมาย 
ดานปริมาณ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ทุกคนมีสื่อประกอบการเรียนรูสาระทองถิ่น 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
ดานคุณภาพ นักเรียนมีความสามารถในการใชเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 

ส42208 จอมทองศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 อยางมีประสิทธิภาพ
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กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดําเนินงาน 
การดําเนินการสรางนวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ส42208  จอมทอง 

ศึกษา เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมของเขตจอมทอง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ดังนี้ 
1.  เก็บขอมูลและการพัฒนา ในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการ 

ครู ผูบริหารการศึกษา ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชน ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ 
หลากหลายสาขา เพื่อรวมกันกําหนดกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 

2.  ศึกษา/วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะไดทราบถึงขอบขายของ 
การกําหนดกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 

3.  ศึกษา/วิเคราะหขอมูลสารสนเทศทองถิ่น โดยใหครอบคลุมทั้งนโยบายของ 
รัฐบาล วิสัยทัศน กลุมจังหวัด/จังหวัด/สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ความสําคัญประวัติความ 
เปนมาของทองถิ่น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สภาพปญหาและเหตุการณสําคัญในชุมชนและ 
สังคมนั้น ๆ รวมทั้งศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลแนวโนมการพัฒนาของทองถิ่น และนํา 
ขอมูลที่ไดมาทั้งหมดใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 

4.  กําหนดกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษา นําขอมูลจากขอ 1 และ 2 
มาใชกําหนดกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นใหเหมาะสม และสอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษา 

5.  สอบถามและรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณกอน 
จะนําไปปรับปรุงและใหสถานศึกษานําไปจัดทาํรายละเอยีดสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษา 
ตอไป 

6.  เผยแพรและประชาสัมพันธกรอบสาระการเรียนรูทองถิน่ หลังจากปรับปรุงกรอบ 
สาระการเรียนรูทองถิ่นใหสมบูรณแลว จัดทํารายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรูทองถิ่นของ 
สถานศึกษาอยางเหมาะสม 

7.  นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล หลังจากสถานศึกษาไดนํากรอบสาระการ 
เรียนรูทองถิ่นไปวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง จัดทํารายละเอียด 
ของเนื้อหา องคความรูเกี่ยวกับทองถิ่นและจัดประสบการณการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
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เอกสารประกอบการสอนนี้ใชคูกับแผนการจัดการเรียนรูแบบ  Storyline 
Approach  เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ส42208 จอมทองศึกษา เรื่อง มรดกทาง 
วัฒนธรรมของเขตจอมทอง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 แบงเนื้อหาเปนรายบทได 6 บท ดังนี้ 

บทที่ 1  สภาพภูมิศาสตร สิ่งแวดลอมและสังคม เปนการกลาวถึง สภาพทาง 
ภูมิศาสตรของเขตจอมทอง และวิถีชีวิตที่แสดงความสัมพันธของประชาชนกับสภาพทางภูมิศาสตร 
ของทองถิ่น ที่นําไปสูการเกิดวัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น 

บทที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขตจอมทอง กลาวถึง การพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจและสังคมจากอดีต สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเริ่มที่เปนดานเก็บภาษีและจุดพักเรือของ 
ชาวตางชาติ กอนจะเดินทางตอไปยังกรุงศรีอยุธยา  และสืบตอมาจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมตามนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันเพื่อเปนแหลงกระจายประชากรเปนที่อยูอาศัย จากฝง 
พระนครมายังฝงธนบุรี 

บทที่ 3  พัฒนาทางประวัติศาสตรและทองถิ่น กลาวถึง วิวัฒนาการของชุมชน 
บางกอกบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา และการเปลี่ยนแปลงของชุมชน จนเกิดเปนชุมชนเมืองและ 
ที่ตั้งของเมืองหลวงในเวลาตอมา 

บทที่ 4  มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น กลาวถึง ผลงานทางดาน 
สถาปตยกรรมและศิลปกรรมอันเปนตนแบบของสถาปตยกรรมแบบวัดนอกอยาง ที่มีตนกําเนิดใน 
เขตจอมทอง และกลุมวัดตนแบบสถาปตยกรรมแบบวัดนอกอยาง ผลงานทางดานประติมากรรม 
สมัยอยุธยาและผลงานดานจิตรกรรม ที่มีการผสมผสานระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปกรรมแบบ 
จีน เปนตน 

