
 
 
 
 

    แบบเสนอผลงาน 
    ผลงานวิธีปฏบิัติที่ด ี(Best Practices) 

 ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ 
 

  “อังกะลงุเสียงใส เพลงลูกทุงไทยพัฒนา” 
 โรงเรียนบานคลองบางกระจัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                         กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 

 
 

แบบเสนอผลงาน 
ผลงานวิธีปฏิบัตทิี่ดี (Best Practices) 

๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ 
 

 “อังกะลงุเสียงใส เพลงลกูทุงไทยพัฒนา” 
โรงเรียนบานคลองบางกระจัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 
                                                      -๑-                                             สวนท่ี ๑ 

    

แบบเสนอผลงาน 
ผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 

“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” 
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
 
๑.ขอมูลสถานศึกษา 
    ช่ือ  โรงเรียนบานคลองบางกระจัน ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  
    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒   
    รหัสไปรษณีย ๗๓๑๑๐  โทรศัพทโรงเรียน ๐ ๓๔๒๖ ๕๒๔๐ โทรสาร  ๐ ๓๔๒๖ ๕๒๔๐ 
    E-mail  bankrongd.bk@gmail.com 
    Web  http://www.thai-school.net/bankrongd 

๒.ความประสงคเขารวมนําเสนอผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 

       ไมประสงคเขารวมนําเสนอผลงาน 
        ประสงคเขารวมนําเสนอผลงาน 

๓. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 
 ๓.๑ ช่ือ นางสาวรัชนี เจริญลาภ      โทรศัพทมือถือ ๐๘ ๒๓๕๐ ๘๑๗๑  
 E-mail–tonbanana21@gmail.com 
 ๓.๒ ช่ือ นางจรูญรัตน เสนาะคํา     โทรศัพทมือถือ ๐๘ ๗๖๖๘ ๕๙๗๗  
 E-mail–Jaroonrat1486@gmail.com 
 ๓.๓ ช่ือ นางฉลอง  ภิรมยอยู     โทรศัพทมือถือ ๐๘ ๑๕๖๐ ๘๘๖๒  
 E-mai–wpetdara_2497@hotmailcom 
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      -๒-             สวนท่ี ๒ 
 
 

ขอมูลการนําเสนอผลงานวิธปีฏิบัติท่ีดี (Best Practices) 
๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ 

ช่ือผลงาน  อังกะลุงเสียงใส เพลงลูกทุงไทยพัฒนา 
โรงเรียนบานคลองบางกระจัน 

 
 
 

๑. ความเปนมา และความสําคัญ 
 
 เนื่องจากปจจุบันวัฒนธรรมจากตางชาติและความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีเขามาสู
สังคมไทยอยางรวดเร็ว ทําใหเด็กและเยาวชนขาดการเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
และจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มุงเนนใหนักเรียนศึกษาและเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทยอยาง
ตอเนื่อง  โรงเรียนจึงมีหนาท่ีสงเสริมความรูและทักษะทางดานวัฒนธรรมประเพณีไทย ใหแกนักเรียน
ทุกคน เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
 
 โรงเรียนบานคลองบางกระจัน มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว   
จึงจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยอาศัยศาสตรทางดนตรีไทย ประเภทอังกะลุง มาใชในการจัดการเรียนการ
สอนในชวงเวลากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  โดยมุงเนนใหนักเรียนเห็นคุณคา เห็นความสําคัญ
ของดนตรีไทยและมีทักษะในการเลนอังกะลุงราว  โดยใชช่ือการจัดการเรียนการสอนวา  “อังกะลุง
เสียงใส เพลงลูกทุงไทยพัฒนา”  จากขอความท่ีวา “อังกะลุงเสียงใส” ยังเปนเอกลักษณของโรงเรียน
บานคลองบางกระจันอีกดวย โรงเรียนไดกําหนดใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี ๑-๖ ทุกคน ฝกทักษะ
การเลนอังกะลุง จนสามารถทํามาหากินระดับมืออาชีพ มีการสรางรายได สรางอาชีพใหแกนักเรียน 
เนนการแสดงอังกะลุงท่ีใชเพลงลูกทุงไทยท่ีมีผูรูจักและโดงดังท้ังในอดีตและปจจุบัน เพื่อเปนการพัฒนา
ดนตรีประเภทอังกะลุงไปสูเพลงลูกทุงไทยอยางหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 
 

๒. วัตถุประสงค / เปาหมาย 
    วัตถุประสงค 

๑. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ประเภทดนตรี
อังกะลุง เพลงลูกทุงไทย 

๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการเลนอังกะลุง  
๓. เพื่อพัฒนานักเรียนทางดานสังคม อารมณ และจิตใจ  
๔. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน นําความรูและทักษะในการเลนอังกะลุง จนสามารถทํามา

หากินระดับมืออาชีพ มีการสรางรายได สรางอาชีพใหแกนักเรียน 
๕. เพื่อใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม 
๖. เพื่อสรางคุณคาใหโรงเรียนและนักเรียนและเปนท่ียอมรับของสังคม 

 

 



-๓- 
 

   เปาหมาย 
๑. นักเรียนช้ันประถมปท่ี ๑-๖ ทุกคน เห็นคุณคาและความสําคัญของดนตรีไทย ประเภท

ดนตรีอังกะลุง เพลงลูกทุงไทย นักเรียนใชเวลาวางในการฝกซอมการเลนอังกะลุง และมีการพัฒนาใน
ดานสังคม อารมณ และจิตใจ  

๒. นักเรียนช้ันประถมปท่ี ๑-๖ ทุกคน ไดเรียนรูรวมกัน มีความรู มีทักษะในการเลนอังกะลุง 
นักเรียนนําความรูและทักษะในการเลนอังกะลุง มาใชในการทํามาหากินระดับมืออาชีพ สรางรายได 
สรางอาชีพ 
 ๓. ครู นักเรียนช้ันประถมปท่ี ๑-๖ ทุกคน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม 
 

๓. กระบวนการ / ข้ันตอน 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ข้ันตอนการเตรียมการ/วางแผน 

๑.ประชุมครู นักเรียนและผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อวางแผนการ
จัดทําโครงการอังกะลุงเสียงใส เพลงลูกทุงไทยพัฒนา 
๒.แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 
๓. การบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียน 
    -วิเคราะหโครงการอังกะลุงเสียงใส เพลงลูกทุงไทยพัฒนา  
    -นําไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป นําสูการปฏิบัติ 
    -การกํากับติดตามการฝกซอมและการแสดงอังกะลุงของ
นักเรียน 
    -การประเมินผลและการติดตาม จากแบบสอบถามและสังเกต
จากสภาพท่ีแทจริง 
๔.การจัดการเรียนรูของครู 
   -ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง อังกะลุงเสียงใส เพลง
ลูกทุงไทยพัฒนา และนําสูการปฏิบัติ 
   -ครูออกแบบผลิตภัณฑ โดยสรางสรรคอังกะลุง เพลงลูกทุงไทย 
   -ครูประเมินผลและการติดตามนักเรียนเปนรายบุคคล 
๕.การเรียนรูของนักเรียน 
   -นักเรียนฝกปฏิบัติจากวิทยากรทองถ่ิน ในเรื่องการเลนดนตรี
อังกะลุง เพลงลูกทุงไทย จนเกิดทักษะและความชํานาญ 
   -นักเรียนแสดงอังกะลุงทุกครั้ง ในการตอนรับแขกผูมาเยี่ยมชม
โรงเรียนและงานแสดงตางๆ 
   -นักเรียนประเมินตนเอง 

๑-๑๕ 
พ.ค.๖๐ 

ผูบริหาร 
ครู

ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 



      -๔-   
            
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๒ ข้ันตอนการดําเนินงาน 

๑. จัดปรับปรุงซอมแซมเครื่องดนตรีอังกะลุง ใหอยูในสภาพท่ี
สมบูรณพรอมใชงาน 
๒. เชิญวิทยากรทองถ่ิน มาใหความรูแกนักเรียน  
๓. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู สรางโนตบทเพลงลูกทุงไทย         
๔. นักเรียนช้ันประถมปท่ี ๑-๖ ทุกคน ฝกทักษะการเลนอังกะลุง  
ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ทุกวันจันทรของสัปดาห     
และฝกซอมทุกวันหลังเลิกเรียน ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๐ 
๕. จัดการแสดงอังกะลุง เพลงลูกทุงไทยทุกครั้งในการตอนรับผูมา
เยี่ยมชมโรงเรียน 
๖. จัดการแสดงอังกะลุงนอกสถานท่ีในงานทําบุญ งานศพ เมื่อไดรับ
การติดตอใหรวมแสดง 

พ.ค.๖๐ 
ถึง 

มี.ค.๖๐ 

ผูบริหาร 
ครู

ผูรับผิดชอบ 
นักเรียน 

๓ การประเมินผลและติดตามโครงการ 
๑. นําเสนอผลงาน การแสดงอังกะลุงเสียงใส เพลงลูกทุงไทยพัฒนา  
 ๒. สํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 ๓. แบบประเมินโครงการ การสอบถาม สังเกต สัมภาษณ 
 ๔. สรุปผลรายงานผูบริหารสถานศึกษา 

