
 

 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 

 
๑. ช่ือทีม  สักทองเสียงทิพย์     จังหวัด   กำแพงเพชร 
   โครงการ เยาวชน ฅนเล่นเพลง 
 
๒. สถานที่ดำเนินการ   
  โรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนที ่อยู ่ในพื ้นที ่จังหวัดกำแพงเพชรซึ ่งทางผู ้จัดโครงการ              
ได้เลือกจำนวน ๓ โรงเรียน ดังนี้  
  ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา)    
  ๒ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา)     
  ๓ โรงเรียนบ้านไตรตรงึษ์ (ระดับประถมศึกษา)  
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
      นายกฤษฎา   อินทะเสน 
  นายรณฤชัย   โยชนะ 
  นางสาวอภิญญา เจียมศักดิ์ 
 
๔.วัตถุประสงค์โครงการ 
  ๑ เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชน ฅนเล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร 
  ๒ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น เพลงพืน้บ้านจังหวัดกำแพงเพชร  
  ๓ เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบวีดิทัศน์ 
 
๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่กำหนดไว้ 
 ในการจัดทำโครงการ “เยาวชน ฅนเล่นเพลง”  ครั้งนี้ ผู้ดำเนินโครงการได้กำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์    
ท่ีจะได้รับหลังจากได้ดำเนินโครงการ ดังนี้  
 ๑ ได้กลุ่มเยาวชน ฅนเล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นแกนนำในการเผยแพร่ และฝึกหัดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจศึกษาเพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร    
 ๒ เผยแพร่เพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งภายในจังหวัดและระดับประเทศโดยการขยายผล      
ของกลุ่มเยาวชน ฅนเล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร  
 ๓ ได้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ เพื่อเด็กและเยาวชน เกิดความรักษ์ และหวงแหน เพลงพื้นบ้านจังหวัด
กำแพงเพชรมากขึ้นและพร้อมท่ีจะสืบสาน ได้อย่างถูกต้อง  
 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ    
 ต้ังแต่วันท่ี  ๑  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   ถึง วันท่ี ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ๒๕๖๕ 
 
 



๗. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน  
 

ลำดับ
ท่ี 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

๑ -ประชุมวางแผนและสร้างปฏิทินงาน 
-กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
-ศึกษาข้อมูลมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้วิชาศิลปะและ
วิชาภาษาไทยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี ๑  
วันท่ี ๑ พ.ย. ถึง วันท่ี ๘ พ.ย.๖๔  

๒ -ศึกษาเอกสารข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน 
และหาข้อมูลการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  
 

สัปดาห์ท่ี ๒  
วันท่ี ๙ พ.ย. ถึง วันท่ี ๑๓ พ.ย.๖๔ 

๓ -ประชุมวางแผนและสรุปงานรายสัปดาห์ ท่ี ๑ และ ๒ 
-ติดต่อสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญ รวบรวมประเด็นคำถามที ่จะ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

สัปดาห์ท่ี ๓  
วันท่ี ๑๕ พ.ย. ถึงวันท่ี ๒๑ พ.ย.๖๔ 

๔ -สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญสัมภาษณ์ 
        อาจารย์สันติ อภัยราช  
        อาจารย์สุขศรี สิทธิ  
        อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ 
 

สัปดาห์ท่ี ๔  
วันท่ี ๒๒ พ.ย. ถึงวันท่ี ๒๘ พ.ย.๖๔ 
 

๕ -ประชุมวางแผนและสรุปงานรายสัปดาห์ ท่ี ๓ และ ๔ 
-ลงพื้นท่ีชุมชน  
-จัดพิมพ์เนื้อร้องเพลงพื้นบ้านจำนวน 6 เพลง 
-ส่งเนื้อร้องเพลงพื้นบ้านให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

