
แผนการบริหารจัดการดานการมีสวนรวม 

โรงเรียนบานดงมูลเหล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณเขต ๑ 
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• โรงเรียนบานไรเหนือ การเรยีนรวมโรงเรยีนขนาดเล็ก 

• กลุมโรงเรียนบานโคกดงมลูเหลก็ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

• คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนบานดงมลูเหล็ก การระดมทรัพยากร 
การกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและ

ตรวจสอบ  ตดิตาม • ชมรมศิษยเกา  ผูปกครองนักเรยีน 

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงมลูเหล็ก แหลงเรียนรู/วิทยากร 

• ปอมยามกองกํากับตํารวจภูธรตาํบลดงมลูเหล็ก 
• โรงเรียนการขนสงเพชรบูรณ 

การดูแล  สงเสริมสุขภาพ  สวัสดภิาพ 
ความปลอดภัยในชีวิต 

• กลุมเกษตรอินทรีย ขาวไรซเบอรรี่  ผักและผลไม แหลงเรียนรู / วิทยากร 

• องคการบริหารสวนตําบลดงมลูเหล็ก 

• ศูนยพัฒนาชาวเขาเพชรบูรณ 

(หนวยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยท่ี ๓๘ ) 

• วัดราษฎรบูรณะ ตําบลดงมลูเหล็ก 

• วัดดงมูลเหล็ก 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

• มหาวิทยาลัยนเรศวร 

• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

• สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป  กรมศลิปากร 

• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ภูมิปญญาทองถ่ิน 

• กลุมขาราชการเกษียณอายุ  วงอังกะลุงสองพันปศรีเพชรบูรณ 

แหลงเรียนรู / วิทยากร / ทุนสนับสนุน /  
การเผยแพรประชาสัมพันธ 

 
“ดนตรีไทยหัวใจเดียวกัน”  

 

 

 

 

 

 



ช่ือนวัตกรรม : ดนตรีไทยหัวใจเดียวกัน  การพัฒนาทักษะการเลนดนตรีพ้ืนฐาน (อังกะลุง) 

ผูจัดทํา  : โรงเรียนบานดงมูลเหล็ก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต ๑  

ที่มาและความสําคญั : โรงเรียนบานดงมูลเหล็ก  ไดกําหนดวิสัยทัศน  คือ  มุงปฎิรูปกระบวนการเรียนรู   

สูมาตรฐานการศึกษาพัฒนาท้ังระบบ  เคารพสิทธิเด็ก  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีพันธกิจ   

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู  เนนสมรรถนะ  การอานไดอานคลอง  อานอยางมีวิจารณญาณ  สมรรถนะ

การเขียน  เขียนได  เขียนคลองมีมารยาทในการเขียน  สมรรถนะคิดคํานวณ  การแกโจทยปญหา  กลาคิด 

กลาแสดงออกอยางสรางสรรคตามสิทธิเด็ก  มีความสามารถแสดงออกดานดนตรี – นาฎศิลปไทย  และอาศัย

บริบทในทองถ่ินท่ีมีการแสดงศิลปะพ้ืนบานผานลํานําท่ีมีดนตรีไทยเปนเครื่องประกอบจังหวะ  มักจะรองรําใน

เทศกาลตางๆ    แสดงออกถึงวิถีชาวบานของคนดงมูลเหล็ก  เปนกิจกรรมท่ีสืบทอดกันมา คณะครูและ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงรวมกันดําเนินกิจกรรมดนตรีไทยหัวใจเดียวกัน เปนการพัฒนาทักษะการ

เลนดนตรีพ้ืนฐาน (อังกะลุง) เพ่ือใหคนหลายวัยไดมีกิจกรรมรวมกันและนักเรียนมีองคความรูเปนไปตาม   

พันธกิจสําคัญของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 

๑.  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเลนดนตรีของนักเรียนได 

๒. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูสูเครือขายสังคมแหงการเรียนรู 

๓. เพ่ือพัฒนา  สมาธิ  สติ  ปญญา  ผานจังหวะและทํานอง 

การดําเนินงาน 

๑. ศึกษาบริบทของทองถ่ิน  สํารวจความตองการของชุมชุน 

๒. การสรางเครื่องมือและแบบฝกการจัดการสรางเครื่องมือเปนการจัดทําข้ันตอนเครื่องดนตรี

พ้ืนฐาน  และสามารถฝกเลนไดกับผูเลนเปนกลุม  ซ่ึงตองอาศัยสมาธิ  ความรู  ความจํา  เชน 

อังกะลุง  มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๒.๑ การรูจักอุปกรณ  สวนประกอบของอังกะลุง 

๒.๒  การจับอังกะลุง 

๓.๓  การฝกตัวโนตไทย 

๓.๔  การฝกอังกะลุง 

๓.๕  จังหวะ/หนาทับ 

๓.๖  การรวมวง 

 ๒.  การบวนการฝก  (การทดสอบใชเครื่องมือ) 

  แบบฝกทักษะท่ี ๑  การฝกเขยาเสียงยาว 

  แบบฝกทักษะท่ี ๒  การฝกเขยาเสียงยาวเปนครึ่งหนึ่งของแบบฝกท่ี ๑ 

                แบบฝกทักษะท่ี ๓  การฝกเขยาเสียงสั้นไลเสียงข้ึน จากเสียงต่ําไปเสียงสูง ลงเสียงต่ํา  

                                             เสียงละ ๒ ตัวโนต 

  แบบฝกทักษะท่ี ๔  การฝกเขยาเสียงสั้น จากเสียงต่ําไปเสียงสูง แลวไลจากเสียงสูงลงเสียงต่ํา 



  แบบฝกทักษะท่ี ๕  ฝกการทองโนต  เขยาอังกะลุง และการรวมวงกับเครื่องประกอบจังหวะ 

                          ระยะเวลาการฝก  ๕  วัน  ระหวางเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 (อางอิงจากเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการภาษา – วัฒนธรรม  เรียน  เลน  ใช

เปนจริง พฤศจิกายน –  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕  การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก) 

ตัวยางนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
๓. กระบวนการหลังฝกทักษะ 

  ๓.๑  ทดสอบการจับอังกะลุง 

  ๓.๒  ทดสอบการเขยา เสียงสั้น – ยาว 

  ๓.๓  ทดสอบการอานโนต  จังหวะ 

  ๓.๔  ทดสอบการรวมวง 

  ๓.๕  การนําเสนอผลงานพิพิธทัศนา กิจกรรมลํานําวิถีชุมชนประกอบการเลนวงอังกะลุงของ

กลุมคนสามวัย 

 

 

 

 

 

 



เพลงวิถีชุมชนคนสามวัย  

( ทํานองเพลงลองนานเล็ก  คํารอง กมล บุญเขต  -ไพวัล  เทียนศรี ) 

