
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดนตรี 



๓ 

 

คำนำ  
 

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๔  
หน่วย รวม ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง ทัศนาทฤษฎี  
  จำนวน ๙ ชั่วโมง  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒   เรื่อง  ลีลาปฏิบัติ 

  จำนวน ๗ ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  จำนวน ๒ ชั่วโมง 
 หนว่ยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง วัฒนธรรมดนตรี 
  จำนวน ๒ ชั่วโมง 
                คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมุง่หวังให้
ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพในที่สุด  

                ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

          คณะผู้จัด 



สารบัญ 
โครงสร้างรายวิชา          ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทัศนาทฤษฎี        ๕ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑ สีสันของเสียงมนุษย์       ๕ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ สีสันของเสียงดนตรี       ๑๑ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ จำแนกคุณสมบัติความสูง-ต่ำของเสียงดนตรี         ๒๐ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ จำแนกคุณสมบัติความดัง-เบาของเสียงดนตรี        ๒๘ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ จำแนกคุณสมบัติความสั้น-ยาวของเสียงดนตรี        ๓๕ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลีลาปฏิบัติ         ๔๒  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง    ๔๒ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง    ๔๙ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง     ๕๖ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง     ๖๔ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง     ๗๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทัศนาทฤษฎี        ๗๙  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ การขับร้องเพลงง่ายๆ      ๗๙ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ การขับร้องเพลงง่ายๆ      ๘๕ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ การขับร้องเพลงง่ายๆ      ๙๐ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ การขับร้องเพลงง่ายๆ      ๙๖ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลีลาปฏิบัติ         ๑๐๓ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ ความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน    ๑๐๓ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ ความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน    ๑๑๔ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วัฒนธรรมท้องถิ่น        ๑๒๑ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เพลงพื้นเมืองและดนตรีพ้ืนเมืองภาคเหนือและภาคใต้   ๑๒๑ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เพลงพ้ืนเมืองและดนตรีพื้นเมืองภาคกลางและภาคอีสาน   ๑๒๙ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ วัฒนธรรมดนตรี        ๑๓๗ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ ดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียน     ๑๓๗ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ ดนตรีกับวันสำคัญของชาติ      ๑๔๔ 
คณะทำงาน ๑๕๐



๑ 

โครงสร้างรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๒๐ ชั่วโมง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

หนว่ยการ
เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
เวลา/
จำนวน
ชั่วโมง 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทัศนาทฤษฎี (๙)  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑ สีสันของเสียงมนุษย์ 

มฐ.ศ. ๒.๑ (ป ๒/๑) 
๑ ๑. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

๒. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ สีสันของเสียงดนตรี 
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๑) 

๑ ๑. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๒. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓ จำแนกคุณสมบัติความสูง-ต่ำ ของ
เสียงดนตรี 
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๒) 

๑ ๑. แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
๒. เข้าร่วมในกิจกรรมทางดนตรี 
๓. ทำงานด้วยความเอาใจใส่  

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ จำแนกคุณสมบัติความดัง-เบา ของ
เสียงดนตรี 
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๒) 

๑ ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ
ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ ใส่ใจในการทำงาน 
และช่วยเหลือผู้อื่น 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ จำแนกคุณสมบัติความสั้น-ยาว ของ
เสียงดนตรี 
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๒) 
 

๑ ร่วมทำงานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความ
ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ ใส่ใจในการทำงาน 
และช่วยเหลือผู้อื่น 
 

 



๒ 

หนว่ยการ
เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
เวลา/
จำนวน
ชั่วโมง 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลีลาปฏิบัติ (๗)   
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาใน        

บทเพลง 
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๓) 

๑ ๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาใน        
บทเพลง 
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๓) 

๑ ๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๓) 

๑ ๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๓) 

๑ ๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
๑๐ 

การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๓) 

๑ ๑. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทัศนาทฤษฎ ี(ต่อ) (๙)   
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

๑๑ 
การขับร้องเพลงง่ายๆ 
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๔) 

๑ ๑. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๒. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
๓. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
๑๒ 

การขับร้องเพลงง่ายๆ 
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๔) 

๑ ๑. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๒. ทักษะอาชีพและการเป็น

 



๓ 

หนว่ยการ
เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
เวลา/
จำนวน
ชั่วโมง 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

 ผู้ประกอบการ 
๓. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
๑๓ 

การขับร้องเพลงง่ายๆ 
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๔) 

๑ ๑. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๒. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
๓. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
๑๔ 

การขับร้องเพลงง่ายๆ 
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๔) 

๑ ๑. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๒. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
๓. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลีลาปฏิบัติ (ต่อ) (๗)   
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

๑๕ 
ความหมายและความสำคัญของเพลง
ที่ได้ยิน 
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๕) 

๑ ๑. แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     
๒. เข้าร่วมในกิจกรรมทางดนตรี 
๓. ทำงานด้วยความเอาใจใส่  

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
๑๖ 

ความหมายและความสำคัญของเพลง
ที่ได้ยิน 
มฐ.ศ. ๒.๑ (ป.๒/๕) 

๑ ๑. แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     
๒. เข้าร่วมในกิจกรรมทางดนตรี 
๓. ทำงานด้วยความเอาใจใส่ 
 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วัฒนธรรมท้องถิ่น (๒)   
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

๑๗ 
เพลงพื้นเมืองและดนตรีพ้ืนเมือง
ภาคเหนือและภาคใต้ 

๑ ๑. แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
๒. เข้าร่วมในกิจกรรมทางดนตรี 

 



๔ 

หนว่ยการ
เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
เวลา/
จำนวน
ชั่วโมง 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

มฐ.ศ. ๒.๒ (ป.๒/๑) ๓. ทำงานด้วยความเอาใจใส่  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

๑๘ 
เพลงพื้นเมืองและดนตรีพ้ืนเมืองภาค
กลางและภาคอีสาน 
มฐ.ศ. ๒.๒ (ป.๒/๑) 

๑ ๑. แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
๒. เข้าร่วมในกิจกรรมทางดนตรี 
๓. ทำงานด้วยความเอาใจใส่ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ วัฒนธรรมดนตรี (๒)   
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

๑๙ 
ดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียน 
มฐ.ศ. ๒.๒ (ป.๒/๒) 

๑ ๑. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๒. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
๒๐ 

ดนตรีกับวันสำคัญของชาติ 
มฐ.ศ. ๒.๒ (ป.๒/๒) 

๑ ๑. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๒. ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 



๕ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทัศนาทฤษฎี     เวลาเรียน  ๙ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สีสันของเสียงมนุษย์      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 

 ศ 2.1 ป.๒/๑  จำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน   
 

2. สาระสำคัญ 
ลักษณะการเกิดเสียงของมนุษย์เกิดข้ึนจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงซึ่งอยู่ในลำคอของคนเราทุกคนแต่

สำหรับลักษณะการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีจะขึน้อยู่กับประเภทของเครื่องดนตรีนั้นๆ เช่น เกิดจากการดีด สี ตี  
เป่า เป็นต้น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 สีสันของเสียงมนุษย์ 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  ปฏิบัติกิจกรรมในการจำแนกลักษณะการเกิดเสียงของมนุษย์ 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
  สนใจ มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรม 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

1. อธิบายลักษณะการเกิดเสียงของมนุษย์ได้ (K) 
2. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วยความสนุกสนานและมั่นใจ (A) 
3. มีทักษะในการจำแนกลักษณะการเกิดเสียงของมนุษย์ (P) 
 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ข้อ ๕. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5.1เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีนันทนาการ 

ข้อ ๖.ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
  6.1ทำงานด้วยความเอาใจใส่มีความเพียร อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม ความสามารถ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 12 ประการ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ค่านิยม 12 ประการ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
1. ให้นักเรียนทำกิจกรรม Rhythm of Monkey โดยการ 
ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม เอากรับไม้หรือสิ่งของพอจับถนัดมือ วางไว้หน้านักเรียนห่างกันเป็นช่วงๆ ใช้
คำพูดดังนี้ 

4 จังหวะ 
- จังหวะที่ 1 มือ (ปรบมือ 1 ครั้ง) 
- จังหวะที่ 2 ตัก (ใช้ 2 มือตบที่ตัก) 
- จังหวะที่ 3 จับ (ใช้มือขวายื่นไปจับของที่อยู่ด้านหน้าของตนเอง รวมทั้งคนที่ไม่มีของวางอยู่
ข้างหน้าก็ต้องทำท่าจับไปด้วย) 
- จังหวะที่ 4 วาง (ให้วางของที่ตนจับไปทางขวามือของตนเองหน้าเพ่ือนคนถัดไป  รวมทั้งคนท่ี
ไมม่ีของวางอยู่ข้างหน้าก็ต้องทำท่าวางไปด้วย)ทำให้ต่อเนื่องกันโดยครูเคาะจังหวะให้พร้อมกับพูด
ไปด้วยว่า มือ ตัก จับ วาง (สมรรถนะ ข้อ 5) 

2. ครสูนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำโดยใช้คำถาม 
- นักเรียนได้ยินเสียงจากตรงไหนบ้างจากกิจกรรม Rhythm of Monkey (ปรบมือ ตบเข่า เสียง 
จากการวาง ฯลฯ) ใหน้ักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพ่ือประเมินความรู้ก่อนเรียน (10 นาที) 

          ขั้นสอน 
1. ครถูามนักเรียนว่า นอกจากเสียงปรบมือ ตบเข่า เสียงจากการวางแล้ว ร่างกายของเรายังมีอวัยวะส่วน
ใดทำเสียงได้อีก 
2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ร่วมกันคิดและเขียน เสียงทีเ่กิดจากมนุษย์ จากอวัยวะส่วน 
ใดบ้าง และทำอย่างไรถึงจะได้ยินเสียงจากอวัยวะส่วนนั้น เช่น จากจมูก มือ เท้า ขา ปาก(พูดอะไรได้บ้าง  
ที่เป็นเสียงสั้น-ยาว ดัง-เบา โดยเขียนให้มากท่ีสุด 

          3. แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและเพ่ือนๆ ในชั้นเรียนคอยให้คำเสนอแนะในเสียง 
ที่นำเสนอ โดยครูบันทึกผล ว่าแต่ละกลุ่มได้กี่ข้อ (สมรรถนะ ข้อ 6) (40 นาที) 
ขั้นสรุป 

ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง สีสันของเสียงมนุษย ์เป็นความคิดของชั้นเรียน โดยครูคอยให้ความรู้
เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ (10 นาที) 
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

- กรับไม้อันเล็ก  
- ใบงาน เรื่อง สีสันของเสียงมนุษย์    
-  Computer, Projector   

 แหล่งการเรียนรู้ 
-  ห้องดนตรี 

 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายลักษณะการเกิด
เสียงของมนุษย์ 

การถาม-ตอบ -แบบบันทึกผลการ
ประเมนิผล 

- ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

2. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสนุกสนานและ
มั่นใจ 

- สังเกต
พฤติกรรม 

- แบบบันทึกผลการ
ประเมนิผล 

- ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

3. มีทักษะในการจำแนก
ลักษณะการเกิดเสียงของ
มนุษย์ 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม 

- แบบบันทึกผลการ
ประเมนิผล 
 

- ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมิลผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม สมรรถนะ
ของผู้เรียน 

 รวม คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค์ 

รวม ค่านิยม12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ4.1 ข้อ4 
4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 3 2 1 3 2 1 6 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                            
2                            
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
13                            
14                            
15                            
16                            
17                            
18                            
19                            
20                            
21                            
22                            
23                            
24                            
25                            

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
คะแนน 

ช่วงคะแนน 
ระดับคุณภาพ 

จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยม 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 8-10 5-6 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 5-67 3-4 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 1-4 1-2 1 1 ปรับปรุง 

 
 
 



๙ 

 
12.เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(10) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(8-10) 
พอใช้  
(5-7) 

ปรับปรุง  
(0-4) 

1 
(4 คะแนน) 

 บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยินได้
ถูกต้องชัดเจน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้ถูกต้องบางส่วน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้เล็กน้อย  

2 
(3 คะแนน) 

 มีทักษะในการออกเสียง
ตามเสียงที่ได้ยินได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
เล็กน้อย  

3 
(3 คะแนน) 

 มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องชัดเจน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 
ใบงาน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน………………………….…………   สำนักงานเขต…………………………………….   กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง สีสันของเสียงมนุษย์ 
 
ชื่อสมาชิก 1................................................................. 

2................................................................. 
3................................................................. 
4................................................................. 
5................................................................. 
6................................................................. 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันคิดและเขียน เสียงที่เกิดจากมนุษย์ ที่นักเรียนรู้จักหรือเคยได้ยินในชีวิตประจำวัน 
มาให้ได้มากที่สุด 
 
.................................................................................................................................. .................................................. 
  
............................................................................................................................ ........................................................ 
 
.................................................................................................................................................. .................................. 
 
............................................................................................... .....................................................................................  
 
.......................................................................... ............................................................................................... ........... 
 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
............................................................. .......................................................................................................................  
 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
.......................................................................... ..........................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทัศนาทฤษฎี     เวลาเรียน  ๙ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สีสันของเสียงดนตรี      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 

 ศ 2.1 ป.๒/๑  จำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน 
 
2. สาระสำคัญ 

ลักษณะการเกิดเสียงของมนุษย์เกิดข้ึนจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงซึ่งอยู่ในลำคอของคนเราทุกคนแต่
สำหรับลักษณะการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีจะขึน้อยู่กับประเภทของเครื่องดนตรีนั้นๆ เช่นเกิดจากการดีด สี ตี  
เป่า เป็นต้น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

สีสันของเสียงดนตรี 
 ทักษะ/กระบวนการ 
 ปฏิบัติกิจกรรมในการจำแนกลักษณะการเกิดเสียงของดนตรี 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
 สนใจ มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรม 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายลักษณะการเกิดเสียงของดนตรีได ้(K) 
2. มีทักษะในการจำแนกลักษณะ การเกิดเสียงของเครื่องดนตรี (P) 
3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วยความสนุกสนานและมั่นใจ (A) 
 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ข้อ ๕. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 5.1 เข้ารว่มในกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีนันทนาการ 

ข้อ ๖.ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 6.1 ทำงานดว้ยความเอาใจใส่มีความเพียร อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม ความสามารถ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 12 ประการ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ค่านิยม 12 ประการ 
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้นำ 
1. ครูเปิดวีดิทัศน์การบรรเลงวงดนตรีไทยให้นักเรียนดู(ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 
2. ครสูนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวีดิทัศน์โดยใช้คำถาม 

- นักเรียนเห็นเครื่องดนตรีอะไรบ้าง 
- เครื่องดนตรีที่เห็นมีลักษณะการเล่นแบบใดบ้าง(ทำอะไรกับเครื่องดนตรีนั้น มันถึงจะมีเสียงดัง) 

ใหน้ักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพ่ือประเมินความรู้ก่อนเรียน (5 นาที) 
          ขั้นสอน 

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม 
2. ครูนำเครื่องดนตรีที่มีลักษณะการเล่น ดีด สี ตี เป่า มาให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนได้ทดลองเล่น
จริง สัมผัสจริง ศึกษาส่วนประกอบด้วยตัวเองภายในกลุ่มตัวเองก่อน 

          3. ครูใช้คำถาม ถามแต่ละกลุ่ม 
- ส่วนนี้เรียกว่าอะไร(ให้นักเรียนลองจินตนาการตั้งชื่อส่วนต่างๆด้วยตนเองภายในกลุ่ม) 

4. ครูแจกใบความรู้ส่วนประกอบของเครื่องดนตรีนั้นๆให้แต่ละกลุ่มศึกษา 
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอเครื่องดนตรีของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียนว่า 

- กลุ่มตนเองได้เครื่องดนตรีที่ชื่อว่าอะไร 
- มีส่วนประกอบ เรียกว่าอะไรบ้าง 
- มีลักษณะการเล่นแบบใด ดีด สี ตี หรือเป่า (สมรรถนะ ข้อ 5และข้อ 6)  

6. ครูจะถามกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอ เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่เพ่ือนนำเสนอที่หน้าชั้นเรียน(45 นาที) 
ขั้นสรุป 

ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง สีสันของเสียงดนตรี เป็นความคิดของชั้นเรียน โดยครูคอยให้ความรู้
เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (10 นาที) 

 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 

- จะเข้ ซอด้วง ระนาดเอก ขลุ่ยเพียงออ  
- ใบความรู้ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี    
-  Computer, Projector   

 แหล่งการเรียนรู้ 
-  ห้องดนตรี 
 



๑๓ 

 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายลักษณะการเกิด
เสียงของเครื่องดนตรี 

การถาม-ตอบ -แบบบันทึกการประเมินผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

2. มีทักษะในการจำแนก
ลักษณะการเกิดเสียงของ
เครื่องดนตรี 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม 

-แบบบันทึกการประเมินผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

3. ปฏิบัติกจิกรรมดนตรี
ด้วยความสนุกสนานและ
มั่นใจ 

- สังเกต
พฤติกรรม 

-แบบบันทึกการประเมินผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมนิผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม สมรรถนะ
ของผู้เรียน 

