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รายงาน "วิธีปฏิบัติงานที�ดี 
(BEST PRACTICE)"

เกี�ยวกับผลการดาํนนิงานการจดัการเรยีนรูง้านอาชพีในโรงเรยีน

การจัดการเร �ยนรู้ดนตร �ไทย และวงป�พาทย์มอญ
โดยผสมผสานว �ธีสอนของครูภูมิป�ญญา



 

 “รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)เกี่ยวกับผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรูง้านอาชีพใน
โรงเรียน” 

วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน
บ้านหนองจิกรากข่า 

๑.ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย และวงป่ีพาทย์มอญ โดยผสมผสานวิธีสอนของครูภูมิปัญญา
ดนตรีไทยและวงปี่พาทย์มอญ   
๒. ชื่อผู้เสนอผลงาน  นายสมชาย   เกสรสุคนธ์  และ นายทรงพล  ด าเนื้อดี  เบอร์โทร  081-7366703    
     โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า     
     สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
๓.  ความส าคัญ/หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
           ดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมส าคัญที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย ถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณะ
สืบทอด ต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมส าคัญ บ่งบอกถึงความเป็นไทยและศิลปะประจ าชาติ ดนตรีไทย ไม่ได้ 
เพียงแต่เป็นเครื่องช่วยให้เกิดความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าเป็นส่วนส าคัญ ในการประกอบพิธีกรรมส าคัญ
เกี่ยวข้องกับศาสนา และยังมีอิทธิพลต่อสังคมของคนไทยอีกหลายกลุ่ม เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดการ
แสดงออกที่งดงามและมีคุณค่า นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพ สมาธิ สติปัญญา กล่อมเกลาจิตใจและ
อารมณ์ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข และยังเป็น “ศาสตร์” ที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก ในการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยและวงปี่พาทย์มอญ โดยผสมผสานวิธีสอนของครูภูมิปัญญา
ดนตรีไทยและวงปี่พาทย์มอญ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการปฏิบัติปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนร่วมกับ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนโดย บูรณาการวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านดนตรีไทยและวงปี่พาทย์มอญ น ามาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและวงปี่พาทย์
มอญในสถานศึกษา เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยและวงปี่พาทย์มอญ ภาคปฏิบัติ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมดนตรีไทยและวงปี่พาทย์มอญ น าไปพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านดนตรีไทยและวงปี่พาทย์มอญ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่คู่กับชุมชนและ
ประเทศชาติต่อไป 
           แนวคิดการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดดนตรีไทยในอดีต เป็นการถ่ายทอดแบบท่องจ า      
เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรม การถ่ายทอดดนตรีไทย ไม่มีการใช้ตัวโน้ต เป็นการถ่ายทอดในลักษณะที่ครูผู้สอน
ถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว กับผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีไทย เป็นวัฒนธรรมการถ่ายทอดที่
ให้ความส าคัญ ในความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และความอดทนในการฝึกฝน เพ่ือให้เกิดทักษะในการ
บรรเลงที่เชี่ยวชาญมากขึ้น รวมไปถึงเป็นกระบวนการที่มีการถ่ายทอด เรื่อง คติความเชื่อ วิถีชีวิตและการ
ปฏิบัติตัว ที่เหมาะสมในฐานะนักดนตรี ให้ผู้รับการถ่ายทอดได้รับการเรียนรู้ไปพร้อมกัน รูปแบบการถ่ายทอด  
ด าเนินการในลักษณะของบ้านดนตรี โดยผู้เรียนต้องฝากตัวเข้าเป็นศิษย์ อาศัยกินอยู่หลับนอนในบ้านครูและ
คอยดูแลปรนนิบัติครูเพ่ือแลกความรู้ความเชื่อและขนบธรรมเนียมในการปฏิบัติ ภูมิปัญญาดนตรีไทย มีการสืบ
ทอดขนบธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ดนตรีไทย คือ ขนบประเพณีและความเชื่อใน



