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การจัดการเรียนรูบูรณาการทองถิ่น : การเรียนรูสูวิถีชีวิตจริง
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทนํา
การสรางประสบการณให กับ ผู เรียนอย างมีคุณภาพนั้ นเป น สิ่ งที่จํ าเป น ตามคุณภาพของหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีเปาหมายใหผูเรี ยน“เปน คนดี มีปญญา มีความสุข”
การจัดการเรียนรูบูรณาการทองถิ่นเปนแนวทางหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ตามศัก ยภาพ เกิดการเรียนรูที่ถาวรอยา งยั่งยื น ซึ่งในการจัดการเรียนรู บูรณาการทองถิ่นนั้น เปนทั้งศาสตร
และศิลปที่ครูผูสอนจะตองรังสรรคกระบวนการกิจกรรมการเรียนรูที่สรางคุณคาของทองถิ่นอยางหลากหลาย
เพื่อใหผูเรีย นเกิดการเรียนรูอยางเปน กระบวนการไดคุณคาของการเรี ยนรูในศาสตรทางวิ ชาการและศาสตร
ทองถิ่นอยางผสมกลมกลืน กันในการดํ ารงชี วิต ของผู เรี ยน เป นฐานที่สํ าคัญของการพัฒนาพื้นฐานการดํ ารง
ตามวิถีชีวิตของผูเรียนสูการพัฒนาการเรียนรูที่ยิ่งใหญในอนาคต
สภาพการจัดการเรียนรูบูรณาการทองถิ่นในปจจุบัน
การจัดการเรียนรูบูรณาการทองถิ่นในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดเนนย้ําความสําคัญถึงการเขาถึง
วิถีชี วิ ตของผู เรียน โดยให ครูพัฒ นาการเรี ยนการสอนให ผ สมกลมกลื น กับ สิ่งแวดลอม วิ ถีชี วิ ต ของผู เ รี ย น
จากการศึกษาวิ จั ยและการศึกษาเอกสาร พบว า สภาพป ญหาจากการศึกษาจากสถานศึกษาในป จ จุ บั น
บุคลากรครูไมไดใหความสําคัญเปนเพราะขาดความตระหนัก ไมกระตือรือรนในการปฏิบัติงานสอน อีกทั้งไม
ประสานรวมมือกันทําใหไมเกิดการบูรณาการ การใชสื่อการเรียนการสอนสวนใหญเนนสื่อจากการจัดซื้อ ไม
ใชสื่อจากสภาพแวดลอมที่อยูใกลตัวมาจัดทําเปนสื่อการเรียนการสอน ทั้งๆที่สื่อจากรอบตัวของผูเรียนจะชวย
ทําใหผูเ รียนเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น และสามารถเรีย นรูไดอยางรวดเร็ วเนื่องจากสิ่งเหล านั้นเขาไดหยิบได
จับอยูเ ปนประจํา ใหทําเขาไดพิจารณาวิเคราะห ไดอ ยางรวดเร็วขึ้น สวนในดานเอกสาร หนังสือสําหรับการ
คนควาที่ใชประกอบการเรีย นการสอนในทองถิ่นไมเพียงพอ เกา ลา สมัย ไมสอดคลองกับเนื้อหา ไมมีแหล ง
ศึกษาคนควา และแหล งการเรี ยนรู ในชุ มชนมีนอยไมเพียงพอ ไมหลากหลาย การจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนยังใชแบบเรียนจากสํานักพิมพตางๆที่จัดทําเปนเลมมานําเสนอใหครูผูสอนไดใชสอนเปนสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งตัวอยางการเรียนรู โจทยปญหา ขอคําถามตางๆ แบบฝกหัดอยางหลากหลายที่ไดมา
จากความคิด ของนักวิชาการที่ไดรังสรรคเรียงรอยถอยความมาใหใชกันในสถานศึกษาทั่วประเทศ แตบริบทที่
ผูเขียนเหล านั้นไดแตห ลักการทางศาสตรร ายวิช า ซึ่งไมสอดคลองกับบริบ ทที่หลากหลายแตกตางกันไปตาม