(วัยเด็กรอง )  นะโมขาจะไหวใสเกลาเกศ   บุรุษเพศก็พากเพียรเรียนหนังสือ 

 ลูกผูหญิงเรียนงานบานการฝมือ   สูฝกปรือสิ่งล้ําคาจากยายาย 

(วัยสูงอายุรอง) เปนแมบานฝกการเรือน ฝกขาคะ  อบน้ําปรุงหัดชุนปะเย็บถุงไถ 

 ทําบายศรีสวยสมขนมไทย    เฝาพากเพียรเรียนไวจนชํานาญ 

 รูเรือนสามน้ําสี่มีมารยาท    รูเก็บกวาดทอถักงานจักสาน 

 ท้ังตมแกงแตงดอกไมใสโตกพาน   รูจัดการรูจักคิดกิจในเรือน 

(วัยหนุมสาว) เรื่องคูครองของดรุณครารุนสาว  รูผอนสั้นผอนยาวหาใดเหมือน 

 มิปลอยใจใหถลําทําแชเชือน   เปนสตรีมีแตเปอนราคีคาว 

 รูคํ้าคูนพระศาสนารูหนาท่ี    เปนคนดีล้ําคาเกินคํากลาว 

 อยูเบื้องหลังความสําเร็จทุกเรื่องราว  ทุกยางกาวโลกตองมีสตรีไทย 

ผลสําเร็จของการดําเนินการ 

 ๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ เลนอังกะลุงไดตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

๒.คนสามวัยในชุมชน  ชมรมขาราชการเกษียณอายุ เครือขายสังคมแหงการเรียนรูรวมกิจกรรมดนตรี

ไทยหัวใจเดียวกัน 

๓.ผูเรียนมี  สมาธิ  สติ  ปญญา  ผานจังหวะและทํานอง 

ประโยชนที่ไดรับ 

  การใชนวัตกรรม  การฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการเลนดนตรีไทยพ้ืนฐาน  (อังกะลุง)ดนตรีไทยหัวใจเดียวกัน 

 การใชนวัตกรรม  ดังกลาว  สามารถพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษา  เลนอังกะลุง  เพลงสั้นๆได  

เชน ยะวา เพลงกุหลาบเวียงพิงค   ไดในเวลา ๕  วัน  และพัฒนาเปนวงดนตรี  บรรเลงเพลง  ประเภท อัตรา

สามชั้น  สองชั้นและชั้นเดียว  (เพลงเถา)  และปรับโยงการเลนดนตรีไทยรวมกันของคนสามวัยในชุมชน  ท้ังนี้

ไดรับการประสานงานความรวมมือโดย โรงเรียนบานดงมูลเหล็ก  องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก หนวย

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 

ขอสังเกต  นักเรียนท่ีฝกการเลนดนตรีจะมีขบวนการกลุมดี  มีสมาธิยาว  เรียนรูเร็ว  ตลอดจนทักษะการฟง 

              การเชื่อมโยงดีข้ึน 

 

การเผยแพรนวัตกรรมผานสื่อประชาสัมพันธ 

    ๒๗  กุมภาพันธ ๒๕๕๗  สวท.เพชรบูรณ ๑๐๒.๒๕ Mhz.และทางสถานีโทรทัศนชวงขาวในพระราชสํานัก 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิการดําเนินงานดานโอกาสทางการศึกษา 

โรงเรียนบานดงมูลเหล็ก สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๑ 

 

 

 

 

 

•- การ 

 

•จัดการเรียนรู้เป็นรายกลุ่มตาม
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 

•- การสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล  
•- การตดิตามการเรียนรู้ของ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนตกตํ่าทัง้

เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม   
•- จัดกิจกรรมโฮมรูม   
•- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ

การดาํรงชีวติ  

•- กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 

•- กิจกรรมวันสําคัญของชาต ิ
•- กิจกรรมบุญประเพณีของ

ท้องถิ่น   
•- กิจกรรมเทศการร่ืนเริงเฉลิม

ฉลองต่างๆ ท่ีชุมชนจัดขึน้ 
•- กิจกรรมกีฬา – กรีฑา ใน
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และศิษย์

เก่า 

•- กิจกรรมป้องกันอันตรายจากโรค
ระบาด  การส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้
ร่างกายแข็งแรง  ได้รับการดูแลจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

•- กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน  โดยการดูแลของเจ้าหน้าท่ี

ตาํรวจ ตู้ยามตาํบลดงมูลเหล็ก 
•- กิจกรรมลดความรุนแรงต่อเด็กและ

สตรี ร่วมกับหน่วยพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ท่ี ๓๘ 

•- กิจกรรมประชาสัมพนัธ์การรับนักเรียน   

•- กิจกรรมเรียนฟรี  ๑๕  ปีอย่างมีคุณภาพ   
•- การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้พกิาร  
•- การรับการบริการตามปัจจยัพืน้ฐาน  ได้รับ

อาหารเสริมนม  ได้รับอาหารกลางวัน   
•- การได้รับงบสนับสนุนนักเรียนยากจนจาก

ภาครัฐและองค์กรท้องถิ่น    
•- การให้ทุนการศึกษา (กองทุนแม่เพื่อลูก) 

ตวัแทนศิษย์เก่า  
•- การได้ออกกําลังกายที่เหมาะสมพอเพยีง  

ได้รับอุปกรณ์กีฬาจากตวัแทนศิษย์เก่า 

สิทธิที่จะ
มีชีวติรอด 

สิทธิที่จะ
ได้รับการ
ปกป้อง
คุ้มครอง 

สิทธิในการ
มีส่วนร่วม 

สิทธิที่
ได้รับการ
พฒันา 

 

๑. จํานวนนักเรียนในพ้ืนท่ีเขตบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ไดมาเขาเรียน รอยละ ๑๐๐  
๒. นักเรียนออกกลางคัน  รอยละ ๐ 
๓. นักเรียนจบประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอยละ ๑๐๐ 
๔. นักเรียนจบประถมศึกษาปท่ี ๖ เขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ รอยละ ๑๐๐ 
๕. ศิษยเกา ชุมชน วัด มีความผูกพันกับโรงเรียน โดยบริจาคเงินทุนการศึกษา อุปกรณกีฬา เครื่องดนตรีไทย  
    เครื่องกรองน้ํา  การเลี้ยงอาหารเนื่องในวันสําคัญตางๆ  งบประมาณสรางอาคารเอนกประสงค 
 



 

ดานที่ ๒  นวัตกรรม 

 

ช่ือนวัตกรรม  พิทักษ คุมกัน สรางสรรคโอกาส 

ผูจัดทํา            โรงเรียนบานดงมูลเหล็ก 

ท่ีมาและความสําคัญ 

 จากธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ในมาตรา ๔๙ ไดบัญญัติถึงสิทธิของบุคคล

ในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

โดยรวมถึงผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผูท่ีอยูในสภาวะยากลําบาก  ตองไดรับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ เพ่ือใหไดรับการศึกษา โดยทัดเทียมกับบุคลอ่ืนดวย  การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพ หรือ

เอกชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมท่ีเหมาะสมกับรัฐ  

โรงเรียนบานดงมูลเหล็กไดตระหนักถึงความสําคัญโอกาสทางการศึกษาของเด็กจึงไดประยุกตกระบวนการ

พิทักษสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ใหเขากับบริบทของสถานศึกษา ดวยนวัตกรรม พิทักษ  

คุมกัน  สรางสรรคโอกาสข้ึน 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกฝาย 

๒. เพ่ือวิเคราะหขอมูลนักเรียนรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล การจัดกลุมพัฒนา 

๓. เพ่ือนํานโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวกับสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป มาสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 ๔. จัดกิจกรรมพัฒนาตามกรณีศึกษานักเรียนรายบุคคลและรายกลุม  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  เด็กท่ีมี

ปญหาในการเรียนเปนผลมาจากการเปลี่ยนโรงเรียน  เง่ือนไขปจจัยทางครอบครัวเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

การดําเนินงาน 

โรงเรียนบานดงมูลเหล็ก  มีความตระหนัก และใหความสําคัญในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน 

เพ่ือใหเปนบุคคลท่ีมีความท้ังรางกาย อารมณ  สังคม  และสติปญญา  จึงไดดําเนินงานตามข้ันตอน ดังนี้ 

 

การสรางความตระหนักและจัดกิจกรรมพิทักษสิทธิเด็ก  

โดยครู ผูปกครอง และชุมชน เปนการสรางความรู ความเขาใจ และสรางขอตกลงรวมกันระหวางครู 

ผูปกครองนักเรียน องคกรทองถ่ิน เพ่ือดําเนินกิจกรรมสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก ตามสิทธิพ้ืนฐาน ๔ 

ประการ ไดแก  

๑. สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด  เปนสิทธิท่ีจะไดรับปจจัยพ้ืนฐาน เพ่ือความอยูรอดของชีวิตตลอดจน

ไดรับความรัก ความอบอุน และการเอาใจใสจากครอบครัวและชุมชน 



๒. สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครอง  เปนสิทธิท่ีจะไดรับตามกฎหมาย โดยไมเลือกปฏิบัติ มีความ

ปลอดภัยจากการถูกรังแก และการถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศ การใชแรงงานเด็ก และการไดรับ

คุมครองเด็กท่ีไมมีครอบครัว 

๓. สิทธิท่ีจะไดรับการพัฒนา  เปนสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้ังทางดานรางกาย

และจิตใจ การมีเสรีภาพทางการคิด การไดรับการพัฒนาทางบุคลิกภาพ  

๔. สิทธิท่ีจะมีสวนรวม  ประกอบดวยการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องท่ีมี

ผลกระทบกับเด็ก สิทธิท่ีจะมีบทบาทในชุมชน ในประเทศ การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ตลอดจนการมีสิทธิในการไดรับขาวสารท่ีเหมาะสม 

 

การจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล  SMIS  

การจัดทําขอมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคลหรืออีกนัยหนึ่งเปนการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล 

เปนการชวยใหครูรูจักนักเรียนมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให

สอดคลองกับผูเรียนตามสภาพความเปนจริงมากข้ึน  

ในการจัดทําขอมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนบานดงมูลเหล็กโดยครู และความรวมมือ

ของผูปกครองนักเรียนจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายคน ๓ ดานหลัก ดังนี้ 

 ๑. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนสะสม) 

 ๒. ขอมูลดานประวัติครอบครัว เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

 ๓. ขอมูลดานสุขภาพและภาวะโภชนาการ 

การสรางระบบคลังขอมูลนักเรียนรายบุคคล SMIS 

ข้ันตอนท่ี   ๑  การรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 

        ๑.๑  การรวบรวมขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตละชั้นป 

         ๑.๒  การรวบรวมขอมูลดานประวัติครอบครัว เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม  

        ๑.๓  การรวบรวมขอมูลดานสุขภาพและภาวะโภชนาการ   

        ๑.๔  การรวบรวมขอมูลดานการขาดเรียน 

ข้ันตอนท่ี ๒  การบันทึกขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานประวัติครอบครัว  ดานสุขภาพและภาวะ 

                โภชนาการ การขาดเรียน นักเรียนแตละคนโดยใชโปรแกรม  Microsoft  Excel  

ข้ันตอนท่ี ๓  การวิเคราะหขอมูล 

       จากข้ันตอนท่ี ๒  สามารถจัดเด็กท่ีมีปญหาดานการเรียน ได  เปนจํานวน ๓  กลุมคือ 

- กลุมท่ีมีผลการเรียนตกต่ําชั่วขณะ  (T) 

- กลุมท่ีมีผลการเรียนตกต่ําเปนระยะๆ  (S) 

- กลุมท่ีมีผลการเรียนตกต่ําตอเนื่องเปนระยะเวลานาน (C) และวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลให

นักเรียนมีผลการเรียนตกต่ํา  

ข้ันตอนท่ี ๔  การวางแผนชวยเหลือนักเรียน  ดังนี้ 



๑. การพัฒนาสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด  ไดติดตามออกเยี่ยมบาน  การเกณฑนักเรียนในเขตบริการเขา  

     เรียนตามกฎหมาย  มีการสงตอขอมูล เพ่ือการชวยเหลือตามสิทธิ เชน  การเรียนฟรี  ๑๕  ป  

     อยางมีคุณภาพ  การรับบริการตามปจจัยพ้ืนฐาน  อาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน  งบสนับสนุน 

     นักเรียนยากจนรอยละ ๓๐ 

๒. การพัฒนาสิทธิท่ีจะไดรับการปกปองคุมครอง  ไดรวมกับหลายภาคสวนในการจัดกิจกรรม 

    ปกปองสิทธิเด็กและความปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนแกนักเรียนไดแก 

- กิจกรรมปองกันอันตรายจากโรคระบาด  การสงเสริมสรางภูมิคุมกันใหรางกายแข็งแรง  

ไดรับการดูแลจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมการปองกันอุบัติเหตุทางถนน  โดยการดูแลของเจาหนาท่ีตํารวจ ตูยามตําบลดง

มูลเหล็ก 

- กิจกรรมลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี รวมกับหนวยพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยท่ี ๓๘ 

๓. สิทธิท่ีไดรับการพัฒนา  จากการวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล สามารถจัดกลุมพัฒนานักเรียน   

    จํานวน  ๔  กลุม  ไดแก 

 กลุม N (Normal) กลุมท่ีมีผลการเรียนปกติ เปนกลุมท่ีไมมีปญหาทางการเรียน ครอบครัว 

    อบอุน  มาเรียนสมํ่าเสมอ  พัฒนาโดยการสงเสริมดานการเรียนโดยจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนน 