การรับศิษย์ โดยผู้เรียนต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองน ามาฝากเรียนดนตรีไทย และจะต้องน าก านล ได้แก่ ขันล้าง
หน้า ผ้าเช็ดหน้า ดอกไม้ ธูป เทียน และเงิน จ านวนตามแต่ครูเรียกร้อง (๖ สลึง หรือ ๖ บาท หรือ สิบสองบาท 
หรือ ๑๐๖ บาท) น ามามอบให้ครู เพ่ือประกอบพิธีกรรมในการรับศิษย์ โดยก าหนดในวันพฤหัสบดี ซึ่งนักดนตรี
ไทยถือว่าเป็น  วันครู ครูผู้สอน จะท าพิธีจับข้อมือโดยใช้ฆ้องวงใหญ่ บรรเลงเพลงสาธุการ (ส าหรับการเรียนปี่
พาทย์) นอกจากนี้ ยังมีความเชื่ออ่ืน ๆ ที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เช่น การครอบครูเรียนดนตรีไทย  การเรียนรู้
และบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง การแสดงความเคารพเครื่องดนตรี ไม่เดินข้าม ไม่ตีตะโพน (ตีเล่น) เพราะ
เชื่อว่าตะโพนเป็นตัวแทนของครูเทพ เป็นต้น 
 
๔. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 

1. เพื่อให้นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาดนตรีเพิ่มมากข้ึน 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
3.ปลูกฝังให้นักเรียนรักในวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงคู่กับชุมชนและประเทศไทย

ต่อไป 
4. เพื่อต่อยอดให้กับนักเรียนที่มีทักษะความสามรถในด้านดนตรีไทยไปสู่ในระดับที่สูงขึ้น 
5. เพื่อน าเอาความรู้ความสารถไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

 6. เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง เช่น ในกรณี 
“เพ่ือนสอนเพ่ือน” เป็นต้น และก่อให้เกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้น 
 7. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ในระหว่างเรียน 
 
๕. การด าเนินงาน/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าได้น าหลักการบริหารแบบ  ๓-Smart Bannongjikrakha Model  มาใช้
ในการบริหารจัดการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียนซ่ึง ประกอบด้วย  

๑. Smart  Director ผู้บริหารก้าวไกลด้านวิชาการ  
๒. Smart  Teacher ครูเชี่ยวชาญด้านการสอน  
๓. Smart  Student นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
Smart Director  
   S  = Supervision มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบมีคุณภาพ และน าผลการนิเทศภายในมาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
   M = Management มีระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และมีระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   A = Academic เป็นผู้น าทางวิชาการ และมีการวางแผนด้านงานวิชาการอย่างเป็นระบบ  
   R = Research ใช้การวิจัยเป็นฐานในการบริหารโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน   
   T = Teamwork การท างานเป็นทีม เป็นการท างานโดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอ านาจให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน มีบรรยากาศในการท างานที่เป็นแบบเปิด            
สร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพ่ือ
ขับเคลื่อน สู่โรงเรียนคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  



Smart Teacher 
S  = Skills   มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน มีการใช้สื่อการเรียนการสอน    
M = Mind    มีจิตวิญญาณความเป็นครู มุ่งมั่น เสียสละ และมีความรับผิดชอบ  
A = Assessment  มีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสมและหลากหลาย และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  
R = Research   มีการวิจัยในชั้นเรียน มีนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างน้อย ๑ 
นวัตกรรม  
T= Technology ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
Smart Student  
S  = Skills         มีทักษะในการแสวงหาความรู้ทักษะการท างาน ทักษะการสื่อสาร  
M = Moral        มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
A = Achievement  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมาย  
R = Reading Writing & Thinkingมีทักษะการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์  
T= Technology     ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
 
         ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย ของครูภูมิปัญญาดนตรีไทย อาศัย
ความใกล้ชิดเป็น แรงจูงใจในการปลูกฝัง ซึ่งอาจเริ่มที่บ้าน ที่ผู้ปกครองเป็นนักดนตรีไทย การได้ยินหรือเคยชิน
นี้เอง จะ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีฝีมือทางด้านดนตรีจึงนับว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ เพราะต้องมี
ความทรงจ าดีเลิศ การดนตรีไทยไม่มีเครื่องบันทึกเสียงชนิดใดที่จะบันทึกได้ละเอียดลออ ดังนั้นตั้งแต่ สมัย
โบราณมาจึงใช้วิธีการสั่งสอนด้วยความทรงจ า และปฏิบัติอย่างจริงจังจนเกิดความช านาญ ท านอง เพลงอาจ
ผิดเพ้ียนกันไปตามความนิยมและความสามารถของผู้สอน โดยมากครูจะสอนศิษย์ตามปฏิภาณ  ความสามารถ
และความฉลาดของศิษย์ ผู้ใดมีความสามารถดีจะได้ท านองที่แปลก ไพเราะ และโลดโผน พิสดารกว่าผู้ไม่มีฝีมือ 
การเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ครูมักเลือกให้ศิษย์เรียน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม  และความสามารถ
ของผู้เรียน ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้เรียนดนตรีไทยในอดีตจะต้องพักอาศัย อยู่ที่บ้านครู ต้องช่วยครู
ท างาน ต่าง ๆ การเรียนการสอนดนตรีและซ้อมเพลง จึงสามารถจัดกิจกรรมได้ทั้ง ในเวลากลางวันและกลางคืน 
หรอืเป็นช่วงเวลาที่ครูผู้สอนก าหนดขึ้นตลอดเวลา โดยลักษณะการถ่ายทอด ของผู้สอนใช้วิธีสอน ๓ แบบคือ  
 ๑. ครูเป็นผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดให้ศิษย์ด้วยตนเอง ครูจะเป็นผู้มีบทบาทมาก โดยเป็น ผู้แนะน าทั้งภาค
ความรู้และภาคปฏิบัติ ครูมักดูแลเอาใจใส่ เข้มงวดกวดขันในการฝึกฝนศิษย์และต้องมี  เวลาให้กับศิษย์อย่าง
เต็มที่ โดยมีวิธีการถ่ายทอด ดังนี้  
  ๑) การบรรยาย นิยมปฏิบัติเพ่ือเป็นการแนะน าเครื่องดนตรี เช่น รูปร่างลักษณะ ทั่วไป      
การน าไปใช้ การเก็บรักษาเครื่องดนตรี เป็นต้น วิธีการปฏิบัติ เช่น การจับไม้ การนั่ง เป็นต้น และ  ยังเพ่ือเป็น
การอบรม กิริยามารยาท ศีลธรรม การท าตัวเป็นคนดีในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญนอกเหนือจาก การเรยีนดนตรี  
 
 



ที่ครูดนตรีไทยให้ความส าคัญมากด้วยส่วนหนึ่ง ลักษณะการสอนจะไม่นิยมใช้โน้ต มักบรรยายโดยใช้วิธีเปล่ง
เสียงให้ศิษย์ปฏิบัติตาม โดยนิยมออกเสียงเพลงโดยความเข้าใจของครูและศิษย์  ร่วมกัน เช่น ทิง โนง โทง โถ่ง 
เตง ติง แนง แต่ง เป็นต้น 
   ๒) การสาธิต เป็นวิธีการส าคัญที่ใช้สอนดนตรีภาคปฏิบัติ ครูผู้สอนจะแสดงให้ผู้เรียน เห็น
ภาพการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยครูจะมีเครื่องดนตรีประจ าตัว เช่น ระนาดเอก สาธิตให้ผู้เรียน ได้ปฏิบัติ
ตาม นับว่าเป็นวิธีการที่ปฏิบัติกันมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 ๒. ศิษย์รุ่นพ่ีเป็นผู้ถ่ายทอดแทนครู(พ่ีช่วยน้อง) โดยการมอบหมายของครูผู้สอน ให้  ศิษย์รุ่นพ่ี ที่ครูมี
ความไว้วางใจ เป็นผู้สอนแทนครู  
 ๓. ศิษย์รุ่นเดียวกันถ่ายทอดกันเอง (เพ่ือนช่วยเพ่ือน) การเรียนการสอนดนตรีไทยปฏิบัติ ต้องใช้เวลา
มาก ผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าความจ าไม่ดี เพ่ือนที่เรียนด้วยกันจึงผู้ช่วยถ่ายทอดให้กันและกันได้เป็น อย่างดีทั้งนี้การ
ถ่ายทอดกันเองมักอยู่ในความดูแลของครู คอยดูแลแนะน าเพ่ิมเติม 
 