สภาพของท องถิ่นนั้น สิ่งที่แยไปกวานั้นคือการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรีย นรูของครูผู สอนยัง ขาด
ความรูความเขาใจบทบาทในการวัดและประเมินผลในการจัด การเรียนการสอน ยังไมเนนเปาหมายของการ
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จัดการเรียนรูตามมาตรฐานการจัดการเรียนรูในแตละรายวิชา การออกแบบประเมินการจัดการเรียนรูที่เนน
ตามสํานักพิมพที่จัดสรา งใหแตไมทราบเลยว าสอดคล องกับเป าหมายของการจั ดการเรี ยนการสอนมากนอย
เพียงใดในการนําไปประเมินผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูครูมักจะใชพื้นที่หองเรียนเปนหลักในการเรียนรู
ใชครูเปนสําคัญ เนนการสอนแบบบรรยาย การอานตามแบบเรียนและใชการซักถามเปนบรรยากาศที่ไดพบ
เห็นเปนประจํา ทําใหผูเรียนเบื่อหนายการเรียนรู ไมอยากเรียนไมทําการบาน ลอกการบานจากเพื่อนมาสง
ครูแลวครูก็ตรวจใหคะแนนตามกระบวนการโดยมิไดรูวางานไดมีที่มาอยางไร ซึ่งเปนสภาพการจัดการเรียนรู
ที่พบมีมาอยางยาวนาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2551,2544, สําลี ทองธิว 2544,สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา2549,วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒนผล2552)
ความสําคัญของการจัดการเรียนรูบูรณาการทองถิ่น
การจัดการเรียนรูบูรณาการทองถิ่น(Integrate Instruction)จัดไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องดวย
ในการเรียนรูการจัดการเรียนรูที่ใชความเปนทองถิ่นมาเปนศาสตรในการจัดประสบการณใหกับผูเรียนจะชวย
ทําใหผูเรียนเกิด ความรู ความเขาใจ สามารถนําไปใช วิเคราะห และสังเคราะหจนเกิด องค ความรูใหมๆ ได
และยังสามารถอนุรักษวิถีชีวิตในทองถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมอันล้ําคาที่บางแหงกําลังจะสูญไป นับไดวา
เป นการถา ยถอดวิถีชีวิตตางๆเหลานั้นจากท องถิ่น แปรเปลี่ยนสูผูเรียนในรูปแบบการจัดกิจ กรรมการเรียน
การสอนและผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเรียนรูจากผูรู ปราชญทองถิ่น ใหมีโอกาสแบงปนประสบการณการเรียนรู
และสรางความสัมพันธอันดีของโรงเรียนและชุมชน การจัดการเรียนการสอนที่ใชสาระทองถิ่นไดเพียงแต
ผู เรี ยนเทานั้ น ที่ไดเรี ยนรู ครู ผู ส อนก็จ ะไดป ระสบการณต รงที่จ ะนํ าไปประยุ กต ใช ในการพัฒ นาการเรี ย น
การสอนโดยรวมเรียนรูไปกับผูเรีย นเปนการลดการบรรยาย เนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี เนนการอธิบาย
ประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติจริงมากกวาการทองจํา นับไดวาการบูรณาการทองถิ่นเปนเรื่องที่ครูผูสอนไม
ควรละเลยทีเดียว(บรรพรต สุวรรณประเสริฐ2544,ชลลดา จิตติวัฒน 2544,ชูศรี สุวรรณโชติ ,2544)
สามารถจัดการเรียนรูบูรณาการทองถิ่นไดอยางไร