    ผูเรียนเปนสําคัญ ใหสามารถเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน  

กลุม C   (Chronic)  กลุมท่ีมีผลการเรียนตกต่ําตอเนื่องยาวนาน  จากการวิเคราะหขอมูล      

    พบวามีความบกพรองทางสติปญญา ครอบครัวยากจน  อยูในสังคมกลุมเสี่ยง  จึงจัดใหรับการ  

    ปกปองคุมครอง  การชวยเหลือทุนการศึกษา  และการสอนซอมเสริมเปนรายบุคคล  ดานการอาน   

    การเขียน  การคิดคํานวณ  และทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ 

กลุม S (Sporadic)  กลุมท่ีมีผลการเรียนตกต่ําเปนระยะๆ  จากการวิเคราะหขอมูล  และ  

    สัมภาษณพบวาเปนเด็กท่ีมีผลการเรียนในระดับกลาง  และมีสภาพครอบครัวท่ีผูปกครองทํางาน 

    ตางถ่ิน  อาศัยอยูกับญาติ  จึงไดรับการเสริมแรงและจัดกลุมซอมเสริม 

กลุม T (Temporary)  กลุมท่ีมีผลการเรียนตกต่ําชั่วขณะ  จากการวิเคราะหขอมูลและ

สังเกตพฤติกรรมพบวาเปนกลุมท่ีสมาธิสั้น  ปฏิบัติงานไมตอเนื่อง  บางกลุมมีปญหาสุขภาพ  ขาด

เรียนเปนระยะ ทําใหผลการเรียนตกต่ําชั่วขณะ  จึงไดรับการซอมเสริมในสวนท่ีเด็กขาดความรู

และพัฒนาใหเทาทันกลุมผลการเรียนปกติ 

๔. สิทธิในการมีสวนรวม  โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมของกิจกรรมตางๆ  ท้ังใน 

โรงเรียนและนอกโรงเรียน  เชน  การเขารวมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  กิจกรรมบุญประเพณี    

ของทองถ่ิน  กิจกรรมเทศการรื่นเริง  เฉลิมฉลองตางๆ ท่ีชุมชนจัดข้ึน 

 

การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 



 โรงเรียนบานดงมูลเหล็กไดตระหนักถึงความจําเปนในการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือสรางโอกาสทาง

การศึกษา โดยความรวมมือของชุมไดสงบุตรหลานมาเขาเรียนในโรงเรียน และเรียนอยางมีความสุข สามารถ

เรียนจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครบทุกคน และนักเรียนเม่ือจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ แลวมี

ความรู ความสามารถสอบเขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ทุกคน 

 โดยท่ีโรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรู ดังนี้ 

 ๑. การเรียนรูจากโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม DLTV 

 ๒. การเรียนรูจากหองสมุด 

 ๓. การเรียนรูนอกสถานท่ี แหลงเรียนรูในทองถ่ิน 

 ๔. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชมรมดนตรีไทย 

 ๕. กิจกรรมทักษะชีวิต 

ผลสําเร็จของการดําเนินงาน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตละชั้นป   ดานประวัติ 

ครอบครัว เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม   ดานสุขภาพภาวะโภชนาการ  และดานการขาดเรียนมีผลดังนี้ 

 

๑.ดานอัตราการขาดเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.ปจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓.ปจจัยดานครอบครัว  สังคมและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.ปจจัยภาวะสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการวิเคราะหขอมูลนักเรียนรายบุคคล สามารถจัดกลุมนักเรียนเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู

พัฒนาไดดังนี้ 

๑.  กลุมนักเรียนระดับผลการเรียนปกติ                 ๔๘      คน รอยละ 81.35 

๒. กลุมนักเรียนระดับผลการเรียนตกต่ําชั่วขณะ (T)          ๑       คน  รอยละ 1.69 

๓. กลุมนักเรียนระดับผลการเรียนตกต่ําเปนระยะ( S )           ๔ คน  รอยละ 6.77 

๔. กลุมนักเรียนระดับผลการเรียนตกต่ําตอเนื่องเปนเวลายาวนาน(C) ๖ คน  รอยละ 10.16 

การจัดกลุมพัฒนา 

กลุม N (Normal) กลุมท่ีมีผลการเรียนปกติ พัฒนาโดยการสงเสริมดานการเรียนโดยจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

กลุม C   (Chronic)  กลุมท่ีมีผลการเรียนตกต่ําตอเนื่องยาวนาน  ใหการชวยเหลือโดยทุนการศึกษา

จากภาครัฐ  กองทุนแมเพ่ือลูก ทุนบริจาคจากศิษยเกา  และการสอนซอมเสริมเปนรายบุคคล  ดานการอาน  

การเขียน  การคิดคํานวณ  และทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  

กลุม S (Sporadic) กลุมท่ีมีผลการเรียนตกต่ําเปนระยะๆ จึงไดรับการเสริมแรง โดยใหทุนการศึกษา 

และจัดกลุมซอมเสริมความรูดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ  

กลุม T (Temporary)  กลุมท่ีมีผลการเรียนตกต่ําชั่วขณะ  จึงไดรับการซอมเสริมในสวนท่ีเด็กขาด

ความรูและพัฒนาใหเทาทันกลุมผลการเรียนปกติ  

จากการพัฒนาตามกลุม N,T,S,C  นักเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถตามศักยภาพ สามารถเรียน

จนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ทุกคน 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

๑. มีการดําเนินวิเคราะหขอมูลนักเรียนรายบุคคลตามสภาพจริงรอยละ ๑๐๐ 

 ๒. จัดทําสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล การจัดกลุมพัฒนาผูเรียนตามความรู ความสามารถได 

 ๓. ผูปกครองนักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจในสถานศึกษา  และไดสงลูกหลานมาเขาเรียนอยาง

ตอเนื่อง 

 ๔. นกัเรียนมีความรู ความสามารถ เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน ไมขาดเรียน ไมออกกลางคัน 

     กลุมนักเรียนท่ีพบปญหาสงผลตอการเรียน กลุม T, S, C  รอยละ ๑๘.๖๒ และพัฒนาตาม

กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคลและรายกลุม  ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  กิจกรรม     

ทักษะชีวิต 

การเผยแพรนวัตกรรมผานส่ือประชาสัมพันธ  

 - เผยแพรเอกสารในท่ีประชุมผูบริหารสถานศึกษา ของ สพป.เพชรบูรณ เขต ๑ 

 - เผยแพรผาน เว็บไซต ของ สพป.เพชรบูรณ เขต ๑ 

 - Facebook กลุมโรงเรียนบานโคกดงมูลเหล็ก 

 



 

   ดานที่ ๒  นวัตกรรม 

ช่ือนวัตกรรม (หลัก ) : T-PLOW Model การพัฒนาแนวขนาน  คันไถ คิด  เขียน  เรียน  เลน มุงเนน  