6. การพัฒนากระบวนการบริหารงาน 
 6.1 วิธีการสอน การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา ครูผู้สอนที่ต้องน าหลักสูตร
สถานศึกษา สู่การปฏิบัติ ซึ่งดนตรีไทยเป็นวิชาหนึ่งในสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด วิธีการจัดการเรียนการสอนด าเนินตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเน้นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  
 6.2 ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ บทบาทของ  ผู้สอน คือ 
ผู้สนับสนุน (Supporter) และเป็นแหล่งความรู้ (Resource Person) ของผู้เรียน โดยผู้เรียน ร่วมรับผิดชอบ
ตั้งแต่เลือก และวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียนหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกและจะเริ่มต้น  การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้วยการศึกษาค้นคว้ารับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 6.3 เนื้อหาวิชามีความส าคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ในการออกแบบกิจกรรม  การเรียนรู้ 
ปัจจัยส าคัญที่ ได้แก่ เนื้อหาวิชาประสบการณ์เดิมและความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้ที่  ส าคัญและมี
ความหมายจึงขึ้นอยู่กับเนื้อหา และเทคนิคการสอน  
 6.4  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ จะได้รับความสนุกสนานจากการเรียน จากการเข้ าไปมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ท างานร่วมกัน ได้ค้นพบข้อค าถามและค าตอบ ประเด็นที่ท้าทาย ความสามารถใน
เรื่องใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนรวมทั้งการบรรลุผลส าเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มด้วยตนเอง  
 6.5  สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน การมีสัมพันธภาพในกลุ่ม จะช่วยส่งเสริมความเจริญ  งอกงามการ
พัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ การปรับปรุงการท างานและการจัดการกับชีวิตของแต่ละบุคคล สัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ของผู้เรียน 
  6.6  ผู้สอน คือ ผู้อ านวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน  แบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนจะต้องมีความสามารถท่ีจะค้นพบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน เป็นแหล่งความรู้ที่
ทรงคุณค่าของผู้เรียน และสามารถค้นคว้าหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ         
ความเต็มใจของผู้สอนที่จะช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้สอนจะให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ 
ความรู้เจตคติและการฝึกฝน โดยผู้เรียนมีอิสระที่จะรับหรือไม่รับการให้ก็ได้  



 6.7 ผู้เรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิม การจัดการเรียนการสอน มุ่งให้  ผู้เรียน
มองเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในตนเอง และควบคุมตนเองได้  มากขึ้น
สามารถเป็นในสิ่งที่อยากเป็นมีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนให้สอดคล้องกับ สิ่งแวดล้อมและมี
ส่วนร่วมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลายๆ ด้านพร้อมกันไป      
การเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นจุดเริ่มของการพัฒนาผู้เรียนหลายๆ ด้าน เช่น คุณลักษณะด้านความรู้
ความคิด ด้านการปฏิบัติและด้านอารมณ์ความรู้สึกจะได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน การจัดการเรียนการสอน
ดนตรี เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมี ความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะส าคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
โดยยึดหลักการผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด เชื่อว่าทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได ยึดประโยชน์
ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และ
คุณธรรม 
  6.8. สื่อการสอน สื่อการเรียนการสอนดนตรี เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้ ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ  เครือข่าย
การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  และลีลาการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเองหรือ
ปรับปรุง เลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ 
ส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้  ผู้เรียน   
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่  จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการดังนี้  
  ๑. จัดแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย  การ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์
การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก  
   ๒. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน 
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  
  ๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  
  ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่ใช้อย่างเป็นระบบ  
  ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