สัปดาห์ท่ี ๕  
วันท่ี ๒๙ พ.ย. ถึงวันท่ี ๕ ธ.ค.๖๔ 

๖ -ตรวจทานเนื้อร้องต้นฉบับ เนื้อร้องจากการบันทึกเสียงในวัน
สัมภาษณ์ 
-ทดลองสอนในวิชาบทเรียนท้องถิ่น เพลงคล้องช้างนครชุม 
โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์  
-รับผลตอบกลับการตรวจทานเนื้อร้องจากผู้เช่ียวชาญ 

สัปดาห์ท่ี ๖  
วันท่ี ๖ ธ.ค. ถึงวันท่ี ๑๒ ธ.ค.๕๔ 

๗ -ประชุมวางแผนและสรุปงานรายสัปดาห์ ท่ี ๕ และ ๖ 
-แก้ไขจัดพิมพ์เนื้อหาให้ถูกต้อง  
-ลงพื้นท่ีดูสถานท่ีในการถ่ายทำเพื่อเขียนสตอรี่บอร์ด  
-ติดต่อผู้เช่ียวชาญในการตรวจทานเนื้อหารอบท่ี ๒ 
 

สัปดาห์ท่ี ๗  
วันท่ี ๑๓ ธ.ค.ถึงวันท่ี ๑๙ ธ.ค. ๖๔ 

๘  -จัดทำสตอรี่บอร์ด เพิ่มบทพูดในการทำสตอรี่บอร์ด สัปดาห์ท่ี ๘ 
วันท่ี ๒๑ ธ.ค.ถึงวันท่ี ๒๖ ธ.ค.๖๔ 

๙ -ประชุมวางแผนและสรุปงานรายสัปดาห์ ท่ี ๗ และ ๘ 
-สอนเพลงพ ื ้นบ ้าน น ักเร ียนโรงเร ียนต ้นแบบโรงเร ียน
กำแพงเพชรพิทยาคมและโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
สำเร็จ  
 

 สัปดาห์ท่ี ๙  
วันท่ี ๒๗ ธ.ค. ถึงวันท่ี ๓ ม.ค.๖๕ 



๑๐ -อัดเสียงบทพากย์ในวีดิทัศน ์ สัปดาห์ท่ี ๑๐  
วันท่ี ๓ ม.ค.ถึงวันท่ี ๙ ม.ค.๖๕ 

๑๑ -ประชุมวางแผนและสรุปงานรายสัปดาห์ ท่ี ๙ และ ๑๐ 
-ซ้อมการถ่ายทำวีดิทัศน์ให้กับผู ้ร ่วมโครงการเพื ่อจัดทำ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี ๑๑  
วันท่ี ๒๐ ม.ค.ถึงวันท่ี ๑๘ ม.ค.๖๕ 

๑๒ -อัดเสียงร้องเพลงพื้นบ้านวางผังการแสดง  
-ซ้อมทำการแสดง 
-จัดเตรียมอุปกรณ์  
-จัดเตรียมอาหาร 
-ติดต่อยืนยันสถานท่ีถ่ายทำวีดีโอ 
-ถ่ายทำวีดิทัศน์ 

สัปดาห์ท่ี ๑๒  
วันท่ี ๑๗ ม.ค. ถึงวันท่ี ๒๓ ม.ค.๖๕ 

๑๓ -ประชุมวางแผนและสรุปงานรายสัปดาห์ ท่ี ๑๑ และ ๑๒ 
-จัดทำเครดิตวีดิทัศน์ 
-ตรวจสอบความถูกต้องของวีดิทัศน์ 
-ส่งเครดิตวีดิทัศน์ให้ครูท่ีปรึกษาช่วยตรวจสอบ 
-สรุปบัญชีรายจ่าย 

สัปดาห์ท่ี ๑๓  
วันท่ี ๒๔ ม.ค. ถึงวันท่ี ๓๐ ม.ค.๖๕ 

๑๔ -ตัดต่อวีดิทัศน์เพลงพื้นบ้าน 
 

สัปดาห์ท่ี ๑๔ 
วันท่ี ๓๑ ม.ค.ถึงวันท่ี ๖ ก.พ.๖๕ 

๑๕ -ประชุมวางแผนและสรุปงานรายสัปดาห์ ท่ี ๑๒ และ ๑๓ 
-ตรวจสอบวีดิทัศน์ว่าตรงตามสตอรี่บอร์ดท่ีร่างไว้หรือไม่ 
-ตัดต่อวีดิทัศน์เพลงพื้นบ้าน 
 