                            ผลสัมฤทธิ์  

ผูจัดทํา  : โรงเรียนบานดงมูลเหล็ก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต ๑  

ที่มาและความสําคัญ  

        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดนโยบายภารกิจเรงดวนในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริม สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดตามหลักฐาน

ท่ีหลักสูตรกําหนด ภายใตการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีทิศทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) และใหเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ

ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๓  ท่ี

กําหนดใหนักเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ ความรู มีคุณธรรม จริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 โรงเรียนบานดงมูลเหล็กเปนโรงเรียนขนาดเล็ก เปดทําการสอนตั้งแต ระดับชั้นอนุบาลปท่ี ๑ ถึงชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๖ มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น ๗๖ คน  ขาราชการครู  จํานวน ๘ คน  ครูธรุการ ๑ คน  ครูพ่ี

เลี้ยงนักเรียนอนุบาล ๑ คน และนักการภารโรง ๑ คน  รวมเปน ๑๑ คนเปนโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน nt , o-net ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  อยูในพ้ืนท่ีรอยตอระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  

มีบริเวณแคบไมเหมาะสําหรับการจัดกิจกรรมกีฬามาตรฐานสากล อีกท้ังขาดแคลนครูผูสอนท่ีมีความรู 

ความสามารถตรงตามวิชาเอก จากสภาพปญหาดังกลาวโรงเรียนจึงไดจัดกิจกรรม T-Plow  Modle การ

พัฒนาแนวขนาน คันไถ คิด เขียน เรียน เลน มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ข้ึน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ให

สอดคลองกับนโยบายและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   

 ในการพัฒนาแนวขนาน คันไถ คิด เขียน เรียน เลน มุงเนนผลสัมฤทธิ์  T-Plow  Modle มีสารัตถะ 

ดังนี้ 

 คิด   T1,2 :  [Thinking , Teaching] : การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห 

 เขียน  W :  [ writing ]    : การพัฒนากระบวนการเขียนได เขียนคลอง เขียนสื่อความ 

 เรียน  L : [ leaning ] : การบูรณาการการเรียนรูดาน IT ,DLTV กับวิถีดั้งเดิมอยาง  

                                                       พอเพียง 

 เลน   P : [ Playing ] : ปน ปน จักรยานลอเดียว เก็บเก่ียวประสบการณดานดนตรีไทย  

ผลสัมฤทธิ์  O : [Outcome]  : ผลสําเร็จ NT , O-net  สมรรถนะสําคัญ รางวัลท่ีไดรับ 

 และไดนําการพัฒนาแนวขนาน คันไถ คิด เขียน เรียน เลน มุงเนนผลสัมฤทธิ์ T-Plow Modle นี้มา

เปนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป ๒๕๕๘ 

วัตถุประสงค 



 ๑.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 

 ๒.  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ใหสอดคลองกับจุดเนน Triple A  หลักสูตรแกนกลาง 

      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๓.  เพ่ือพัฒนาการเขียนสื่อความใหสอดคลอง Triple A  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๔.  เพ่ือการบูรณาการการเรียนรูสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส การเรียนโทรทัศนทางไกลทางไกลผาน 

                ดาวเทียมและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕.  เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายในพ้ืนท่ีจํากัด ดวยการปนจักรยานลอเดียว และอ่ืนๆท่ีเหมาะสม 

 ๖.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความสามารถดานดนตรีไทยสูความเปนเลิศ ในพันธกิจหนึ่งของ 

               โรงเรียน 

การดําเนินงาน 

 ในการดําเนินการ การพัฒนาแนวขนาน คันไถ คิด เขียน เรียน เลน มุงเนนผลสัมฤทธิ์ T-Plow 

Modle ของโรงเรียนบานดงมูลเหล็ก ไดดําเนินการตามกระบวนการการบริหารจัดการท่ีปรับประยุกตใช มี

ข้ันตอนดังนี้ 

๑. คิด   T1,2 :  [Thinking , Teaching] : การพัฒนากระบวนการคิด  เนนการสอนฝกคิดได   

คิดเปน  คิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค  คิดประยุกต ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๒. เขียน W :  [ writing ]    : การพัฒนากระบวนการเขียนได เขียนคลอง เขียนสื่อความ 

เนนการเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใชถอยคําและรูปแบบตางๆ ของการเขียน  ซ่ึง

รวมถึงการเขียนเรียงความ  ยอความ  รายงานชนิดตางๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะหวิจารณ  

และเขียนเชิงสรางสรรค 

๓. เรียน L : [ leaning ] : การบูรณาการการเรียนรูดาน IT ,DLTV กับวิถีดั้งเดิมอยาง  

                                                       พอเพียง    

        โดยโรงเรียนไดรับการจัดสรรโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม  คอมพิวเตอรพกพา (แท็ปเล็ต )ทําให

นักเรียนไดรับการศึกษาผานระบบ IT ทันตามยุคดิจิตอล  และตองเรียนรูตามภูมินามของทองถ่ิน  รากเหงา

วัฒนธรรมประเพณี  วิถีของคนคติชนวิทยา  เชน บุญประเพณีดีงาม   ของเกาเลาอดีต   เรียนรูเศรษฐกิจ 

งานงามดวยแรลลี่จักรยาน 

๔. เลน P : [ Playing ] : ปน ปน จักรยานลอเดียว เก็บเก่ียวประสบการณดานดนตรีไทย  
สงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิด ประโยชนฝกปนจักรยาน  จักรยานลอเดียว เพ่ือใหกระตุนการทํางานของ
สมองและไขสันหลังสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู  Brain-Based Learning  

   : การฝกประสบการณดนตรีไทย โดยจัดโครงสรางหลักสูตรชั้นปละ ๔๐ 
ชั่วโมง เปนกิจกรรมชุมนุมดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป-ดนตรีไทย     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       เวลา ๔๐  ช่ัวโมง 



 ศึกษาประวัติและฝกปฏิบัติดนตรีไทยประเภทวงอังกะลุง  เพลงโหมโรงยะวา  เพลงชวา  เพลงพมา 

เขว กิจกรรมนาฏศิลป  เพลงงามแสงเดือน 

 มีความอดทน  มุงม่ันในการปฏิบัติ  รักและเห็นคุณคา  สืบทอดเอกลักษณความเปนไทย 

ผลการเรียนรู 

 ๑.บอกประวัติอังกะลุง วิธีเลนได 

 ๒.ปฏิบัติการบรรเลงเพลงไดถูกตอง 

 ๓. ปฏิบัติการรําตามนาฏยศัพทไดถูกตอง 

กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป-ดนตรีไทย     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       เวลา ๔๐  ช่ัวโมง 