 รวม คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค์ 

รวม ค่านิยม12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ4.1 ข้อ4 
4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 3 2 1 3 2 1 6 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                            
2                            
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
13                            
14                            
15                            
16                            
17                            
18                            
19                            
20                            
21                            
22                            
23                            
24                            
25                            

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
คะแนน 

ช่วงคะแนน 
ระดับคุณภาพ 

จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยม 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 8-10 5-6 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 5-67 3-4 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 1-4 1-2 1 1 ปรับปรุง 

 
 
 



๑๕ 

12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(10) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(8-10) 
พอใช้  
(5-7) 

ปรับปรุง  
(0-4) 

1 
(4 คะแนน) 

 บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยินได้
ถูกต้องชัดเจน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้ถูกต้องบางส่วน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้เล็กน้อย  

2 
(3 คะแนน) 

 มีทักษะในการออกเสียง
ตามเสียงที่ได้ยินได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
เล็กน้อย  

3 
(3 คะแนน) 

 มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องชัดเจน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  

 
 

12.เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(2) 
พอใช้  
(1) 

ปรับปรุง  
(0) 

1 
(2 คะแนน) 

 บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยินได้
ถูกต้องชัดเจน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้ถูกต้องบางส่วน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้เล็กน้อย  

2 
(2 คะแนน) 

 มีทักษะในการออกเสียง
ตามเสียงที่ได้ยินได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
เล็กน้อย  

3 
(2 คะแนน) 

 มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องชัดเจน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  

 



๑๖ 

 

ใบความรู้ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน………………………….…………   สำนักงานเขต…………………………………….   กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ส่วนประกอบของจะเข้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ขา 
สาย หย่อง/ซุ้ม 

ลูกบิด 

รางไหม นม โต๊ะ 



๑๗ 

 

ใบความรู้ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน………………………….…………   สำนักงานเขต…………………………………….   กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ส่วนประกอบของซอด้วง 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โขน 

ทวนบน 

ลูกบิด 

คันซอ
ซอ

 

ทวนล่าง
ล่าง

 กะโหลก 

คันชกั 

สาย 

รัดอก 



๑๘ 

 

ใบความรู้ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน………………………….…………   สำนักงานเขต…………………………………….   กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ส่วนประกอบของระนาดเอก 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ลูก(ผืน)ระนาด 

โขนระนาด 

เท้าระนาด 
รางระนาด 

ไม้ตีระนาด(ไม้แข็ง) 

ไม้ตีระนาด(ไม้นวม) 



๑๙ 

 

ใบความรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน………………………….…………   สำนักงานเขต…………………………………….   กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ส่วนประกอบของขลุ่ยเพียงออ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูตั้งเสียง 

ดากขลุ่ย รูเป่า 

รูบังคับเสียง 

รูค้ำ 

รูปากนกแก้ว 

ด้านหน้า ด้านหลัง 



๒๐ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทัศนาทฤษฎี     เวลาเรียน  ๙ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง จำแนกคุณสมบัติความสูง-ต่ำของเสียงดนตรี      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรอีย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 

 ศ 2.1 ป.๒/๒  จำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,  ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี 
 
2. สาระสำคัญ 

เสียงของดนตรีที่มีทั้ง สั้น-ยาว ดัง-เบา สูง-ต่ำ ที่ประกอบกันเข้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้บท
เพลงมีความไพเราะยิ่งขึ้น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้  
 การจำแนกคุณสมบัติความสูง-ต่ำ ของเสียงดนตรี 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
 สามารถฝึกปฏิบัติถึงระดับเสียง ความสั้นยาวของเสียง ความดังเบาของเสียง และสีสันของเสียง 
 ด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
 สนใจ เข้าใจถึงหลักปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกลักษณะของเสียงสูง–ต่ำ ดัง–เบา ยาว–สั้น ที่ได้ยินได้ (K) 
2. มีทักษะในการออกเสียงหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีตามระดับเสียงที่ได้ยิน (P) 
3. มีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม (A) 

 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
         - แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          
 - เข้าร่วมในกิจกรรมทางดนตรี 
 - ทำงานด้วยความเอาใจใส่  
 
 
 



๒๑ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์       
                   ใฝ่เรียนรู ้
      ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลงฮิตในปัจจุบัน 1 เพลงเพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนวิชาดนตรีใน

ชั่วโมง 
ขัน้สอน 
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราถึงลักษณะของเสียงสูง–ต่ำ ดัง–เบา ยาว–สั้น ที่ได้ยินได้ โดยครู

ยกตัวอย่างโดยปฏิบัติเครื่องดนตรีตามระดับกเสียงดนตรี เป็นตัวหย่าง   
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงลักษณะของเสียงสูง–เสียงต่ำ จากระดับเสียงของเครื่องดนตรี โดยมีตัวโน้ตดนตรี

ไทยหรือโน้ตดนตรีสากลที่บันทึกระดับเสียงดนตรีเอาไว้ (ศึกษาเรียนรู้จากใบความรู้) 
3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  โดยปฏิบัตกิิจกรรมดังนี้ คือ   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการออก

เสียงตามระดับเสียงของตัวโน้ต จาก โด(ต่ำ)  เร  มี  ฟา  ซอล  ลา   ที  โด(สูง)  จากเครื่องดนตรีที่ครูปฏิบัติ 
(คีย์บอร์ด/เปียโน/ระนาด/ขลุ่ย ฯ) 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมจากท่ีครูกำหนดให้ 
5. สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม/บันทึก 
ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาและการปฏิบัติกิจกรรมถึงข้อค้นพบของปัญหา  สิ่งที่ควรแก้ไข และ

นำปพัฒนาต่อไป 
 
8.สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 1.  เครื่องดนตรีไทย/เครื่องดนตรีสากล 
 2.  ใบความรู้ 
 3.  ใบงาน  
 4.  Computer, Projector 
 5.  ห้องดนตรี 
 6.  YouTube 
 7. หนังสือประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
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9. การวัดและประเมินผล 
สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ 

1.บอกลักษณะของ
เสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยินได้  

- การตอบคำถาม - แบบสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม 

- ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

2.มีทักษะในการออก
เสียงที่ได้ยิน  

- การปฏิบัติกิจกรรม - แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

- ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง 

3. มีความสนใจและ
ตั้งใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึกพฤติกรรม - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

 
 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมิลผล 

 
เลข
ที ่

 
 

ชื่อ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

รว
ม สมรรถนะของผู้เรียน 

รว
ม 

คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค ์ รว
ม 

ค่านิยม12
ประการ รว

ม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ4.1 ข้อ4 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              
26                              
27                              
28                              
29                              
30                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับ

คุณภาพ จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 5-6 7-9 3 3 ด ี
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 3-4 4-6 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 1-2 1-3 1 1 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 
12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 

จุดประ
สงค์ข้อ

ที ่

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(5-6) 
พอใช้  
(3-4) 

ปรับปรุง  
(1-2) 

1 2 
บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยินได้
ถูกต้องชัดเจน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้ถูกต้องบางส่วน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้เล็กน้อย  

2 2 
มีทักษะในการออกเสียง
ตามเสียงที่ได้ยินได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
เล็กน้อย  

3 2 
มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องชัดเจน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระดนตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

โรงเรียน                                สำนักงานเขต                  กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง จำแนกคุณสมบัติความสูง-ต่ำ ของเสียงดนตรี   

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................. 