สัปดาห์ท่ี ๑๕ 
วันท่ี ๗ ก.พ. ถึงวันท่ี ๑๓ ก.พ.๖๕ 
 

๑๖ -ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของวีดิทัศน์ สัปดาห์ท่ี ๑๖ 
วันท่ี ๑๔ ก.พ. ถึงวันท่ี ๒๐ ก.พ.๖๕ 
 

๑๗ ประชุมวางแผนและสรุปงานรายสัปดาห์ ท่ี ๑๕ และ ๑๖ 
-ติดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเรื่องขอเผยแพร่วีดิทัศน์เพื่อใช้
เป็นส่ือในการเรียนการสอนบทเรียนท้องถิ่น 

สัปดาห์ท่ี ๑๗ 
วันท่ี ๒๑ ก.พ. ถึงวันท่ี ๒๗ ก.พ.๖๕ 

๑๘ ติดต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเผ่ือขอเผยแพร่วีดิทัศน์ สัปดาห์ท่ี ๑๘ 
วันท่ี ๒๘ ก.พ.ถึงวันท่ี ๖ มี.ค.๖๕ 
 

๑๙ ประชุมวางแผนและสรุปงานรายสัปดาห์ ที่ ๑๗ และ ๑๘สรุป
การดำเนินงานของโครงการ 

สัปดาห์ท่ี ๑๙ 
วันท่ี ๗ มี.ค.ถึงวันท่ี ๑๓ มี.ค.๖๕ 
 

๒๐ ส่งผลการดำเนินงานโครงการ สัปดาห์ท่ี ๒๐ 
 
 
 
 
 



๘. งบประมาณดำเนินการ    
      งบประมาณท่ีได้รับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท  
ใช้ไปจำนวน ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
                คงเหลือ จำนวน ๐ บาท  
    โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
 

ลำดับท่ี รายการค่าใช้จ่าย  จำนวนเงิน (บาท) 
๑ ค่าตอบแทน/ผู้ให้ข้อมูลและผู้มีส่วนช่วยให้โครงการสำเร็จ  

1.1ค่าตอบแทนผู้ให้คำปรึกษาโครงการ จำนวน ๓ ท่าน ท่านละ 
๕๐๐ บาท จำนวน ๑๕๐๐ บาท 

๑๕๐๐- 

ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลและเนื้อหาโครงการ จำนวน ๓ ท่าน  
ท่านละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๑๕๐๐ บาท 

๑๕๐๐- 

ค่าตอบแทนผู้ช่วยโครงการตลอดโครงการ จำนวน ๓ ท่าน ท่านละ 
๑๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐๐ บาท 

๓๐๐๐- 

ค่าของที่ระลึกผู้ให้ข้อมูลในการดำเนินโครงการ จำนวน ๓ ท่าน 
ท่านละ ๕๐๐ บาทจำนวน ๑๕๐๐ บาท 

๑๕๐๐- 

ค่าของที่ระลึกผู้สนับสนุน ๑๐ สถานที่ สถานที่ละ ๒๐๐ จำนวน 
๒๒๐๐ บาท 

๒๐๐๐- 

๒ ค่าใช้สอย/ค่าดำเนินโครงการ  

ค่ายานพาหนะเหมาจ่ายตลอดโครงการจำนวน ๓๐๐๐ บาท ๓๐๐๐- 
ค่าเช่าชุดทำการถ่ายทำวีดิทัศน์ จำนวน ๒๐ ชุด ชุดละ ๑๒๕ บาท 
จำนวน ๒๕๐๐ บาท 