ก.ย.๖๐ 
และ  

มี.ค.๖๐ 

ผูบริหาร 
ครู

ผูรับผิดชอบ 

 

๔. ผลการดําเนินงาน 
 นักเรียนมีความรู ทักษะในการเลนอังกะลุง เพลงลูกทุงไทย อยางมีคุณภาพ และนําไปปฏิบัติ
ไดจริง สามารถทํามาหากินระดับมืออาชีพ สรางรายได สรางอาชีพใหแกนักเรียน โดยการจัดแสดงใน
งานเวทีตางๆ เฉล่ียเดือนละ ๘ ครั้ง นักเรียนมีรายไดเฉล่ียคนละ ๑,๐๐๐ บาทตอเดือน 
  

๕. ประโยชนท่ีไดรับ 
๑. นักเรียนเลนดนตรีอังกะลุงไดไพเราะ มีฝมืออยูในระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชประกอบ

อาชีพในอนาคตได 
๒. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเภทดนตรีอังกะลุง เพลงลูกทุงไทยใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
๓. พัฒนาดนตรีประเภทอังกะลุงไปสูเพลงลูกทุงไทยอยางหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

 

๖. ปจจัยท่ีทําใหประสบผลสําเร็จ 
     ๑.โรงเรียนไดรับความรวมมือจากครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชนเปนอยางดียิ่ง 

๒.นักเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียนรู ฝกทักษะการเลนอังกะลุงไดดีเยี่ยม 
 ๖. วงอังกะลุงเสียงใส เพลงลูกทุงไทยพัฒนา ไดรบัการยอมรับจากชุมชนเปนอยางดียิ่ง 
 



 
-๕- 

  

แบบสรุปผลงานของโรงเรียนบานคลองบางกระจัน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล (นักเรียน) ระบุอาชีพ 
รายได/
เดือน 

ผลการปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ 

หลักฐาน 

๑ ด.ช.ยศพล     นากปด อังกะลุง ๘๐๐ นักเรียนรวมแสดง
อังกะลุงเสียงใส    
เพลงลูกทุงไทยพัฒนา   
ในระดับมืออาชีพ 
สามารถทํามาหากิน   
มีรายได สรางอาชีพ 
โดยรับการแสดงในงาน
ตางๆ เชน งานทําบุญ    
งานศพ 
 

- การแสดง 
- รูปภาพ 
- Power Point 

๒ ด.ช.เสฏฐวุติ   คลายคลัง อังกะลุง ๑,๐๐๐ 
๓ ด.ญ.ปรียานุช หลายรุงเรือง อังกะลุง ๘๐๐ 
๔ ด.ญ.รัตวรรณ  เยื่อใยยอง อังกะลุง ๑,๐๐๐ 
๕ ด.ญ.จันทรจิราวดี ประทุมเมศร อังกะลุง ๑,๐๐๐ 
๖ ด.ญ.จันทิมา    สันทอง อังกะลุง ๘๐๐ 
๗ ด.ญ.ธัญญาณี  ดีทะบูชา อังกะลุง ๘๐๐ 
๘ ด.ช.ยศศักด์ิ    นากปด อังกะลุง ๑,๐๐๐ 
๙ ด.ช.เพร็ชพร   จันทะวง อังกะลุง ๘๐๐ 
๑๐ ด.ญ.กัญญารัตน  อยูเจริญ อังกะลุง ๑,๐๐๐ 
๑๑ ด.ญ.ณภัทร    กิจสงวน อังกะลุง ๘๐๐ 
๑๒ ด.ญ.ธนิศา     ดีทะบูชา อังกะลุง ๘๐๐ 
๑๓ ด.ญ.ณัฐวิภา   จําเริญพร อังกะลุง ๑,๐๐๐ 
๑๔ ด.ญ.กนกอร   - อังกะลุง ๑,๐๐๐ 

 

*หมายเหตุ  การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน โดยนักเรียนตองมีรายได คิด
เปนรอยละ 20 ของนักเรียนท้ังหมดจึงถือวาโรงเรยีนผานเกณฑ 
 

ผูรายงาน          ผูรับรองขอมูล 
 
 

ลงช่ือ...............................................                        ลงช่ือ................................................... 
       (นางสาวรัชนี  เจริญลาภ)      (นางจรูญรัตน เสนาะคํา) 
             ครูผูรับผิดชอบ         ครู รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองบางกระจัน 
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