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ศึกษาเรยีนรู้แล้วนำไปปฏิบัติกิจกรรม 
 

เสียงประกอบไปด้วยคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการคือ ระดับเสียง ความสั้นยาวของเสียง ความดังเบาของเสียง และ
สีสันของเสียง 
                    ระดับเสียง (Pitch) 
              ระดับเสียง หมายถึง ความสูงต่ำของเสียงในเชิงภายภาพ หากความถี่ของการสั่นสะเทือนเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว จะทำให้เกิดเสียงสูง ถ้าความถ่ีของการสั่นสะเทือนเป็นลักษณะช้า จะทำให้เกิดเสียงต่ำ หูของมนุษย์
สามารถแยกเสียงตั้งแต่ระดับความถี่ของการสั่นสะเทือน 16 ครั้ง / วินาที จนถึง 20,000 ครั้ง / วินาที 
               ความสั้น - ยาวของเสียง (Duration) 
               เสียงดนตรีจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความสั้นยาวของเสียง กล่าวคือบางครั้งเราจะได้ยิน
ลักษณะของการลากเสียงยาวๆ หรือบางครั้งก็จะเป็นลักษณะห้วนๆสั้นๆ ความแตกต่างกันในลักษณะนี้เรียกว่า 
ความสั้น - ยาวของเสียง 
               ความดัง - เบาของเสียง (Dynamics) 
               เสียงดนตรีจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความดัง - เบาของเสียงเช่นกัน กล่าวคือบางครั้งเราจะได้
ยินการบรรเลงเพลงที่มีเสียงดัง อึกทึกครึกโครม ตรงกันข้ามบางครั้งก็จะได้ยินเสียงดนตรีที่นุ่มนวล หรือแผ่วเบา 
ลักษณะของการเกิดเสียงแบบนี้เรียกว่า ความดัง - เบาของเสียง 
               ความดัง - เบาของเสียง อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเบาหรือดังขึ้นทันทีทันใด หรืออาจจะเป็นลักษณะ
ค่อยๆเบาลงหรือค่อยๆดังขึ้น ในดนตรีตะวันตกจะมีการบอกหรือแสดงเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องบรรเลง
อย่างไร โดยใช้อักษรย่อจากคำเต็มในภาษาอิตาเลียน ได้แก่ 
fff  มาจากคำเต็มว่า   fortississimo  หมายถึง   ดังที่สุด 
ff  มาจากคำเต็มว่า   fortissimo  หมายถึง   ดังมาก 
f  มาจากคำเต็มว่า   forte  หมายถึง   ดัง 
mf  มาจากคำเต็มว่า   mezzo forte  หมายถึง   ปานกลางค่อนข้างดัง 
mp  มาจากคำเต็มว่า   mezzo piano  หมายถึง   ปานกลางค่อนข้างเบา 
p  มาจากคำเต็มว่า   piano  หมายถึง   เบา 
pp  มาจากคำเต็มว่า   pianissimo  หมายถึง   เบามาก 
ppp  มาจากคำเต็มว่า   pianississimo  หมายถึง   เบาที่สุด 
                    และยังมีสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงลักษณะเสียงที่ค่อยๆดังข้ึน เรียกว่า Crescendo และค่อยๆเบาลง 
เรียกว่า Decrescendo อีกด้วย 
                   ในวัฒนธรรมดนตรีอื่นๆอาจจะไม่ได้มีเครื่องหมายแสดงลักษณะเสียงที่ชัดเจน แต่การบรรเลงจะ
เป็นไปในลักษณะของการใช้ความรู้สึกเป็นตัวกำหนด 
 



๒๖ 

                   สีสันของเสียง (Tone Color) 
                   สีสันของเสียง (Tone Color หรือ Timbre) หมายถึง ความแตกต่างของเสียงซึ่งมาจาก
แหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกัน ซึ่งได้แก่เสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ รวมไปถึงเสียงร้องของมนุษย์ด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น ในบทเพลงๆหนึ่ง หากขับรอ้งโดยผู้ชายก็จะได้ความรู้สึกที่แตกต่างจากการขับร้องโดยผู้หญิง หรือในการ
บรรเลงดนตรี หากเป็นการบรรเลงเดี่ยวก็จะมีความแตกต่างไปจากการบรรเลงเป็นวง หรือบรรเลงโดยเครื่องดนตรี
ที่ต่างชนิดกัน ลักษณะที่แตกต่างกันนี้เรียกว่าสีสันของเสียง 
                  คุณสมบัติทัง้ 4 ประการของเสียงรวมกันทำให้เกิดเสียงดนตรีที่หลากหลายจนทำให้ดนตรีเป็นศิลปะ
อย่างหนึ่ง โดยสรุปเสียงดนตรีมีได้ตั้งแต่ ต่ำ - สูง สั้น - ยาว เบา - ดัง และมีเสียงที่แตกต่างกันของเครื่องดนตรีแต่
ละชนิด 

แผนภูมิโน้ตดนตรไีทย 

 
 
 

 
แผนภูมิโน้ตดนตรีสากล 

 
 
 
 
 



๒๗ 

ใบงาน 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน                      สำนักงานเขต                        กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง จำแนกคุณสมบัติความสูง-ต่ำ ของเสียงดนตรี    

 

ชื่อสมาชิก  1. ...........................................2. ................................................3. ..............................................4. ................................................5............................................... 
........................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 

   คำชี้แจง  :   ให้ผู้ประเมิน    ลงในช่อง   ตามความเป็นจริง  
                     (  3  หมายถึง ระดับคุณภาพดี  ,  2  หมายถึงระดับคุณภาพพอใช้  ,  1 หมายถึงระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  ) 

 

รายการ 

ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

เพื่อน 
ประเมินโดย

คร ู
ระดับคณุภาพ 

ของงาน 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 

ดี 
( 5

-6
 ) 

พอ
ใช

้ (3
-4

) 

ปรั
บป

รุง
 (1

-2
)  

1.รู้และเข้าใจถึง
ลักษณะของเสียง 

            

2.สามารถฝึกปฏิบัติการ
ออกเสียงตามระดับเสียง
ของตัวโน้ต 

            

3.การปฏิบัติงานกลุ่ม             
4.ฝึกปฏิบัติกิจกรรม             
5.สนใจตั้งใจในการ
ปฏิบัติกรรม 

            

 
ได้ ..............  
คะแนน 

ได้ .............. 
คะแนน 

ได้ ................ 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม  
6  คะแนน) 

ได้ .............. คะแนน 
 

                                                                                                                                                                                                                           

 
เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

1) ปฏิบัติกิจกรรมได้ดี   ได้ 2 คะนน (5-6 ระดับคุณภาพ ดี) 
2) ปฏิบัติกิจกรรมได้พอใช้   ได้ 1 คะนน (3-4 ระดับคุณภาพ พอใช้) 
3) ปฏิบัติกิจกรรมไมไ่ด้ ได้ 0 คะนน (1-2 ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง) 

 

 

 

 



๒๘ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทัศนาทฤษฎี     เวลาเรียน  ๙ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง จำแนกคุณสมบัติความดัง-เบาของเสียงดนตรี      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 

 ศ 2.1 ป.๒/๒  จำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,  ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี 

 
2. สาระสำคัญ 

เสียงของดนตรีที่มีทั้ง สั้น-ยาว ดัง-เบา สูง-ต่ำ ความดัง-เบา ของเสียงดนตรีที่ประกอบกันเข้าอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมจะทำให้บทเพลงมีความไพเราะยิ่งขึ้น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้  การจำแนกคุณสมบัติของเสียงดนตรี  
 ด้านทักษะ/กระบวนการ  ความดัง-เบา ของเสียงดนตรี  
    เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม  สนใจ เข้าใจถึงหลักปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกลักษณะความดัง-เบา ของเสียงที่ได้ยินได้ (K) 
2. ฝึกทักษะในการออกเสียงตามเสียงที่ได้ยิน (P) 
3. สนใจ  ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ (A) 

 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
         - ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่  
ใส่ใจในการทำงาน และช่วยเหลือผู้อื่น 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์       
      ใฝ่เรียนรู้ 
     ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 



๒๙ 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 
1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนถึงจำแนกคุณสมบัติความดัง-ต่ำ ของเสียงดนตรี  จากชั่วโมงท่ีแล้ว 

          ขั้นสอน 
1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนลักษณะเสียงสูง-ต่ำของเสียงดนตรี จากชั่วโมงท่ีแล้ว   
2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะของความดัง-เบา ของเสียงดนตรี โดย เป็นองค์ประกอบที่

สำคัญในทางดนตรีมีความสัมพันธ์กับช่วงกว้างของคลื่นเสียง (Amplitude) ในการสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดเสียงนั้น 
ถ้าช่วงกว้างมาก ช่วงเสียงนั้นๆ จะดัง และช่วงกวางน้อยเสียงจะเบา เช่น ถ้าดีดสายกีตาร์แรง ๆ เสียงจะดังกว้างข้ึน 
หรือถ้าดีดสายกีตาร์เบาๆ เสียงก็จะมีลักษณะเบา (ศึกษาเรียนรู้จากใบความรู้) 

3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม โดยปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ คือ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติ การเคาะเครื่อง
ดนตรีไทย หรือปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล (แผนภูมิอัตราจังหวะในการนับ)  

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมจากท่ีครูกำหนดให้ 
5. สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม/บันทึก 
ขั้นสรุป 
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาและการปฏิบัติกิจกรรมถึงข้อค้นพบของปัญหา  สิ่งที่ควรแก้ไข และนำป

พัฒนาต่อไป 
 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
1.  เครื่องดนตรีประกอบจัวงหวะ 
2.  ใบความรู้ 
3.  ใบงาน  
4.  Computer, Projector 
5.  ห้องดนตรี 
6.  YouTube 
7. หนังสือประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