การจัดการเรียนรูที่อิงประสบการณสําคัญในวิถีชีวิตจริงหรือการบูรณาการทองถิ่น ครูสวนใหญมักจะ
มีความสงสัยเปนจํานวนมากวาจะทําไดอยางไร ทําครั้งใดไมเห็นมีความสอดคลองกันเสียเลย ไมรูจะวัดและ
ประเมินผลอยางไร มีคําถามรอยแปดประการ แตในความเปนจริงแลวการสอนบูรณาการทองถิ่นเปนเรื่องของ
การออกแบบกิจ กรรมการเรียนการสอน การออกแบบการสอน หรือการวางกิจกรรมการสอนใหกับผูเรี ยน
โดยครูผูส อนจะต องมีการวิ เคราะห สั งเคราะห เปา หมายของการจั ดการเรีย นรู โดยใช มาตรฐานการเรีย นรู
(Standard Based)ตัวชี้วัด(Indicator) ในแตละรายวิชาเปนฐานในการออกแบบการจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน
โดยครูผู สอนจะตองทราบสาระเนื้อหาในการสอนวา จะมีเ นื้อหาอะไรที่จะสอนผูเ รียนจากนั้นนํ าเนื้อหาที่จะ
นําไปใชสอนใหกับ ผูเรียนมาวิเคราะห เชื่อมโยงกับ ศาสตรในทองถิ่น วาจะใชศาสตร ในทองถิ่น เรื่องอะไรมา
รวมเขากันกับศาสตรรายวิชาใหอยางผสมกลมกลืนเสมือนกับขนมหมอแกง หรือขนมเปยกปูนที่เขากันอยาง
ลงตัว อาทิเช น จะสอนในสาระวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารและการดูแลสุขภาพ ครูผูสอนจะตองพิจ ารณา
ศาสตรรายวิชานี้วาเนื้อหาสาระการเรียนรูตามหลักการวิช ามีอะไรบาง ศาสตรในทองถิ่นใชศาสตรใดบางที่จะ
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นํามาเชื่อมโยงบูรณาการเขาไปในศาสตรรายวิชา ครูผูสอนอาจใชศาสตรเกี่ยวกับอาหารพื้น บานมาวิเคราะห
หาสารอาหาร คุณคาทางโภชนาการ สวนในเรื่องการออกกํ าลังกายก็จะเน นสถานที่ออกกําลังกายในชุมชน
วิเคราะหประโยชน และโทษของการไม ออกกํ าลังกายและการเชิ ญชวนคนในชุ มชนออกกํ าลังกาย เหลานี้
เปน ตน ครูผูสอนจะตองเปนนั กสรางหรือนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สําคัญ การจัดการเรียนรู จะตอ ง
เชื่อมโยงบูรณาการมากนอยหรืออยางไร ครูผูสอนจะตองแมนยํา เชี่ยวชาญ ลึกซึ้งในศาสตรรายวิชากอนที่จ ะ
ไปใช การเชื่ อมโยงศาสตร ทองถิ่น จะทําให การออกแบบกิจ กรรมการเรี ย นการสอนให กับ ผู เ รี ย นที่จั ด ขึ้น มี
ความเหมาะสมและผู เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ต ามมาตรฐานและเรีย นรูในศาสตร ทองถิ่น ไปด วยกัน (มณฑนา
พิพัฒนเพ็ญ,2547,สุนีย ภูพันธ,2547,กรัณยพล วิวรรธมงคล,2553)
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการทองถิ่น
1) หลักการจัดการเรียนรูบูรณาการทองถิ่นมีแนวทางการจัด กิจกรรมการเรียนรูได 4 วิธีการดวยกัน
คือ 1) การจัดการเรียนรูบูรณาการคนเดียวเปนการจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนคนเดียวจัดการเรี ยนรูบูรณาการ
สาระทองถิ่นโดยคนเดียว ประเมินคนเดียวตามศาสตรร ายวิช า 2)การจั ดการเรีย นรูบู รณาการทองถิ่นแบบ
คูขนานเปน การจั ดการเรีย นรู โดยครูผู สอนอยา งนอยสองรายวิ ชารว มประสานความรว มมือจัดการเรี ยนการ