๒๕๐๐- 

ค่าการบันทึกเสียงของวีดิทัศน์ เหมาจายจำนวน ๖ คลิปเสียง 
จำนวน ๑๐๐๐ บาท 
 

๑๐๐๐- 

ค่าถ่ายทำวีดิทัศน์ จำนวน ๖ ชุด เหมาจ่ายจำนวน ๑๑๕๐๐ บาท ๑๑๕๐๐- 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มเช้า-กลางวัน จำนวน ๒๐ ชุด ชุดละ  ๗๐ 
บาท จำนวน ๑๔๐๐ บาท 

๑๔๐๐- 

๓ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  

ค่าจัดทำรูปเล่ม นวัตกรรม ๓๐๐ บาท ๓๐๐- 
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๖๐๐ บาท ๖๐๐- 
ค่ากระดาษในการจัดทำสตอรีบอร์ด จำนวน ๒๐๐ บาท ๒๐๐- 

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓๐๐๐๐- 

 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน สามหมื่นบาทถ้วน 
หมายเหตุ ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ 



๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
 ในการดำเนินโครงการ “เยาวชน ฅนเล่นเพลง” ในครั ้งนี ้ ผู ้จัดทำโครงการได้ดำเนินโครงการ                        
ในด้านการมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จของโครงการโดยสามารถเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๙.๑ ด้านบุคคลผู้ให้ข้อมูลหรือปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่   
                         ๑. อาจารย์สันติ อภัยราช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร                        
                         ๒. อาจารย์สุขศรี สิทธิ ปราชญ์ท้องถิ่นตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอ เมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
           ๓. อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์           
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
  ๙.๒ ด้านหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๑ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร (เรือนไทย) 
   ๒ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
   ๓ วัดนาควัชรโสภณ จังหวัดกำแพงเพชร 
   ๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
   ๕ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ 
   ๖ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ 
   ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ 
   ๘ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
   ๙ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
         ๑๐.โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ ์
 
๑๐. ผลสำเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
       ในการดำเนินโครงการ “เยาวชน ฅนเล่นเพลง” ในครั ้งนี ้ ผู ้จัดทำโครงการได้นำเสนอผลสำเร็จ          
และประโยนชน์ท่ีเกิดกับกลุ่มเป้าหมายท้ังต่อผู้ร่วมโครงการและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมไว้ ดังนี้ 
 ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
              (๑) ประโยชน์ที ่เกิดกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ผู ้ดำเนิน
โครงการได้ลงพื้นท่ี ท้ังในรูปแบบ ออนไลน์ และออนไซต์ ดังนี้ นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ ซึ่งเป็น นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนต้นแบบ โดยผู้ดำเนิน
โครงการได้มีการทำต้นแบบโครงการเพื่อเป็นการสำรวจความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการและพบว่า 
นักเรียนมีความสนใจร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม ต่อจากนั้นผู้ดำเนินโครงการจึงมีความมั่นใจและดำเนิน
โครงการตามห่วงเวลาท่ีกำหนดจนบรรลุวัตถุประสงค์ 
              (๒) ประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้ดำเนินโครงการ คือ ทำให้ผู้ดำเนินโครงการเกิดประสบการณ์ในการทำงาน
เป็นประการแรก ประการท่ีสอง ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามท่ีผู้ดำเนินโครงการได้ต้ังเป้าหมายไว้ ดังนี้ 
                      ๑ ด้านการศึกษา ผู้ดำเนินโครงการเกิดแนวคิดในการศึกษา เรื่องราวที่สนใจ (เพลงพื้นบ้าน
จังหวัดกำแพงเพชร) จึงนำไปสู่การศึกษาอย่างมีระบบ และนำหลักการต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ ทั้งหลักการ
ของนักจิตวิทยาการศึกษา Boom ตามหลัก ๕ w ๑ H  
   ๒ ด้านการทำงาน ผู ้ดำเนินโครงการเกิดกระบวนการ ในการทำงานอย่างมีระบบ         
เกิดการวางแผน การบริหารเวลาและความสามัคคีในหมู่คณะ กล่าวได้ว่า หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการ           
“เยาวชน ฅนเล่นเพลง” เกิดประโชนืต่อสมาชิกและตัวผู้ดำเนินโครงการเป็นอย่างมาก 