9. การวัดและประเมินผล 
สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ 

1.บอกลักษณะของ
เสียงดัง–เบา ได้ 

- การตอบคำถาม - แบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

2.มีทักษะในการ
ปฏิบัติเสียงจากเครื่อง
ดนตรี 

- การปฏิบัติกิจกรรม - แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

3. มีความสนใจและ
ตั้งใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม (A) 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึก
พฤติกรรม 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 



๓๑ 

11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

รว
ม สมรรถนะของผู้เรียน 

รว
ม 

คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค ์ รว
ม 

ค่านิยม12
ประการ รว

ม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ4.1 ข้อ4 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              
26                              
27                              
28                              
29                              
30                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับ

คุณภาพ จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 5-6 7-9 3 3 ด ี
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 3-4 4-6 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 1-2 1-3 1 1 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 
12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 

จุดประ
สงค์ข้อ

ที ่

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(5-6) 
พอใช้  
(3-4) 

ปรับปรุง  
(1-2) 

1 2 
บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงดัง–เบาได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงดัง–เบาได้
ถูกต้องบางส่วน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงดัง–เบาได้
ถูกต้องเล็กน้อย  

2 2 
ทักษะในการปฏิบัติเสียง
จากเครื่องดนตรีได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

ทักษะในการปฏิบัติเสียง
จากเครื่องดนตรีได้
ถูกต้องบางส่วน 

ทักษะในการปฏิบัติเสียง
จากเครื่องดนตรีได้ถูฏ
ต้องเล็กน้อย 

3 2 
มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องชัดเจน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระดนตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

โรงเรียน                            สำนักงานเขต                  กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง จำแนกคุณสมบัติความดัง-เบา ของเสียงดนตรี   

................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................... 

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติกิจกรรม 
 

   เสียงประกอบไปด้วยคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการคือ ระดับเสียง ความสั้นยาวของเสียง ความดังเบาของ
เสียง และสีสันของเสียง 
                    ระดับเสียง (Pitch)  ระดับเสียง หมายถึง ความสูงต่ำของเสียงในเชิงภายภาพ หากความถี่ของการ
สั่นสะเทือนเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดเสียงสูง ถ้าความถ่ีของการสั่นสะเทือนเป็นลักษณะช้า จะทำให้เกิด
เสียงต่ำ หูของมนุษย์สามารถแยกเสียงตั้งแต่ระดับความถี่ของการสั่นสะเทือน 16 ครั้ง / วินาที จนถึง 20,000 
ครั้ง / วินาที 
                ความสั้น - ยาวของเสียง (Duration)  เสียงดนตรีจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความสั้นยาว
ของเสียง กล่าวคือบางครั้งเราจะได้ยินลักษณะของการลากเสียงยาวๆ หรือบางครั้งก็จะเป็นลักษณะห้วนๆสั้นๆ 
ความแตกต่างกันในลักษณะนี้เรียกว่า ความสั้น - ยาวของเสียง 
                ความดัง - เบาของเสียง (Dynamics)  เสียงดนตรีจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความดัง - เบา
ของเสียงเช่นกัน กล่าวคือบางครั้งเราจะได้ยินการบรรเลงเพลงที่มีเสียงดัง อึกทึกครึกโครม ตรงกันข้ามบางครั้งก็จะ
ได้ยินเสียงดนตรีที่นุ่มนวล หรือแผ่วเบา ลักษณะของการเกิดเสียงแบบนี้เรียกว่า ความดัง - เบาของเสียง 
                ความดัง - เบาของเสียง อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเบาหรือดังขึ้นทันทีทันใด หรืออาจจะเป็น
ลักษณะค่อยๆเบาลงหรือค่อยๆดังข้ึน ในดนตรีตะวันตกจะมีการบอกหรือแสดงเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้อง
บรรเลงอย่างไร โดยใช้อักษรย่อจากคำเต็มในภาษาอิตาเลียน ได้แก่ 

fff  มาจากคำเต็มว่า   fortississimo  หมายถึง   ดังที่สุด 
ff  มาจากคำเต็มว่า   fortissimo  หมายถึง   ดังมาก 
f  มาจากคำเต็มว่า   forte  หมายถงึ   ดัง 
mf  มาจากคำเต็มว่า   mezzo forte  หมายถึง   ปานกลางค่อนข้างดัง 
mp  มาจากคำเต็มว่า   mezzo piano  หมายถึง   ปานกลางค่อนข้างเบา 
p  มาจากคำเต็มว่า   piano  หมายถึง   เบา 
pp  มาจากคำเต็มว่า   pianissimo  หมายถึง   เบามาก 
ppp  มาจากคำเต็มว่า   pianississimo  หมายถึง   เบาที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

ใบงาน 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน                         สำนักงานเขต                       กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง จำแนกคุณสมบัติความดัง-เบา ของเสียงดนตรี    

 

ชื่อสมาชิก  1. ...........................................2. ................................................3. ..............................................4. ................................................5............................................... 
............................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................... 

   คำชี้แจง  :   ให้ผู้ประเมิน    ลงในช่อง   ตามความเป็นจริง  
                     (  3  หมายถึง ระดับคุณภาพดี  ,  2  หมายถึงระดับคุณภาพพอใช้  ,  1 หมายถึงระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  ) 

 

รายการ 

ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

เพื่อน 
ประเมินโดย

คร ู
ระดับคณุภาพ 

ของงาน 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 
ดี 

( 5
-6

 ) 

พอ
ใช

้ (3
-4

) 

ปร
ับป

รุง
 (1

-2
) 

1.รู้และเข้าใจถึง
ลักษณะของเสียง 

            

2.สามารถฝึกปฏิบัติการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี 

            

3.การปฏิบัติงานกลุ่ม             
4.ฝึกปฏิบัติกิจกรรม             
5.สนใจตั้งใจในการ
ปฏิบัติกรรม 

            

 
ได้ ..............  
คะแนน 

ได้ .............. 
คะแนน 

ได้ ................ 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม 
6 คะแนน) 

ได้ .............. คะแนน 
 

                                                                                                                                                                                                                           

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 
1) ปฏิบัติกิจกรรมได้ดี   ได้ 2 คะนน (5-6 ระดับคุณภาพ ดี) 
2) ปฏิบัติกิจกรรมได้พอใช้   ได้ 1 คะนน (3-4 ระดับคุณภาพ พอใช้) 
3) ปฏิบัติกิจกรรมไมไ่ด้ ได้ 0 คะนน (1-2 ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง) 

 
 
 

 

 

 



๓๕ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทัศนาทฤษฎี     เวลาเรียน  ๙ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง จำแนกคุณสมบัติความส้ัน-ยาวของเสียงดนตรี      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 

 ศ 2.1 ป.๒/๒  จำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,  ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี 

 
2. สาระสำคัญ 

เสียงของดนตรีที่มีทั้ง สั้น-ยาว ดัง-เบา สูง-ต่ำ ที่ประกอบกันเข้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้บท
เพลงมีความไพเราะยิ่งขึ้น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  จำแนกคุณสมบัติความสั้น-ยาว ของเสียงดนตรี 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

1. บอก/อธิบายลักษณะของเสียงสูง–ต่ำ ดัง–เบา ยาว–สั้น ที่ได้ยินได้ (K) 
2. ปฏิบัติกจิกรรมการออกเสียงหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีตามเสียงที่ได้ยิน (A) 
3.  สนใจ  ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ (P) 

 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
      - ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ใส่ใจในการทำงาน 
และช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์       
        ใฝ่เรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำ 
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนถึงคุณลักษณะของเสียงจากชั่วโมงท่ีแล้ว 



๓๖ 

          ขั้นสอน 
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงการฟังเสียงลักษณะต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะของเสียง   สั้น-ยาว โดย

ยกตัวอย่างของการเสียงของเครื่องดนตรี (คีย์บอร์ด) เกี่ยวกับเสียงสูง–ต่ำ ดัง–เบา ยาว–สั้น  
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับลักษณะของเสียงสั้น-ยาว  
3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มฝึกออกเสียงสูง–ต่ำ ดัง–เบา ยาว–สั้น ตามเสียงของเครื่อง

ดนตรี  
4. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาออกเสียงเสียงสูง–ต่ำ ดัง–เบา ยาว–สั้น ตามเสียงของเครื่องดนตรี  
5. สังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้/บันทึก 
ขั้นสรุป 
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่อง ลักษณะการเกิดเสียงสั้น-ยาว  

 
8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

1. เครื่องดนตรีแต่ละชนิด  
2. หนังสือประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    
3. ใบความรู้ 
4. ใบงาน 
5. Computer, Projector 
 

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ 
1.บอก/อธิบายลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ดัง–เบา 
ยาว–สั้น ที่ได้ยินได้ 