สอนดวยกันตามศาสตรเนื้อหาสาระที่ใกลเคียงกันและรวมประเมินงานจากผูเรียนดวยกัน 3)การจัดการเรียนรู
บูร ณาการท องถิ่ น แบบโครงการเปน การจั ด การเรี ย นรู บู ร ณาการที่ เ น น โครงการในสถานศึก ษาเป น แนว
การบูร ณาการในการจัด กิจกรรมการเรีย นรู อาทิเชน โครงการวัน แม ครูภาษาไทยจัด ให มีกิจกรรมการเรี ยน
การสอนวิธีการเขียนเรียงความและใหเขีย นเรี ยงความเรื่อง แมของฉัน ครูสังคมศึกษาจัดใหมีกิจกรรมศึกษา
ประวัติของวันแมและแบบอยางที่ดีของแมในการดูแลครอบครัว หรือแมบุคคลตัวอยางในทองถิ่น เปนตน และ
วิธีการสุดทายการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการทองถิ่นแบบสหวิทยาการเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
การบูร ณาการ 8 กลุ มสาระการเรี ยนรู ตั้งชื่ อ เรื่ องร ว มกัน พิจ ารณาเป าหมายของแต ล ะศาสตร ร ายวิ ช ามุ ง
เชื่ อมโยงสูหั วข อเรื่องที่ กําหนดขึ้นแลว ทํา การจั ดกิจกรรมการเรีย นรู พร อมประเมิน ดว ยกั นอยา งเปน ขั้นตอน
ขึ้นอยู กับ ครูผูสอนจะรวมกันกํา หนดกิจกรรมนั้นๆ จากแนวทางนี้ครูผูออกแบบการจั ดการเรียนรูสามารถ
เลื อกใชไดต ามความเหมาะสมของสถานศึกษานั้น เนื่ องดว ยขึ้นอยู กับจํา นวนครู ความร วมมือ ในการพัฒนา
ความพรอมของครูและผูเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
2) การบูรณาการการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได
มีแนวทางการนําไปใช 3 แนวทางดวยกัน แนวทางแรกเปนการนําสาระทองถิ่นไปบูรณาการสาระการเรียนรู
แกนกลางตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดใน 8 รายวิช าพื้นฐานโดยจัดตั้งเปนชื่อหนวยใชขอมูลเปนหัวขอหลัก
ในการศึกษาเรียนรูผนวกกับหลักการของศาสตรทางวิชาการ แนวทางที่ 2 เปนการนําสาระการเรียนรูทองถิ่น
ไปบูรณาการในการจัดทําสาระเพิ่มเติมที่เปนจุดเนนของสถานศึกษาในทองถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่โดยอาจทํา
เปนหลักสูต รสาระเพิ่ม เติมหรื อที่ เรี ยกติดปากวา ตามหลักสูต รการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุท ธศั กราช 2544 ว า
หลั กสูตรท องถิ่น นั้น เอง เราอาจจั ดทําหลัก สูตรเฉพาะของสถานศึก ษานั้นอาทิเชน โรงเรีย นอยู ในชุ มชนศรี
ประจันตมีวัฒนธรรมเพลงพื้นบานเพลงอีแซวอาจพัฒนาหลักสูตร เพลงอีแซวรุนเยาวนําไปสอนผูเรียนก็ได โดย
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ใชผลการเรียนรูมาใชในการวัดความสามารถของผูเรียน และแนวทางสุดทายเปนการนําสาระทองถิ่นไปบูรณา
การกับการจัดกิจกรรมชมรม ลูกเสือแนะแนวซึ่งผูสอนอาจพัฒนาหลักสูตรชมรมตามความตองการของทองถิ่น
อาทิเชน สถานศึกษาอยูในอําเภอทองผาภูมิมีชุมชนชาวมอญมากอาจจัดตั้งชมรม หนูนอยอนุรักษอาหารมอญ
หรือชมรมการแสดงพื้นบานชาวมอญขึ้นมาก็ไดตามความเหมาะสมของสถานศึกษานั้นโดยใชจุดประสงคมาใช