      
 
  ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
                (๑) ชุมชน ยังคงมีเพลงพื้นบ้านท่ีเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้สืบทอด โดยการนำเอาเพลง
พื้นบ้านที่หลาย ๆ คนไม่ได้ยิน หรือเคยได้ยินแต่ใกล้สูญหายไปจากท้องถิ่นนั้น ๆ กลับมาจากการนำเอา        
เด็กและเยาวชนกลุ่มโรงเรียนต้นแบบ มาเป็นผู้สบทอด และต่อยอดให้เพลงพื้นบ้านนั้น ๆ คงอยู่ได้  
                (๒) ชุมชน กลายเป็นแหล่งท่องเที ่ยงเชิงอนุร ักษ์ หร ือกลายเป็น ชุมชนต้นแบบ              
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการกลับมาของวัฒนธรรมที่เลือนหายไปในอดีต แต่เด็กและเยาวชน
ต้นแบบของกลุ่มโครงการ “เยาวชน ฅนเล่นเพลง” ได้นำเอาเพลงพื้นบ้านนั้น ๆ มาสานต่อ โดยการลงพื้นท่ี
ศึกษาข้อมูลจากผู้มีความรู้ของท้องถิ่นนั้น ๆ  
 
๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
 ผลงานหรือผลผลิตท่ีได้รับจากการดำเนินโครงการท่ีสามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนา มีดังนี้ 
 ๑๑.๑ เกิดกลุ่มเด็กและเยาวชนต้นแบบในการช่วยอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร 
 ๑๑.๒ ได้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ในลักษณะของวีดิทัศน์การเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา         
เรื่อง เพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร โดยการเผยแพร่ทางออนไลน์ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ 
  
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาสามารถนำเสนอได้ 
ดังนี้ 
  ด้านเนื้อหา การลงพื้นท่ีในการศึกษาข้อมูลขั้นปฐมภูมิมีปัญหาในเรื่องของการ การพบผู้ให้ข้อมูล 
คือ ผู้ให้ข้อมูลกับผู้ดำเนินโครงการไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีเดียวกันทำให้ระยะทาง หรือเวลาในการลงพื้นท่ีเกิดปัญหา
ตลอดจนผู้ให้ข้อมูลมีถึง ๓ ท่านจึงใช้เวลาในการลงพื้นท่ีหลายครั้ง จึงมีการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
  วางแผนและจัดทำปฏิทินการดำเนินโครงการไว้เป็นประการหลัก จากนั้นประสานการสัมภาษณ์
กับผู้ให้ข้อมูล โดยการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และประเด็นในการสัมภาษณ์ 
เพื่อผู้ให้ข้อมูลจะได้เตรียมตัวและมีข้อมูลในวันลงพื้นท่ีจริง เป็นการย่นระยะเวลา ในการลงพื้นท่ี 
 
๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไปในครั้งนี้ ผู้ดำเนินโครงการขอเสนอแนะไว้ ดังนี้ 
 ๑ ข้อเสนอแนะ ในข้อที ่  ๑ ว ่า โครงการ “เยาวชน ฅนเล่นเพลง” ของทีม สักทองเสียงทิพย์              
เป็นการดำเนินโครงการที่นำเอาเด็กและเยาวชน ของโรงเรียนที่ผู ้ดำเนินโครงการกำลังฝึกประสบการณ์    
วิชาชีพครู ซึ่งนำเอาเพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรเข้ามาบูรณาการและแทรกการเรียนการสอน 
 ๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาโครงการต่อไป คือ การขยายผลการดำเนินโครงการในลักษณะนี้       
ในทุก ๆ พื้นที่ที่มีวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นแขนงใดก็ตาม เพื่ออเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่กับชาติ
สืบไป 
 