           ๖. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ เกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อ  การ
เรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ สื่อการสอนที่ครูผู้สอนใช้จัดการเรียนการสอนดนตรีไทยภาคปฏิบัติ 
นอกเหนือจากอุปกรณ ์คือเครื่องดนตรีไทยแล้ว การถ่ายทอดองค์ความรู้ยังน าสื่อนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ 
เป็นสื่อการสอน เช่น แบบฝึก ชุดการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น นวัตกรรมที่น ามาใช้เป็น
สื่อ เหล่านี้ เป็นเครื่องมือที่ครูผู้สอนเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น 
รูปแบบการถ่ายทอดมักใช้วิธีการตามรูปแบบนวัตกรรมนั้น ๆ 



   7. จิตวิทยาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการดนตรีไทย ครูผู้สอน
ด าเนินการพัฒนาตามหลักจิตวิทยาการศึกษา โดย ด าเนินการ ดังนี้  
   7.๑ ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่ ต้องแน่ใจว่า ผู้เรียนมีความรู้ พ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับ ความรู้ใหม่มาแล้ว  
   7.๒ แนะน าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง  
   7.๓ ไม่ลงโทษผู้ที่เรียนเร็วหรือช้ากว่าคนอ่ืนๆ และไม่มุ่งหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะต้อง
เกิด การเรียนรู้ที่เท่ากันในเวลาเท่ากัน 
    7.๔ ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนแรกได้ดีแล้วจึงจะสอนบทเรียนต่อไป  
    7.๕ พยายามชี้แนะให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของบทเรียนที่มีความสัมพันธ์กัน 
จิตวิทยาการจัดการเรียนการสอนดนตรีในสถานศึกษา ครูผู้สอนเน้นการเสริมแรงทางบวก  (Positive 
Reinforcement ) เป็นการให้สิ่งเสริมแรงที่ผู้เรียนพึงพอใจ ส่งผลท าให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม ถี่ขึ้น ไม่ใช้การ
ลงโทษทางลบ (Negative Punishment) เป็นการน าสิ่งเร้าที่บุคคลพึงพอใจ หรือสิ่ง เสริมแรงออกไป มีผลท า
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมลดลง  
 6.9. การวัดผลและประเมินผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด าเนินการบนหลักการ
พ้ืนฐาน ๒ ประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ตามตัวชี้วัด เพื่อให้ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา 
  โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า บริหารงานโดยใช้กลยุทธ์ดังนี้ 
  1. หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมติดตามผล 
  2. หลักวัฏจักรเดมิ่ง (Deming Cycle) 
   - การวางแผน ( Plan ) 
   - การปฏิบัติ ( Do ) 
   - การตรวจสอบ (Check ) 
   - แก้ไขปรับปรุง ( Action ) 
           3. กระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทย โรงเรียนได้
ใช้หลักการบริหารโดยยึดหลัก  ดังนี้  

    1. การเตรียมบุคลากร ( Person )  
    2. การมีส่วนร่วม ( Participation)  
    3. การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ( Practice)  
    4. การน าไปสู่มืออาชีพ ( Professional) 
    5. การใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 

  วิธีปฏิบัติหรือด าเนินการ  
  จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของ
สถานศึกษาและความต้องการชุมชน ตามพันธกิจของสถานศึกษา คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน



การศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จัดระบบบริหารจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม เพื่อการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ด้านบุคลากร ( Person )  

- เตรียมบุคลากร โดยการประเมินความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดนตรีไทยให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์หลักสูตร 
มอบหมายงาน และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีไทย   

- สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครูดนตรีไทย โดยการให้ค าแนะน า ให้
ความช่วยเหลือ สร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูดนตรีไทย 

2. ด้านการมีส่วนร่วม ( Participation)  
          ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน เน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วม โดยประชุมระดม ความคิด ประชุม

เชิงปฏิบัติการหรือประชุมปรึกษาหารือ ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ปฏิบัติงานตาม
แผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ยอมรับผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงาน 
ทบทวนเป้าหมาย หรือพิจารณาแก้ไข 