- การตอบคำถาม - แบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

2.ปฏิบัติกิจกรรมการออก
เสียงหรือปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีตามเสียงที่ได้ยิน 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม 

- แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

3.สนใจตั้งใจในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึก
พฤติกรรม 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
เลข
ที ่

 
 

ชื่อ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

รว
ม สมรรถนะของผู้เรียน 

รว
ม 

คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค ์ รว
ม 

ค่านิยม12
ประการ รว

ม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ4.1 ข้อ4 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              

10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              
26                              
27                              
28                              
29                              
30                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับ

คุณภาพ จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 5-6 7-9 3 3 ด ี
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 3-4 4-6 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 1-2 1-3 1 1 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 

12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 

จุดประ
สงค์ข้อ

ที ่

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(5-6) 
พอใช้  
(3-4) 

ปรับปรุง  
(1-2) 

1 2 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงเสียงสูง–ต่ำ ดัง–
เบา ยาว–สั้น ได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงเสียงสูง–ต่ำ 
ดัง–เบา ยาว–สั้น ได้
ถูกต้องบางส่วน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงเสียงสูง–ต่ำ 
ดัง–เบา ยาว–สั้น ได้
ถูกต้องเล็กน้อย 

2 2 

ฝึกปฏิบัติการออกเสียง
เสียงสูง–ต่ำ ดัง–เบา ยาว–
สั้น ตามเสียงเครื่องดนตรี
ได้ถูกต้องชัดเจน 

ฝึกปฏิบัติการออกเสียง
เสียงสูง–ต่ำ ดัง–เบา 
ยาว–สั้น ตามเสียงเครื่อง
ดนตรีได้ถูกต้องบางส่วน 

ฝึกปฏิบัติการออกเสียง
เสียงสูง–ต่ำ ดัง–เบา 
ยาว–สั้น ตามเสียงเครื่อง
ดนตรีได้เล็กน้อย 

3 2 
มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมไดดี้  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
พอใช้ 

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระดนตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

โรงเรียน                            สำนักงานเขต                  กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง จำแนกคุณสมบัติความดัง-เบา ของเสียงดนตรี   

............................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................ 

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติกิจกรรม 
 

   เสียงประกอบไปด้วยคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการคือ ระดับเสียง ความสั้นยาวของเสียง ความดังเบาของ
เสียง และสีสันของเสียง 
                    ระดับเสียง (Pitch)  ระดับเสียง หมายถึง ความสูงต่ำของเสียงในเชิงภายภาพ หากความถี่ของการ
สั่นสะเทือนเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดเสียงสูง ถ้าความถ่ีของการสั่นสะเทือนเป็นลักษณะช้า จะทำให้เกิด
เสียงต่ำ หูของมนุษย์สามารถแยกเสียงตั้งแต่ระดับความถี่ของการสั่นสะเทือน 16 ครั้ง / วินาที จนถึง 20,000 
ครั้ง / วินาที 
                ความสั้น - ยาวของเสียง (Duration)  เสียงดนตรีจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความสั้นยาว
ของเสียง กล่าวคือบางครั้งเราจะได้ยินลักษณะของการลากเสียงยาวๆ หรือบางครั้งก็จะเป็นลักษณะห้วนๆสั้นๆ 
ความแตกต่างกันในลักษณะนี้เรียกว่า ความสั้น - ยาวของเสียง 
                ความดัง - เบาของเสียง (Dynamics)  เสียงดนตรีจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความดัง - เบา
ของเสียงเช่นกัน กล่าวคือบางครั้งเราจะได้ยินการบรรเลงเพลงที่มีเสียงดัง อึกทึกครึกโครม ตรงกันข้ามบางครั้งก็จะ
ได้ยินเสียงดนตรีที่นุ่มนวล หรือแผ่วเบา ลักษณะของการเกิดเสียงแบบนี้เรียกว่า ความดัง - เบาของเสียง 
                ความดัง - เบาของเสียง อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเบาหรือดังขึ้นทันทีทันใด หรืออาจจะเป็น
ลักษณะค่อยๆเบาลงหรือค่อยๆดังข้ึน ในดนตรีตะวันตกจะมีการบอกหรือแสดงเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้อง
บรรเลงอย่างไร โดยใช้อักษรย่อจากคำเต็มในภาษาอิตาเลียน ได้แก่ 

fff  มาจากคำเต็มว่า   fortississimo  หมายถึง   ดังที่สุด 
ff  มาจากคำเต็มว่า   fortissimo  หมายถึง   ดังมาก 
f  มาจากคำเต็มว่า   forte  หมายถึง   ดัง 
mf  มาจากคำเต็มว่า   mezzo forte  หมายถึง   ปานกลางค่อนข้างดัง 
mp  มาจากคำเต็มว่า   mezzo piano  หมายถึง   ปานกลางค่อนข้างเบา 
p  มาจากคำเต็มว่า   piano  หมายถึง   เบา 
pp  มาจากคำเต็มว่า   pianissimo  หมายถึง   เบามาก 
ppp  มาจากคำเต็มว่า   pianississimo  หมายถึง   เบาที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

ใบงาน 
กิจกรรมการเรยีนรู้สาระการเรียนรู้ดนตรี     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน                         สำนักงานเขต                       กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง จำแนกคุณสมบัติความดัง-เบา ของเสียงดนตรี    

 

ชื่อสมาชิก  1. ...........................................2. ................................................3. ..............................................4. ................................................5............................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... 

   คำชี้แจง  :   ให้ผู้ประเมิน    ลงในช่อง   ตามความเป็นจริง  
                     (  3  หมายถึง ระดับคุณภาพดี  ,  2  หมายถึงระดับคุณภาพพอใช้  ,  1 หมายถึงระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  ) 

 

รายการ 

ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

เพื่อน 
ประเมินโดย

คร ู
ระดับคณุภาพ 

ของงาน 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 
ดี 

( 5
-6

 ) 

พอ
ใช

้ (3
-4

) 

ปร
ับป

รุง
 (1

-2
) 

1.รู้และเข้าใจถึง
ลักษณะของเสียง 

            

2.ออกเสียงตามเสียง
เครื่องดนตรี 

            

3.การปฏิบัติงานกลุ่ม             
4.การนำเสนอผลงาน             
5.สนใจตั้งใจในการ
ปฏิบัติกรรม 

            

 
ได้ ..............  
คะแนน 

ได้ .............. 
คะแนน 

ได้ ................ 
คะแนน 

 
รวม .............. คะแนน 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 
............................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................ 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 
1) ปฏิบัติกิจกรรมได้ดี   ได้ 2 คะนน (5-6 ระดับคุณภาพ ดี) 
2) ปฏิบัติกิจกรรมได้พอใช้   ได ้1 คะนน (3-4 ระดับคุณภาพ พอใช้) 
3) ปฏิบัติกิจกรรมไมไ่ด้ ได้ 0 คะนน (1-2 ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๒ ลีลาปฏิบัติ     เวลาเรียน  ๗ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 

 ศ 2.1 ป.๒/๓  เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาของเพลง 

๒. สาระสำคัญ 
จังหวะเป็นสิ่งที่ควบคุมความช้า-เร็วของบทเพลง ทำให้บทเพลงมีความไพเราะน่าฟัง และเมื่อเข้าใจใน

จังหวะ จะทำให้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบบทเพลงได้ถูกต้อง พร้อมเพรียง สวยงาม 
 

๓. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง 
 ทักษะ/กระบวนการ 
 ปฏิบัติกิจกรรมในการเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลงที่กำหนดได้ 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
 สนใจ มั่นใจในการร่วมกิจกรรม 
 
 4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

1. อธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลงได้(K) 
2. มีทักษะในการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเพลง(P) 

 3. มีความสนใจ และตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม(A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ข้อ 1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๑.๑ รับฟังการสนทนา ข้อความสั้นๆ เรื่องราวง่ายๆ นำเสนอในหลากหลาย รูปแบบ  
อย่างตั้งใจ มีมารยาทเข้าใจ และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง แสดงความรู้สึก และความหมายของสิ่งที่ฟังออกมาเป็นการ
เคลื่อนไหวประกอบเนื้อหานั้นๆ 
 ข้อ 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 5.2 เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา รวมทั้งการ  
ชื่นชมธรรมชาติรอบตัว และการเข้าร่วม ในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 