๑๔. จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน 
  https://www.youtube.com/watch?v=Ub0iirzl6Ho 



 
 
 

(ลงช่ือ) ............ ........................................ หวัหน้าทีม 
                                            (นายกฤษฎา อินทะเสน) 
         วันท่ี  13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

 
(ลงช่ือ) ........................... ......................... สมาชิกในทีม 

                                            (นายรณฤชัย  โยชนะ) 
         วันท่ี  13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

 
(ลงช่ือ) ......................... ........................... สมาชิกในทีม 

                                            (นางสาวอภิญญา  เจียมศักดิ์) 
         วันท่ี  13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
 

(ลงช่ือ) .................................................... ผู้รับรอง  
                                            (อาจารย์กษมา  สุรเดชา) 
                                           ตำแหน่ง ท่ีปรึกษาโครงการ 
         วันท่ี  13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
 
 
หมายเหตุ  กรุณาส่งข้อมูลภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ภาคผนวก 

 



นวัตกรรมการเรยีนรู ้

 

 

 

เล่มเพลงพื้นบ้านกำแพงเพชร 

เพลงระบำ ก.ไก ่

 เพลงพวงมาลัย 

     เพลงพิษฐาน 

    เพลงคลิองช้าง (ไตรตรึงษ์) 

รำคล้องช้าง / ระบำคล้องช้าง (นครชุม) 

 รำแม่ศรี 



ประมวลภาพการดำเนินโครงการ 

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ สัมภาษณ์อาจารย์สันติ อภัยราช อาจารย์สุขศรี สิทธิ และอาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ 

 ลงพื้นที่ชุมชน จัดพิมพ์เนื้อร้องเพลงพื้นบ้านจำนวน 6 เพลง ส่งเนื้อร้องเพลงพื้นบ้านให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

ตรวจทานเนื้อร้องต้นฉบับ เนื้อร้องจากการบันทึกเสียง ในวันสัมภาษณ์ ทดลองสอนในวิชาบทเรียน
ท้องถิ่น เพลงคล้องช้างนครชุม โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ รับผลตอบกลับการตรวจทานเนื้อร้องจากผู้เช่ียวชาญ 

 



แก้ไขจัดพิมพ์เนื้อหาให้ถูกต้อง ดูสถานที่ในการถ่ายทำเพื่อเขียนสตอรี่บอร์ด ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจทานเนื้อหารอบท่ี 2  

จัดทำสตอรี่บอร์ด เพิ่มบทพูดในการทำสตอรี่บอร์ด 

สอนเพลงพื้นบ้าน นักเรียนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมและโรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม 

 

 
 
 



 

ซ้อมร้องเพลงพืน้บ้าน ซ้อมการแสดง 

 
 



ร้องเพลงพื้นบ้านวางผังการแสดง ซ้อมทำการแสดงจัดเตรียมอุปกรณ์ จัดเตรียมอาหารติดต่อยืนยัน
สถานท่ี ถ่ายทำวีดีโอ  

จัดทำเครดิตวีดีโอส่งเครดิตวีดีโอให้ครูท่ีปรึกษาช่วยตรวจสอบทำบัญชีรายรับรายจ่าย 

ตัดต่อวีดิทัศน์เพลงพื้นบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของวีดิทัศน์ 

 

 

 

 

 

ติดต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเผ่ือขอเผยแพร่วีดิทัศน์ 

 

 



 

Story Borad 

 

 



 

 

 

รำแม่ศรี 

 



 



 



 

 

รำคล้องช้าง 

ระบำคล้องช้าง(นครชุม) 

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 

เพลงคล้องช้าง 
(ไตรตรึงษ)์ 

 

 

 



 



 



 

 

 

เพลงพวงมาลัย 

 



 



 



 

 

 

เพลงพิษฐาน 

 

 



 



 



 

 

 

ระบำ ก.ไก่ 

 

 



 



 



ประมวลค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

 



เอกสารในการดำเนินโครงการ 

 



 



 