3. ด้านการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ( Practice)  
โรงเรียนได้มีการด าเนินงานบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

  - การวางแผน ( Plan ) วางแผนการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ของหลักสูตรดนตรีไทย 
  - การปฏิบัติ ( Do ) ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ ได้แก่ การจัดหา
เครื่องดนตรีไทย การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดนตรีไทย มาให้ความรู้และฝึกทักษะ
ในการท าวงดนตรีไทย ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมดนตรีไทยอย่างเป็นรูปธรรม และนิเทศก ากับติดตาม
แบบกัลยาณมิตร รวมทั้งการใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  - การตรวจสอบ ( Check ) ติดตามและตรวจสอบความส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ โดย
มอบหมายให้หัวหน้างาน เป็นผู้ตรวจสอบและติดตามตามปฏิทินปฏิบัติงานที่ร่วมกันก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 
  - การแก้ไขปรับปรุง ( Action ) ค้นหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหาแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือน าไปพัฒนางานให้เกิดผลส าเร็จ  
  4. ความเป็นมืออาชีพ ( Professional )  
  โรงเรียนได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ
ด้านดนตรีไทย ดังนี้ 
  - เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ต้องไม่เกิดผล
กระทบกับทุกฝ่าย  โดยการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล และเกิดผลดี
ต่อ ผู้เรียน โรงเรียนและตนเอง 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูดนตรีไทยได้พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ โดยให้
เข้ารับการประชุม อบรม ศึกษาดูงานด้านการท าวงดนตรีไทย  



  - ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดนตรีไทยและนักเรียนที่ประสบความส าเร็จ และสร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน โดยการมอบประกาศเกียรติคุณผลงาน และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ โดย น าผลงานที่
ประสบผลส าเร็จมาเผยแพร่  การให้รางวัลและค าชื่นชมยินดี   
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูดนตรีไทย ให้ความรู้กับเพ่ือนครู เป็นพี่เลี้ยงให้กับเพ่ือนครูที่ที่มี
ความสนใจในการฝึกเล่นดนตรีไทย 

5. การใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนได้มีการด าเนินงานบริหารจัดการส่งเสริม
สนับสนุนให้คณะครูใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ได้แก่ ห้องดนตรีไทยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ห้องสมุดโรงเรียน  มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ยูทูป  ดีแอลทีวี  โสตทัศนศึกษา สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 

 
 ๖. ผลการด าเนินงาน (ผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนสู่การมีรายได้ระหว่างเรียน หรือการ
สร้างรายได้/ชิ้นงาน ผลงานที่ได้ มุ่งความส าเร็จสู่ผู้เรียน)   

1. นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาดนตรีเพิ่มมากขึ้น 
2. นักเรียนสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
3.นักเรียนรักในวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงคู่กับชุมชนและประเทศไทยต่อไป 
4. นักเรียนสามารถต่อยอดทักษะความสามรถในด้านดนตรีไทยไปสู่ในระดับที่สูงขึ้น 
5. นักเรียนสามารถน าเอาความรู้ความสารถไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

 6. เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง เช่น ในกรณี 
“เพ่ือนสอนเพ่ือน” เป็นต้น และก่อให้เกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้น 
 7. นักเรียนมีรายได้ในระหว่างเรียน 
 
๗. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
  1. ด้านบุคลากร ( Person )  
 - เตรียมบุคลากร โดยการประเมินความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทย
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์หลักสูตร มอบหมายงาน และจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีไทย   
 - สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครูดนตรีไทย โดยการให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ สร้าง
ความเชื่อมั่น สร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูดนตรีไทย 
 2. ด้านการมีส่วนร่วม ( Participation)  
 ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน เน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วม โดยประชุมระดม ความคิด ประชุม เชิง
ปฏิบัติการหรือประชุมปรึกษาหารือ ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ปฏิบัติงานตามแผน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ยอมรับผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงาน ทบทวน
เป้าหมาย หรือพิจารณาแก้ไข 
 