 ศึกษาประวัติและฝกปฏิบัติดนตรีไทยประเภทวงอังกะลุง  เพลงโหมโรงยะวา  เพลงชวา  เพลงพมา 

เขว  เพลงลาวจอย  เพลงลอยกระทง  กิจกรรมนาฏศิลป  เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย 

 มีความอดทน  มุงม่ันในการปฏิบัติ  รักและเห็นคุณคา  สืบทอดเอกลักษณความเปนไทย 

ผลการเรียนรู 

 ๑.บอกประวัติอังกะลุง วิธีเลนได 

 ๒.ปฏิบัติการบรรเลงเพลงไดถูกตอง 

 ๓. ปฏิบัติการรําตามนาฏยศัพทไดถูกตอง 

กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป-ดนตรีไทย     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       เวลา ๔๐  ช่ัวโมง 

 ศึกษาประวัติและฝกปฏิบัติดนตรีไทยประเภทวงอังกะลุง  เพลงโหมโรงยะวา  เพลงชวา  เพลงพมา 

เขว  เพลงลาวจอย  เพลงลอยกระทง  เพลงจันทรแรม  การฝกปฏิบัติดนตรีประเภทวงปพาทยเพลงชวา  

เตากินผักบุง  กิจกรรมนาฏศิลป  เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรําซิมารํา  การแสดงของทองถ่ิน 

 มีความอดทน  มุงม่ันในการปฏิบัติ  รักและเห็นคุณคา  สืบทอดเอกลักษณความเปนไทย 

ผลการเรียนรู 

 ๑.บอกประวัติอังกะลุง วิธีเลนได 

 ๒.ปฏิบัติการบรรเลงเพลงไดถูกตอง 

 ๓. ปฏิบัติการรําตามนาฏยศัพทไดถูกตอง 

กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป-ดนตรีไทย     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       เวลา ๔๐  ช่ัวโมง 

 ศึกษาประวัติและฝกปฏิบัติดนตรีไทยประเภทวงอังกะลุง  เพลงโหมโรงยะวา  เพลงชวา  เพลงพมา 

เขว  เพลงลาวจอย  เพลงลอยกระทง  เพลงจันทรแรม  เพลงลาวลําปางเล็ก  เพลงลาวลําปางใหญ เพลง     

เตยโขง  เพลงแขกกะเร็ง การปฏิบัติกิจกรรมประเภทวงปพาทย  เพลงชวา  เตากินผักบุง   แขกบรเทศ  

กิจกรรมนาฏศิลป  เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรําซิมารํา  การแสดงของทองถ่ิน 

 มีความอดทน  มุงม่ันในการปฏิบัติ  รักและเห็นคุณคา  สืบทอดเอกลักษณความเปนไทย 



ผลการเรียนรู 

 ๑.บอกประวัติอังกะลุง วิธีเลนได 

 ๒.ปฏิบัติการบรรเลงเพลงไดถูกตอง 

 ๓. ปฏิบัติการรําตามนาฏยศัพทไดถูกตอง 

กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป-ดนตรีไทย     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       เวลา ๔๐  ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาประวัติและฝกปฏิบัติดนตรีไทยประเภทวงอังกะลุง  เพลงโหมโรงยะวา  เพลงชวา  เพลงพมา 

เขว  เพลงลาวจอย  เพลงลอยกระทง  เพลงจันทรแรม  เพลงลาวลําปางเล็ก  เพลงลาวลําปางใหญ      เพลง

เตยโขง  เพลงแขกกะเร็ง เพลงสรอยสนตัด  เพลงเขมรไทรโยค    การปฏิบัติกิจกรรมประเภทวงปพาทย  

เพลงชวา  เตากินผักบุง    เพลงเร็ว  เพลงลา    แขกบรเทศ  กิจกรรมนาฏศิลป  เพลงงามแสงเดือน เพลงชาว

ไทย เพลงรําซิมารํา เพลงคืนเดือนหงาย  เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ การแสดงของทองถ่ิน เพชรบูรณ  การแสดง

ชุดประจําโรงเรียน รอยดวงมาลาบูชาหลวงพอท่ัง 

 มีความอดทน  มุงม่ันในการปฏิบัติ  รักและเห็นคุณคา  สืบทอดเอกลักษณความเปนไทย 

ผลการเรียนรู 

 ๑.บอกประวัติอังกะลุง วิธีเลนได 

 ๒.ปฏิบัติการบรรเลงเพลงไดถูกตอง 

 ๓. ปฏิบัติการรําตามนาฏยศัพทไดถูกตอง 

กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป-ดนตรีไทย    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน      เวลา ๔๐  ช่ัวโมง 

 ศึกษาประวัติและฝกปฏิบัติดนตรีไทยประเภทวงอังกะลุง  เพลงโหมโรงยะวา  เพลงชวา  เพลงพมา 

เขว  เพลงลาวจอย  เพลงลอยกระทง  เพลงจันทรแรม  เพลงลาวลําปางเล็ก  เพลงลาวลําปางใหญ      เพลง

เตยโขง  เพลงแขกกะเร็ง เพลงสรอยสนตัด  เพลงเขมรไทรโยค      เพลงลาวเสี่ยงเทียน  เพลงกระตายเตน  

เพลงคางคาวกินกลวย  การปฏิบัติกิจกรรมประเภทวงปพาทย  เพลงชวา แขกบรเทศ  เตากินผักบุง    เพลง

เร็ว  เพลงลา      เพลงมอญดูดาว เพลงสรอยลําปาง  เพลงโยสลัม เพลงชุดโหมโรงเชา       กิจกรรมนาฏศิลป  

เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรําซิมารํา เพลงคืนเดือนหงาย  เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ เพลงดอกไมของ

ชาติ  เพลงหญิงไทยใจงามการแสดงของทองถ่ิน เพชรบูรณ  การแสดงชุดประจําโรงเรียน รอยดวงมาลาบูชา

หลวงพอท่ัง ฟอนบายศรี 

 มีความอดทน  มุงม่ันในการปฏิบัติ  รักและเห็นคุณคา  สืบทอดเอกลักษณความเปนไทย 

ผลการเรียนรู 

 ๑.บอกประวัติอังกะลุง วิธีเลนได 

 ๒.ปฏิบัติการบรรเลงเพลงไดถูกตอง 

 ๓. ปฏิบัติการรําตามนาฏยศัพทไดถูกตอง 



๕.ผลสัมฤทธิ์  O : [Outcome]  : ผลสําเร็จ NT , O-net  สมรรถนะสําคัญ รางวัลท่ีไดรับ  โดยท่ี
โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาเพ่ิมเติม  และกิจกรรมแนะแนว  สงเสริมการเรียนรูตามความถนัด
รายบุคคลใหสอดคลองกับแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเชนกิจกรรม Tutor , Pre –NT  
,Pre-O-NET  