ในการวัดความสามารถของผูเรียนในการพัฒนาการเรียนรู
แนวทางขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการทองถิ่น
แนวทางการจัดการเรียนรูบูรณาการทองถิ่นผูเรียนนั้นไดประสบการณจริงและบรรลุในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจะตองมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมไดมีแนวทางขั้นตอนการจัดกิจกรรมการบูรณาการดังนี้
(KARAN Model) (กรัณยพล วิวรรธมงคล,2555)
ขั้นการใหความรูหลักการ (K=Knowledge) เปนขั้นแรกที่ผูส อนจะตองใหหลักการ การศึกษา
เรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น การยกตัวอยางหรือกรณีศึกษาเกี่ยวกับขอมูลในการคนควา ตามสภาพจริง
ของป ญ หาในการจั ด กิ จ กรรมตามสาระท อ งถิ่ น ตามแหล ง ข อ มู ล การศึ ก ษาบู ร ณาการภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
โดยการอภิปราย การดูจากมัลติมิเดียจนผูเรียนเกิดการตระหนักในปญหาและแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในการพัฒนาการเรียนรูและพรอมที่จะศึกษาเรียนรูภูมิปญญาในทองถิ่น
ขั้นการศึกษาวิเคราะหภูมิปญญาจากสถานที่จริง และการสรางความตระหนัก (A=Analysis and
Awareness) เป น ขั้ น ตอนที่ ผู ส อนจะต อ งนํ า ผู เ รี ย นลงสู ภู มิ ป ญ ญาที่ ผู เ รี ย นสนใจ เรี ย นรู วั ฒ นธรรมและ
การเชื่อมโยงเขาสูศาสตรการจัดการเรียนรูสูผูเรียน การสอบถามจากผูรูในภูมิปญญาดานตางๆ ที่ตนเองสนใจ
จนเปนประเด็นในการพัฒนางานไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งการสอดแทรกความตระหนักรูในการนําภู มิปญญาใน
วิถีชีวิตประจําวันมาจัดการเรียนรูสูชั้นเรียน
ขั้นแนะนําการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน (R= Recommend and Research) ขั้นนี้เปน
ขั้นที่ผูเรียนนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหภูมิปญญาจากสถานที่จริงมาสรางแนวทางในการศึกษาเรียนรู
และวางแผนงานเพื่อพัฒนางานตอยอดการศึกษาเรียนรู ในขั้นนี้ผูสอนจะตองคอยติดตามชวยเหลือ แนะนําใน
การวางแผนงาน วางแผนการการศึกษา และการพัฒนางานการศึกษา
ขั้นลงมือปฏิบัติการ (A=Active learning) ขั้นนี้เปนขั้นตอนที่ผูเรียนนําผลการศึกษาที่ไดจากการ
วางแผนในการศึกษาเรียนรู หรือแผนการศึกษานําลงสูการปฏิบัติการในสถานการณจริง หรือการศึกษากรณีที่
ตนเองสนใจตามระยะเวลาที่ไดวางแผนไวอยางเปนขั้นตอน
ขั้นการประเมิน (N=New Evaluation) ขั้นนี้เปนขั้นสุดทายของการจัดการเรียนรูเปนการประเมิน
กระบวนการพัฒนางานของนักศึกษา ดูแนวคิดการพัฒนาจากการปฏิบัติงาน ประเมินการวางแผนการจัดการ
เรียนรู เปนการประเมินจากทักษะการปฏิบัติการ อีกทั้งสนับสนุนใหผูเรียนไดนําผลการศึกษาไดนําเสนอในเวที
ตางๆ เพื่อเสริมสรางประสบการณทางตรงใหกับการพัฒนางาน