บทที่ 5 ภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยี กลาวถึง บุคคลสําคัญและภูมิปญญาใน 
ทองถิ่น ทั้งในอดีตและปจจุบันของเขตจอมทอง สูตรอาหารพื้นบาน เครื่องมือเครื่องใชในทองถิ่นที่ 
แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น เขตจอมทอง เปนตน 

7.  แนวทางพัฒนาเขตจอมทอง กลาวถึง ขอมูลดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองในปจจุบันและขอเสนอแนวทางพัฒนาเขตจอมทองในอนาคต



5 

ปจจัยความสําเร็จ 
กระบวนการสรางนวัตกรรมชุดนี้ขึ้นมาไดรับการสนับสนุนและองคความรูจากหลาย 

ฝายในการเรียนรู ไดแก 
1.  ภูมิปญญาทองถิ่นดานตาง ๆ ทั้งในเขตจอมทองและเขตบางขุนเทียน ใหขอมูล 

และรูปภาพศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาดานตาง ๆ ของเขตจอมทอง 
2.  สํานักงานเขตจอมทองที่สนับสนุนดานขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

ตาง ๆ ในของเขตจอมทอง 
3.  สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ใหการสนับสนุนขอมูล แผนผังและแผนที่พัฒนา 

เขตกรุงเทพมหานคร 
4.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  กลุมนิเทศติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา ใหขอมูลการจัดทําสาระทองถิ่นสถานศึกษาและแนวทางการวัดและ 
ประเมินผลโดยใช RUBIC 

5.  สํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร ใหขอมูลเพื่อการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑจากชุมชนในเขตจอมทอง 

6.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏธนบุรี ใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชน 
ฝงธนบุรี 

7.  วัดตาง ๆ ในเขตจอมทอง ใหขอมูลและรูปภาพเกี่ยวกับวัดตาง ๆ ในเขตจอมทอง 
8.  กลุมงานบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ที่ใหการสนับสนุนการจัดทําและ 

การจัดกิจกรรมทั้งในช้ันเรียนและกิจกรรมบูรณาการ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเอกสารประกอบการสอน ดูไดจาก 
1.  คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนซึ่งประเมินโดยผูเ ช่ียวชาญในระดับ 

เหมาะสมมากที่สุด 
2.  ประสิทธิภาพของเอกสารตามเกณฑ E 1 /E 2  เทากับ 81.49 : 86.43
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3.  ประสิทธิภาพของเอกสารตามเกณฑพัฒนาของผูเรียน โดยทดสอบ มีคาหลังเรียน 
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชเอกสารประกอบการสอนในระดับดี 

บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learmed) 
จากการจัดทําสาระทองถิ่น โรงเรียนมัธยมวัดสิงห และนํานวัตกรรมนี้ไปใชเกิด 

ประโยชนกับนักเรียนเปนจํานวนมาก และเปนประโยชนตอสถานศึกษาใชเปนสาระทองถิ่น 
สถานศึกษา โดยเปดเปนวิชาเลือกในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 และนําไปจัดกิจกรรมบูรณาการแบบสหวิทยาการทั้งระดับมัธยมศึกษา 
ตอนตนและตอนปลาย เพื่อใหนักเรียนเกิดความรัก ความผูกพันและภาคภูมิ ใจในทองถิ่นที่นักเรียน 
อาศัยอยู ซึ่งจะสงผลตอความตองการจะมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นในอนาคตตอไป 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
การใชเอกสารประกอบการสอนรายวิชา จอมทองศึกษา ส42208  เรื่อง มรดกทาง 

วัฒนธรรมของเขตจอมทอง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ควรใชคูกับแผนการจัดการเรียนรูที่เปนการสอน 
แบบ Storyline Approach เพราะเปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง ที่ 
สามารถเช่ือมโยงกับความรูเดิม และควรใหผูเรียนสนใจศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจและประสบการณการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้นในรูปแบบโครงงาน 

การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลที่ไดรับ 
การเผยแพร มีรองรอยหลักฐานการเผยแพร มีการนําไปใชทั้งในและนอกโรงเรียน 
1.  จัดทําแผนพับและเอกสารเผยแพรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล 
2.  นําเสนอผลงานในโอกาสตาง ๆ  เชน งานวิชาการประจําปของโรงเรียน งานครูมือ 