ผลสําเร็จของการดําเนินการ 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน    O-net ระดับโรงเรียน  เพ่ิมข้ึนรอยละ  ๙.๔๘  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๔.๙๗  ระดับประเทศ  เพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒.๑๔  ไดรับเกียรติบัตรผลการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  ปการศึกษา   ๒๕๕๗   คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู

สูงกวาระดับประเทศ 

 ๒.  นักเรียนมีกระบวนการคิดพ้ืนฐานตามจุดเนน รอยละ ๙๖.๖๖ 

 ๓.  นักเรียนเขียนได เขียนคลอง เขียนสื่อความตามจุดเนนของชวงชั้น รอยละ ๙๖.๖๖ 

 ๔.  นักเรียนมีทักษะและความพึงพอใจเรียนสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส การเรียนโทรทัศนทางไกล

ทางไกลผาน ดาวเทียมและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ ๙๘.๓๓ 

 ๕.  นักเรียนรอยละ ๔๓.๑๐ มีทักษะปนจักรยานลอเดียว และนักเรียนรอยละ  ๕๖.๙๐ มีทักษะการ

ออกกําลังกายตามความถนัดในสนามเด็กเลน กระบวนการเรียนรู  Brain-Based Learning 

 ๖.  นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีความรูความสามารถดานดนตรีไทย และรอยละ ๔๔.๘๒ เขาแขงขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ประโยชนที่ไดรับ 

นักเรียนสามารถพัฒนาตนสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ไดแก 

๑.มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม 
   หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา   การใชเทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต0  
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครอง 
     ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มีจิต 
     สาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

การเผยแพรนวัตกรรมผานส่ือประชาสัมพันธ 

๑. WWW. htt://Dongmoonlek@gmail.com 
๒. การประชุมประจําเดือนของผูบริหารสถานศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต๑ 

๓. www.phechabun1.go.th  /202.143.190/my office 

 
 
 
 

http://www.phechabun1.go.th/


ช่ือนวัตกรรม (เสริม)  แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชส่ือประสม 

ผูจัดทํา   คณะทํางานวิชาการโรงเรียนบานดงมูลเหล็ก 

ท่ีมาความเปนมาและสภาพปญหา 
 ในสภาพปจจุบันการศึกษาเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาคนและประเทศชาติ ทําใหตองเตรียม

คนอันเปนบุคลากรท่ีสําคัญยิ่งใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง  และตองพัฒนาคนใหมีความรู  ทักษะ เจตคติท่ีดี  

มีภูมิคุมกันท่ีดีและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงการจัดการศึกษาตามแนว

ปฏิรูปกําหนดใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญคือจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู

ทุกดานไวในทุกวิชา  สงเสริมใหผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหเกิดการ

เรียนรู  มีความรอบรูและจัดการเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานท่ี ยังไดกําหนดจุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

โดยมุงหวังใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือเปนผูใฝรูใฝเรียนและแสวงหาความรูท่ีมีคุณคาในการดํารงชีวิต

การทํางานและการพัฒนาสติปญญา    การอานจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการเรียนรูทางวิชาการและขอมูล

ขาวสารตางๆ และนําความรูท่ีได จากการอานศึกษาคนความาพัฒนาความคิดไดอยางเหมาะสมมีคุณคาตอ

ตนเองและสวนรวม  การพัฒนาการคิดวิเคราะหเปนสิ่งสําคัญท่ีนักเรียนพึงไดรับการสงเสริมใหควรเปนไปตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  จุดหมายของหลักสูตรท่ีตองการให

นักเรียนเกิดทักษะการคิดและพัฒนาการคิดอยางเต็มศักยภาพไดระบุไวในหมวด 4  วาดวยแนวการจัด

การศึกษามาตรา 24(3)  กําหนดวา  การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติให คิดได คิดเปน ทําเปน รักการ

อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการเสริมสราง

ทางปญญาความคิดใหแกนักเรียน  

  ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    มุงพัฒนา 

ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ คือความสามารถในการคิด

เปน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู   หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและ

สังคมไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการแกปญหาเปน ความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 

ท่ีเผชิญไดอยางถูกตอง เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักการเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู   ประยุกตความรูมาใชในการ

ปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเองสังคม

และสิ่งแวดลอม  การจัดการเรียนรูไดใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนทางดานการคิดและกําหนดไวเปน

สมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน  ดวยถือวาเปนทักษะท่ีจะนําไปสูการสรางความรูและการนําความรูไปใชในชีวิต

ไดอยางมีคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงมีนโยบายสงเสริมใหมีการนําทักษะการคิด

ลงสูการปฏิบัติในหองเรียนอยางเปนรูปธรรม  การคิดเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเรียนและการดําเนิน

ชีวิตของบุคคล หากบุคคลมีทักษะการคิดจะชวยใหสามารถตัดสินใจไปในทางท่ีถูกตอง แกไขปญหาใหลุลวงไป



ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะหนับวามีความสําคัญเพราะการคิดวิเคราะหเปนการคิด

ในระดับพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับทุกคนเก่ียวกับการวางแผน วินิจฉัย ตัดสินใจ ประเมินและคาดการณอนาคต

เปนไปอยางราบรื่น  ลดโอกาสความลมเหลวจากการตัดสินใจท่ีผิดพลาด  จึงจําเปนตองพัฒนาทักษะ 

การคิดวิเคราะห (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4)  และจากผลการประเมินภายนอกของโรงเรียน 

บานดงมูลเหล็ก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)   เม่ือป

พุทธศักราช 25๕๔   พบวา  กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ตัวบงชี้ท่ี ๔ ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน น้ําหนักคะแนน ๑๐ 

คะแนนท่ีได ๘.๓๐  ตัวบงชี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  น้ําหนักคะแนน ๒๐ คะแนนท่ีได ๑๒.๗๐     

ระดับคุณภาพ ดี  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน.  2554 : 32) 

และขอมูลสารสนเทศการวิเคราะหขอมูลนักเรียนรายบุคคลดวยระบบ SMIS ในโครงการโรงเรียนเพ่ือเด็ก

(องคการยูนิเซฟแหงประเทศไทย) พบวา นักเรียน อยูในกลุมตกต่ํารอยละ 19.29  ซ่ึงตองไดรับการปรับปรุง 

และพัฒนาใหนักเรียนมีความรูความสามารถดานการคิดวิเคราะหและมีงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะหของผูเรียนสวนใหญเปนการนํารูปแบบการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษามาใชพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะหของผูเรียน มีท้ังการวิจัยท่ีสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหไดประสบผลสําเร็จและยังไม

ประสบผลสําเร็จ    

 จากความสําคัญดังท่ีกลาวมาขางตน  จึงทําใหผูศึกษาคนความีความสนใจในการพัฒนาแบบฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อประสม เพ่ือนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน  

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖   เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการอาน  การเขียน 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห จากการอานโดยใชสื่อประสม  อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการ

คิดวิเคราะห จากการอานโดยใชสื่อประสม 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห จากการอานโดยใช

สื่อประสม 

การดําเนินการ 

 ๑. ศึกษาสภาพปญหาการเรียนรู ของนักเรียนรายบุคคลดวยระบบคัดกรอง SMIS ปจจัยดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การทดสอบพ้ืนฐานความรูนักเรียนจากกิจกรรมนิเทศภายใน 

 ๒.ศึกษาทฤษฎีการคิด รูปแบบการคิด  ทฤษฎีการอาน  รูปแบบการอาน  ความสําคัญและ

รูปแบบของสื่อการเรียนรู 

 ๓. สรางแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อประสม จํานวน  ๕ ชุด  ตามลําดับ

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห  ไดแก 

  ๓.๑แบบฝกทักษะเลมท่ี 1     เรื่องเริ่มตนคนคิด 

  3.2 แบบฝกทักษะเลมท่ี 2     เรื่องพินิจประเด็น 



  3.3 แบบฝกทักษะเลมท่ี 3     เรื่องเนนผังกราฟฟก 

  3.4 แบบฝกทักษะเลมท่ี 4     เรื่องใชเทคนิค 5Ws 1H 

  3.5 แบบฝกทักษะเลมท่ี 5     เรื่องสําเร็จดวยหมวก 6 ใบ 

  3.6 แบบฝกทักษะเลมท่ี 6     เรื่อง โยงใยความสัมพันธเชิงเหตุผล 

 ๔.นําแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อประสม   ท่ีสรางข้ึนโดยใหผูเชี่ยวชาญ ท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการอานและการคิด  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  ดานรูปแบบเนื้อหา ความเหมาะสม และ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา    

 ๕.นําแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อประสม ไปทดลองใช  นําขอบกพรองมา

ปรับปรุง 

 ๖.ใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อประสมกับนักเรียนในสาระการเรียนรู

รายวิชาเพ่ิมเติม และการสอนซอมเสริม 

 ๗.ประเมินผลจากขอทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน ๔๐ ขอ 

ผลสําเร็จของการดําเนินงาน 

 ๑.ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อประสม 

ตาราง      แสดงผลประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อประสม 

 N k Χ  E1/ E2 

คะแนนจากแบบฝกทักษะการคิด 13 60 53.07 E1 = 88.45 

คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน 13 40 34.73 E2 = 86.83 

 จากตาราง    พบวา  ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหจากการอาน โดยใชสื่อประสม  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80   โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1 ) เทากับ  88.45   และ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ  (E2 )  เทากับ  86.83    ซ่ึงแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อ

ประสมสูงกวาเกณฑ 80/80  ท่ีกําหนดไว   แสดงวา  แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อ

ประสม มีประสิทธิภาพเชื่อถือ 

 ๒.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   

ตาราง     แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน                              

โดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อประสม 
 

ชวงเวลา N x  S.D. ∑ D 2D∑  t 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

13 
13 

15.85 
34.31 

3.36 
2.50 

240 6,240 5.42 * 

 t.05    df = 12,   t = 1.78        * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

  จากตาราง   พบวา   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบของนักเรียนท่ีใชแบบฝก 

ทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อประสม  โดยกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  15.85    



สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  3.36  หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเทากับ  34.31   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ  3.36  เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียน  พบวา  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา 

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        แสดงวา  การใชแบบฝกทักษะ 

การคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อประสม  ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนกวา 

กอนการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหจากการอานโดยใชสื่อประสม   

 ๓.ความพึงพอใจของนักเรียน 

             แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ

แบบฝกทักษะการคิด   วิเคราะหจากการอานโดยใช สื่อประสม  ( N =13 ) 

ขอท่ี รายการ 
คาเฉลี่ย(

Χ ) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน   (S.D.) 

แปล 

ความหมาย 

1 แบบฝกทักษะมีความสวยงาม นาใช 4.77 0.44 ดีมาก 

2 มีความเขาใจในการใชแบบฝกทักษะ 4.31 0.48 ดี 

3 มีลําดับการเรียนจากงายไปหายาก 4.77 0.44 ดีมาก 

4 มีตัวอยางประกอบมากเพียงพอ 4.15 0.69 ดี 

5 เนื้อหาชัดเจน เขาใจงายมีความเหมาะสม 4.85 0.38 ดีมาก 

6 แบบฝกมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย นาสนใจ 4.54 0.78 ดีมาก 

7 ภาษาท่ีใชสื่อความหมายไดชัดเจน 4.69 0.63 ดีมาก 

8 มีแบบฝกแตละชุดมากเพียงพอ 4.85 0.38 ดีมาก 

9 ทําใหเกิดการคิดวิเคราะห 4.92 0.28 ดีมาก 

10 แบบฝกมีประโยชนมาก 4.77 0.44 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.66 0.13 ดีมาก 

 

 จากตาราง พบวา    ผลการประเมินความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชแบบฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหจากการอาน โดยใชสื่อประสม    ในภาพรวมอยูในระดับดีมากมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 

4.66     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.13  (x� = 4.66, S.D. = 0.13)    

                   เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา    ทําใหเกิดการคิดวิเคราะห    มีระดับความพึงพอใจ มาก

ท่ีสุด   คาเฉลี่ยเทากับ  4.92   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28   (x� = 4.92, S.D. = 0.28)   

รองลงมาไดแก   เนื้อหาชัดเจน เขาใจงายมีความเหมาะสม   คาเฉลี่ย เทากับ  4.85    สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ  0.38 (x� = 4.85, S.D. = 0.38)    และมีตัวอยางประกอบมากเพียงพอ   มีระดับความ

พึงพอใจนอยท่ีสุด   คาเฉลี่ยเทากับ  4.15    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 (x� = 4.15, S.D. = 

0.69)    

 



 ประโยชนท่ีไดรับ 

 ๑. นักเรียนมีความรูความเขาใจและมีทักษะเก่ียวกับการคิดวิเคราะหจากการอาน การจัดการ

เรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชสื่อประสมเปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสามารถชวยพัฒนานักเรียนใหเปนคนมีความรูความสามารถ ทักษะและเจตคติ

ท่ีดีและมีความสมดุลท้ังทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม  อีกท้ังการ

เชื่อมโยงกระบวนการคิดวิเคราะหตามจุดเนนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามชวงวัย 

 ๒. เปนแนวทางในการจัดทําแบบฝกทักษะในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนตอไป 

การเผยแพรนวัตกรรมผานส่ือประชาสัมพันธ 

๑.  WWW. htt://Dongmoonlek@gmail.com 
๒. การประชุมประจําเดือนของผูบริหารสถานศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต๑ 
๓. www.phechabun1.go.th  /202.143.190/my office 

 

  

(ตัวอยางนวัตกรรม ภาคผนวก ) 
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