 3. ด้านการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ( Practice)  

โรงเรียนได้มีการด าเนินงานบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 



  - การวางแผน ( Plan ) วางแผนการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ของหลักสูตรดนตรีไทย 
  - การปฏิบัติ ( Do ) ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ ได้แก่การจัดหา
เครื่องดนตรีไทย การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดนตรีไทย มาให้ความรู้ และฝึกทักษะ
ในการท าวงดนตรีไทย ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมดนตรีไทยอย่างเป็นรูปธรรม และนิเทศก ากับติดตาม
แบบกัลยาณมิตร รวมทั้งการใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  - การตรวจสอบ ( Check ) ติดตามและตรวจสอบความส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ โดย
มอบหมายให้หัวหน้างาน เป็นผู้ตรวจสอบและติดตามตามปฏิทินปฏิบัติงานที่ ร่วมกันก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าป ี
  - การแก้ไขปรับปรุง ( Action ) ค้นหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ  
หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือน าไปพัฒนางานให้เกิดผลส าเร็จ  
 4. ความเป็นมืออาชีพ ( Professional )  
 โรงเรียนได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพด้านดนตรี
ไทย ดังนี้ 
  - เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ต้องไม่เกิดผล
กระทบกับทุกฝ่าย  โดยการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล และเกิดผลดี
ต่อ ผู้เรียน โรงเรียนและตนเอง 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูดนตรีไทยได้พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ โดยให้
เข้ารับการประชุม อบรม ศึกษาดูงานด้านการท าวงดนตรีไทย  
  - ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดนตรีไทยและนักเรียนที่ประสบความส าเร็จ และสร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน โดยการมอบประกาศเกียรติคุณผลงาน และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ โดย น าผลงานที่
ประสบผลส าเร็จมาเผยแพร่  การให้รางวัลและค าชื่นชมยินดี   
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูดนตรีไทย ให้ความรู้กับเพ่ือนครู เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเพ่ือนครูที่ที่มี
ความสนใจในการฝึกเล่นดนตรีไทย 
 5. การใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนได้มีการด าเนินงานบริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุนให้
คณะครูใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ได้แก่ ห้องดนตรีไทยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน ห้องสมุดโรงเรียน มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ยูทูป     
ดีแอลทีวี โสตทัศนศึกษา สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
๘. บทเรียนที่ได้รับ   



  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้  ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและ
ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง  เพ่ือขจัด และลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ ความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง และสังคม  
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด  อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ สารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
          ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ     
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกัน  ในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง พฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 

๙. ข้อเสนอแนะ    
  ๑. เด็กท่ีหัดดนตรีทุกคนได้ร่วมกิจกรรมนี้ เพราะจ านวนผู้เล่นยิ่งมากยิ่งดี  
 ๒. เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงที่มีพลังของความสามัคคี  
 ๓. ไม่ต้องอาศัยเทคนิคชั้นสูง นอกจากความพร้อมเพรียงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือ สามัคคีของ
ครูผู้สอนและคณะด าเนินการ แนวทางการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยปฏิบัติ โดยผสมผสานวิธีสอนภูมิปัญญา
ดนตรีไทย เป็น แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย ที่คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน ดนตรีไทยปฏิบัติในสถานศึกษา โดยบูรณาการแนวติดหลักการการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย     
ในอดีตกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑           
เพ่ือ พัฒนาผู้เรียนด้านดนตรีไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันมีค่าของไทย ให้อยู่คู่ชาติตลอดไปอย่างเป็นรูปธรรม 
ต่อไป 

 
 

 
๑๐. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 



1. รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว    
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่ ๖9 
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
  2. วงดนตรีปี่พาทย์มอญโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าได้รับเกียรติ ต้อนรับ ท่านณัฐภัทร                      
สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ ตามโครงการผู้ว่ามาหานะเธอ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. ภาพกิจกรรม/ลิ้งคลิป/คิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