๔๓ 

  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 12 ประการ 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ค่านิยม 12 ประการ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูเปิดเพลงที่กำลังนิยมในปัจจุบัน 1 เพลง (จากCD / YouTube )แล้วให้นักเรียนทุกคนเคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง ตามจินตนาการของนักนักเรียน จนจบเพลง  
 ๒. ครสูนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำโดยใช้คำถาม 
 - นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดบ้าง(ตัวอย่างคำตอบ แขน มือขา เท้า ฯลฯ) 
 - นักเรียนเคยเห็นการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรีอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ อะไรบ้าง ที่ไหน 
(ตัวอย่างคำตอบ เคย การแสดงท่าทางประกอบบทเพลงของนักร้องหรือนักแสดงในทีวี การเต้นแอโรบิคประกอบ
เพลงตามลานกีฬาต่างๆ ฯลฯ) 
 - นักเรยีนรู้สึกอย่างไร(ตัวอย่างคำตอบ สนุกสนาน) 
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือประเมนิความรู้ก่อนเรียน 
 ขั้นสอน 
 ๑. ครูนำเสนอเนื้อหาเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลงว่าเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราว 
ในบทเพลงออกมาเป็นท่าทาง เพื่อจะได้เห็นภาพประกอบ และสร้างความสนุกสนาน 
 ๒. ครูเปิดเพลงเป็ดอาบน้ำให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยว แล้วอ่านเนื้อเพลงใหน้ักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียน 
อ่านเนื้อเพลงจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียนตามครู จนสามารถอ่านได้คล่อง  
 ๓. ครรู้องเพลงเป็ดอาบน้ำทีละวรรค แล้วให้นักเรียนร้องตาม จนสามารถร้องได้คล่อง จากนั้นให้ 
นักเรียนทุกคนร้องเพลงเป็ดอาบน้ำพร้อมทั้งทำจังหวะโดยการปรบมือไปด้วย  
 ๔. ครูสาธิตท่าทางประกอบเพลงเป็ดอาบน้ำให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม จนสามารถปฏิบัติ 
ได้คล่อง 
 ๕. ให้นักเรียนทุกคนร้องเพลงเป็ดอาบน้ำพร้อมทั้งปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงพร้อมกัน 
 ๖. แบง่นักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คนฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงเป็ดอาบน้ำพร้อมกัน 
โดยครูคอยสังเกตและให้คำแนะนำ 
 ๗. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและเลือกบทเพลงง่ายๆ เช่น เพลงแมงมุมลาย เพลงช้าง เพลงจับปู
ดำ หรือบทเพลงอื่นๆตามความเหมาะสม  แล้วฝึกปฏิบัติเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง เพ่ือนำเสนอหน้า
ชั้นเรียน ในสัปดาห์ต่อไป 
 ขัน้สรุป 
 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลงเป็นความคิดของชั้นเรียน  
โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ หรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 



๔๔ 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

 - CD เพลงที่กำลังนิยมและเพลงเป็ดอาบน้ำ 
 - Computer 
 - ใบงาน 
 - ใบความรู้ 
 - หนังสือเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.2 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - ห้องดนตรี 
 - YouTube 
 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.อธิบายลักษณะการ
เคลื่อนไหวประกอบเนื้อหา   
ในบทเพลงได้ 

- การถาม ตอบ - แบบบันทึกการถาม 
ตอบ 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

2.มีทักษะในการเคลื่อนไหว  
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา      
ของบทเพลง 

-  การปฏิบัติกิจกรรม - แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

3. มีความสนใจ และตั้งใจ     
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

-สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึกพฤติกรรม 
 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

 
10.บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
 
 
  
 
 
 



๔๕ 

ตารางวัดผลประเมินผล  
11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจงให้ทำเครื่องหมาย✓ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม สมรรถนะ
ของผู้เรียน 

 รวม คุณลักษณะ
อันพึง 
ประสงค์ 

รวม ค่านิยม12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ5  ข้อ4.1  ข้อ4  
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1 6 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           
10                           
11                           
12                           
13                           
14                           
15                           
16                           
17                           
18                           
19                           
20                           
21                           
22                           
23                           
24                           
25                           

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับ

คุณภาพ จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยมฯ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3คะแนน 4-6 5-6 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2คะแนน 2-3 3-4 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 1 1-2 1 1 ปรับปรุง 

 
 
 
 



๔๖ 

12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(2) 
พอใช้  
(1) 

ปรับปรุง  
(0) 

1 
(2 คะแนน) 

 บอก/อธิบายถึงลักษณะ
การเคลื่อนไหวประกอบ
เนื้อหาในบทเพลง        
ไดถู้กต้องชัดเจน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
การเคลื่อนไหวประกอบ
เนื้อหาในบทเพลง      
ได้ถูกต้องบางส่วน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
การเคลื่อนไหวประกอบ
เนื้อหาในบทเพลง      
ได้เล็กน้อย  

2 
(2 คะแนน) 

 มีทักษะในการเคลื่อนไหว
ร่างกายให้สอดคล้อง    
กับเนื้อหาของบทเพลง 
ได้ถูกต้องชัดเจน 

มีทักษะในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย     
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
ของบทเพลงได้ถูกต้อง
บางส่วน  

มีทักษะในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย     
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ของบทเพลงได้เล็กน้อย
  

3 
(2 คะแนน) 

 มีความสนใจและตั้งใจ   
ในการปฏิบัติกิจกรรม    
ไดถู้กต้องชัดเจน 

มีความสนใจและตั้งใจ  
ในการปฏิบัติกิจกรรม  
ได้ถูกต้องบางส่วน
  

มีความสนใจและตั้งใจ 
ในการปฏิบัติกิจกรรม  
ได้เล็กน้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 
ใบงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/.......... 
โรงเรียน.........................................................สำนักงานเขต............................................... 

กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การการเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง  
 
ชือ่สมาชิก  1.................................................................................... 
     2.................................................................................... 
     3............................................................... ..................... 
     4.................................................................................... 

    5.......................................................................... .......... 
    6.................................................................................... 
 

คำชี้แจง      ให้นักเรียนร่วมกันคิดและเลือกบทเพลงง่ายๆที่เหมาะสมกับวัย แล้วฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหว
ประกอบเนื้อหาในบทเพลง แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

ชื่อบทเพลง.............................................................. 
เนื้อร้อง ............................................ 
ทำนอง ............................................. 
...................................................................................... ................................................................ ...............................
................................................................................................... .............................................................. ....................
.............................................................................................................................................................................. .......
....................................................................................................................... ..............................................................
.................................................................... .................................................................................................................
.......................................... 
.................................................................................................... ............................................................... ..................
............................................................................................................................................................................... ......
......................................................... ............................................................................................................................
..................................................................... ................................................................................................................
................................................................................................................................................ ..................................... 
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ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/.......... 

โรงเรียน.........................................................สำนักงานเขต............................................... 
กรุงเทพมหานคร 

 
เรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง  
 การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง คือ การเคลื่อนไหวท่าทางหรือการแสดงท่าทางให้สอดคล้อง
กับความหมาย และจังหวะของบทเพลง 
 ตัวอย่างบทเพลงที่ใช้ในการเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง 
 
 
 

เพลงเป็ดอาบน้ำ 
เนือ้ร้อง-ทำนอง สุกร ีไกรเลิศ 

  ก้าบ ก้าบ ก้าบ    เป็ดอาบน้ำในคลอง 
 ตาก็จ้องแลมอง    เพราะในคลองมีหอยปลาปู 
  ก้าบ ก้าบ ก้าบ   เปด็อาบน้ำในคู 
 ตาก็จ้องแลด ู    เพราะในคูมีหอยปูปลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๒ ลีลาปฏิบัติ     เวลาเรียน  ๗ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 

 ศ 2.1 ป.๒/๓  เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาของเพลง 
 
๒. สาระสำคัญ 

จังหวะเป็นสิ่งที่ควบคุมความช้า-เร็วของบทเพลง ทำให้บทเพลงมีความไพเราะน่าฟัง และเมื่อเข้าใจใน
จังหวะ จะทำให้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบบทเพลงได้ถูกต้อง พร้อมเพรียง สวยงาม 

 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง 
 ทักษะ/กระบวนการ 
 ปฏิบัติกิจกรรมในการเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลงที่กำหนดได้ 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
 สนใจ มั่นใจในการร่วมกิจกรรม 
 
   4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลงได(้K) 
2. มีทักษะในการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเพลง(P) 
3. มีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม(A) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ข้อ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

๑.๑ รับฟังการสนทนา ข้อความสั้นๆ เรื่องราวง่ายๆ นำเสนอในหลากหลาย รูปแบบอย่างตั้งใจ มี
มารยาทเข้าใจ และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง แสดงความรู้สึก และความหมายของสิ่งที่ฟัง 
ออกมาเป็นการเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหานั้นๆ 

ข้อ 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5.2 เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา รวมทั้งการ  
ชื่นชมธรรมชาติรอบตัว และการเข้าร่วม ในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
  