อาชีพเปนวิชาการอบรมครูตามคําเชิญของโรงเรียนตาง ๆ เปนตน
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3.  นําไปสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ โดยจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบสห 
วิทยาการทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
ตั้งแตป พ.ศ.2549 ดังนี้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 บูรณาการเรื่อง จอมทองทองถิ่นที่รัก เนนสถานที่สําคัญที่ 
ตั้งอยูรอบ ๆ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห โดยมีแหลงเรียนรู ไดแก วัดสิงห ศาลอาญาธนบุรี ไปรษณีย 
สถานีตํารวจ ฯลฯ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  บูรณาการเรื่อง เกาะรัตนโกสินทร มีแหลงเรียนรู ไดแก 
พระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ วัดพระแกว กระทรวงกลาโหม ศาลหลักเมือง ฯลฯ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นของเขตจอมทอง มีแหลง 
เรียนรู เชน วัดตาง ๆ ในทองถิ่น สถานที่ราชการ พิพิธภัณฑทองถิ่น สวนผลไม ภูมิปญญาทองถิ่น 
ฯลฯ 

4.  ใหโรงเรียนที่สนใจศึกษาดูงาน เชน โรงเรียนจานกรอง โรงเรียนวัดราชโอรส 
เปนตน 

5.  จัดทําโครงการนักประวัติศาสตรรุนเยาว กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 
การจัดทําเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เปนการจัดกิจกรรมที่เนนการศึกษาประวัติศาสตรของทองถิ่น โดยมุง 
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับผลงานทางสถาปตยกรรมตามศิลปะพระราชนิยมรัชกาลที่ 3  และศึกษาถึง 
ผลกระทบที่เกิดกับชุมชนและวิถีชีวิตของประชาชนในเขตจอมทอง หลังรัชกาลที่ 3  ใหกําเนิด 
ศิลปะพระราชนิยมรัชกาลที่ 3  เพื่อสรางความรัก ความผูกพันทองถิ่นใหกับสมาชิกกลุมเยาวชน 
นักประวัติศาสตรรุนเยาวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและประเทศชาติตอไป 

ระยะที่ 2 เปนการจัดกิจกรรมที่เนนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เปนตนแบบของ 
ศิลปกรรมไทยมาแตยุคโบราณ ไดแก ศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ซึ่งกลุมเยาวชน 
นักประวัติศาสตร รุนเยาวเลือกศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงเรียนรู
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ระยะที่ 3 เปนการศึกษาถึง อารยธรรมของตางชาติที่เคยยิ่งใหญมาแตโบราณ และ 
อิทธิพลตอการสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรมของไทย คือ อารยธรรมขอมและอินเดีย 
ทางดานทิศตะวันตกของประเทศไทย ไดแก พิพิธภัณฑบานเกา อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห 
จังหวัดกาญจนบุรี และเรื่องราวของประเทศไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ในรูปแบบ ง านค า ย เป น 
การเรียนรูเชิงปฏิบัติการในแหลงเรียนรูจริง มีระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม เปนระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 

ซึ่งผลทั้ง  5  ประการนี้  เปนประโยชนอยางยิ่งกับนักเรียน ครูผูสอน และ 
สถานศึกษา และยังเปนเปาหมายที่สําคัญในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับสาระทองถิ่นของสถานศึกษา 
นวัตกรรมชุดนี้สามารถใชไดกับนักเรียนทุกระดับ ไดศึกษาประวัติความเปนมาและการพัฒนา 
ทองถิ่นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของเขตอมทอง ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบประเพณี คติความเช่ือ ภูมิปญญาทองถิ่น และใชประโยชนรวมกับรายวิชาอื่น ๆ เพื่อให 
นักเรียนเกิดการบูรณาการความรูเพื่อสรางความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในทองถิ่นที่ 
นักเรียนอาศัยอยู 

การไดรับการยอมรับ/รางวัลที่ไดรับ 
ผลงานไดรับการยอมรับดังนี้ 
1.  ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของโรงเรียนมธัยมวัดสิงห นํานวัตกรรมไปนําเสนอใน 

งานครูมืออาชีพ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
2.  เปนวิทยากรอบรมครูกลุมโรงเรียนในฝนฝงธนบุรี และครูสังคมศึกษาของศูนย 

วิชาสังคมศึกษา ฝงธนบุรี 
3.  ผลงานผานการประเมินนวัตกรรมตนแบบของครู จากการประเมินนวัตกรรม 

ตนแบบของครูของ สพม.1 กรุงเทพมหานคร ระดับเกียรติบัตร (ดีเยี่ยม) 
4.  ผลง านผ านการประ เมินหนึ่ ง โ ร ง เรี ยน  หนึ่ งนวัตกรรมของ  สพม .1 

กรุงเทพมหานคร ระดับเกียรติบัตร