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เทคนิคที่จะชวยใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูบูรณาการทองถิ่นประสบความสําเร็จ
เทคนิ คการจั ดกิจ กรรมการจั ดการเรี ย นรู บู ร ณาการภู มิป ญญาทองถิ่น ไปจั ด การเรี ย นการสอนใน
ชั้นเรียนใหประสบความสําเร็จของครูผูสอนนั้นจะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติในตนกอนมีความเชื่อวาผูเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู ได ทุกคนเพีย งแต เรีย นรูไ ดไวหรือ ชาตามสภาพโอกาสของการรั บรู และใจเย็นต อการพัฒ นา
ผูเรียนตามลําดับขั้น การมีผูติดตามชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่องขณะทําการศึกษา เปดโอกาสใหผูเรีย น
แสดงความสามารถและแสดงความคิด เห็ น การให กําลัง ใจและสะท อนบทบาทของผูเ รีย นอยา งตอเนื่อ ง
ซึ่งผูส อนจะตองลดบทบาทการใช อํานาจในชั้น เรียนและสรางกําลังใจใหม ากขึ้ นในการพัฒนา และผูสอน
จะต อ งเรี ย นรู วั ฒ นธรรมและปรั บ ประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ หมาะสมกั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่น นั้ น ในการจั ด การเรี ย นรู
เพื่อการสรางประสบการณตรงใหกับผูเรียน(กรัณยพล วิวรรธมงคล,2553,2555)
ผลสะทอนการจัดการเรียนรูบูรณาการทองถิ่นที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการทองถิ่นที่ไดผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏเชิงประจักษนั้นมีหลายสถานศึกษา
ที่พยามฝ กจนไดผ ล สถานศึกษาที่จ ะเห็ นได ชั ดเจนตามแหล งวิ ช าการก็ค งจะเป นโรงเรี ย นรุ งอรุณ ซึ่งเป น
โรงเรียนหนึ่งที่พยายามพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรูที่บูรณาการทองถิ่นจนบังเกิดผลการเรีย นรูในตัวของผูเรียน
และอีกหลายโรงเรี ยนมีอ อกแบบกิ จกรรมการบูร ณาการที่ โดดเดน ไม แพ กัน จากการพัฒ นาผูเ รีย นโดยการ
จั ด การเรี ย นรู บู ร ณาการท อ งถิ่ น สิ่ ง ที่ จ ะบั ง เกิ ด ขึ้ น ในบางครั้ ง สามารถสะท อ นได เ พี ย งความรู แ ละทั ก ษะ
กระบวนการปฏิบัติ เทานั้นแตสิ่ง ที่เขาปอนเขาไปภายในจิต ใจในคุณลักษณะนั้น ตองใชร ะยะเวลาในการศึกษา
ผูเรียนจะแสดงออกมาก็ตอเมื่อเขาไดพบประสบเหตุการณนั้นอีกครั้งที่เขาเจริญเติบโต การรักษและหวงแหน
ในความเปนคนไทย ความเปนทองถิ่นที่ตนเองไดเจริญเติบโตมา นับไดวามีคุณคามากมายแลว หากครูผูสอน
ทั้งประเทศไดมีความเพียรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการบูรณาการทองถิ่นแลวผูเรียนจะมีความรักและ
ศรัทธาในความเปนเชื้อชาติ เผา พงษของตัวเองมากขึ้ น ใชแบบเรียนใหเรียนรูแตศาสตรวิชาการ และนําองค
ความรูการปฏิบัติผสมผสานกันศาสตรทองถิ่นเชื่อไดวาผูเรียนจะมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กลาวา “เปนคนดี
มีปญญา มีความสุข” (กรัณยพล วิวรรธมงคล,2553,2555)
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