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 12 ประการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ค่านิยม 12 ประการ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  ให้นักเรียนอาสาออกมาร้องเพลงหน้าชั้นเรียน 2-3 คน แล้วให้เพ่ือนๆปรบมือตามจังหวะเพลง จากนั้น
ให้ทายชื่อบทเพลงที่เพ่ือนทั้ง 3 คนร้อง เพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนวิชาดนตรีในชั่วโมง 
  ขั้นสอน 
  1. ครูทบทวนเนื้อหาเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลงจากท่ีเรียนมาในสัปดาห์ที่แล้ว 
  2. ให้นักเรียนแยกเข้าตามกลุ่มเดิม แล้วทบทวนการฝึกปฏิบัติเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลงที่
เลือกไว้ ประมาณ 5 -10 นาที 
  3. ครูทำสลาก(เท่ากับจำนวนกลุ่มที่แบ่งไว้) แล้วให้ตัวแทนนักเรยีนของแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากเพ่ือ
เตรียมตัวก่อนจะนำเสนอผลงาน 
  4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูให้คำติ ชม เสนอแนะหลังจากการ
นำเสนอผลงานของนักเรียนเสร็จสิ้นในแต่ละกลุ่ม และบันทึกคะแนน 
  ขั้นสรุป 
  ร่วมกันสรุปเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลงโดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่
เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  สื่อการเรียนรู้ 
  - บทเพลงที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก 
  - ใบงาน 
  - ใบความรู้ 
  - Computer     



๕๑ 

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - ห้องดนตรี 
 - youtube 
 
๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.อธิบายลักษณะการ
เคลื่อนไหวประกอบเนื้อหา   
ในบทเพลงได้ 

- การถาม ตอบ - แบบบันทึกการถาม-
ตอบ 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

2.มีทักษะในการเคลื่อนไหว  
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา      
ของบทเพลง 

-  การปฏิบัติกิจกรรม - แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

3. มีความสนใจและตั้งใจ     
ในการปฏิบัติกิจกรรม  

-  สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึกพฤติกรรม 
 

- ระดบัคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 
 

 
10.บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

.......................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

ตารางวัดผลประเมินผล  
11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจงให้ทำเครื่องหมาย✓ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม สมรรถนะของผู้เรียน รวม คุณลักษณะ
อันพึง 
ประสงค์ 

รวม ค่านิยม12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ5  ข้อ4.1 ข้อ4 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1    6 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน 

ระดับคุณภาพ 
จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยมฯ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3คะแนน 4-6 5-6 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2คะแนน 2-3 3-4 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 0-1 0-2 0-1 0-1 ปรับปรุง 

 
 
 
 



๕๓ 

12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(2) 
พอใช้  
(1) 

ปรับปรุง  
(0) 

1 
(2 คะแนน) 

 อธิบายถึงลักษณะ      
การเคลื่อนไหวประกอบ
เนื้อหาในบทเพลง        
ได้ถูกต้องชัดเจน 

อธิบายถึงลักษณะ    
การเคลื่อนไหวประกอบ
เนื้อหาในบทเพลง      
ได้ถูกต้องบางส่วน 

อธิบายถึงลักษณะ    
การเคลื่อนไหวประกอบ
เนื้อหาในบทเพลง      
ได้เล็กน้อย  

2 
(2 คะแนน) 

 มีทักษะในการเคลื่อนไหว
ร่างกายให้สอดคล้อง    
กับเนื้อหาของบทเพลง 
ได้ถูกต้องชัดเจน 

มีทักษะในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย     
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
ของบทเพลงได้ถูกต้อง
บางส่วน  

มีทักษะในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย     
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ของบทเพลงได้เล็กน้อย
  

3 
(2 คะแนน) 

 มีความสนใจและตั้งใจ   
ในการปฏิบัติกิจกรรม    
ได้ถูกต้องชัดเจน 

มีความสนใจและตั้งใจ  
ในการปฏิบัติกิจกรรม  
ได้ถูกต้องบางส่วน
  

มีความสนใจและตั้งใจ 
ในการปฏิบัติกิจกรรม  
ได้เล็กน้อย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 
ใบงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2/.......... 
โรงเรียน.........................................................สำนักงานเขต............................................... 

กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การการเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง 
 
ชื่อสมาชิก  1.................................................................................... 
    2.................................................................................. .. 
    3.................................................................................... 
    4.................................................................................... 

   5..................................................................... ............... 
   6.................................................................................... 
 

คำชี้แจง     ให้นักเรียนร่วมกันคิด และเลือกบทเพลงง่ายๆทีเ่หมาะสมกับวัย แล้วฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวประกอบ
เนื้อหาในบทเพลง จากนั้นให้นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

ชื่อบทเพลง.............................................................. 
เนื้อร้อง ............................................ 
ทำนอง ............................................. 
............................................................................ .........................................................................................................
....................................................................................................................................................... ..............................
............................................................................ .........................................................................................................
....................................................................................................................................................... ..............................
........................................................................................................................ ............................................................. 
........................................................................................................................................................ .............................
....................................................................................................................... ..............................................................
........................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ............................................................
........................................................................................ ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................
......................................................................................................................................................................... ............ 
 
 
 



๕๕ 

ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2/.......... 

โรงเรียน.........................................................สำนักงานเขต............................................... 
กรุงเทพมหานคร 

 
เรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง 
 การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง คือ การเคลื่อนไหวท่าทางหรือการแสดงท่าทางให้สอดคล้อง
กับความหมาย และจังหวะของบทเพลง 
 ตัวอย่างบทเพลงที่ใช้ในการเคล่ือนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง 
 
 
 

เพลงเป็ดอาบน้ำ 
เนื้อร้อง-ทำนอง สุกร ีไกรเลิศ 

   ก้าบ ก้าบ ก้าบ    เป็ดอาบน้ำในคลอง 
 ตาก็จ้องแลมอง    เพราะในคลองมีหอยปลาป ู

   ก้าบ ก้าบ ก้าบ   เป็ดอาบน้ำในคู 
 ตาก็จ้องแลด ู    เพราะในคูมีหอยปูปลา 

 
 



๕๖ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๒ ลีลาปฏิบัติ     เวลาเรียน  ๗ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 

 ศ 2.1 ป.๒/๓  เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาของเพลง 
 
๒. สาระสำคัญ 

การเล่นเครื่องดนตรีที่ดี ใหเ้กิดความไพเราะน่าฟัง ต้องมีสมาธิ ฝึกทักษะความชำนาญ และมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องจังหวะ ทำนองเพลง เพ่ือจะได้บรรเลงได้อย่างถูกต้อง 

 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

 การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
     ทักษะ/กระบวนการ 

 เล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงได้ 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 

 สนใจ มั่นใจในการร่วมกิจกรรม 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

 1. อธิบายลักษณะการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงได(้K) 
 2. เล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงได้ถูกต้อง(P) 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วยความสุขและสนุกสนาน (A) 

 
5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 ข้อ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 ๑.๑ รับฟังการสนทนา ข้อความสั้นๆ เรื่องราวง่ายๆ นำเสนอในหลากหลาย รูปแบบอย่างต้ังใจ มี
มารยาทเข้าใจ และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง แสดงความรู้สึก และความหมายของสิ่งที่ฟังออกมาเป็นการเคลื่อนไหว
ประกอบเนื้อหานั้นๆ 
 
 



๕๗ 

 ข้อ 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 5.2 เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา รวมทั้งการ  
ชื่นชมธรรมชาติรอบตัว และการเข้าร่วม ในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 12 ประการ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ค่านิยม 12 ประการ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขัน้นำเข้าสู่บทเรียน 
 ครูเปิดเพลงบรรเลงวงกลองยาวให้นักเรียนฟัง ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทเพลงที่ได้ฟัง โดยใช้คำถาม 

 - จากบทเพลงที่นักเรียนได้ฟังไปนั้น เป็นการบรรเลงดนตรีอะไร (ตัวอย่างคำตอบ ดนตรีไทย วงกลองยาว)  
 - นักเรียนได้ยินเสียงเครื่องดนตรีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง) 
 - นักเรียนอยากเล่นเครื่องดนตรีอะไร(ตัวอย่างคำตอบ กลอง ฉิ่ง) 
 ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน 
 ขั้นสอน 
 ๑. ครูนำเสนอเนื้อหาเรื่องการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงให้นักเรียนทราบ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน
ร้องเพลงช้างพร้อมทั้งปรบมือทำจังหวะประกอบไปด้วย 
 ๒. ครูนำเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง กลอง มาให้นักเรียนดู 
ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับชื่อ รูปร่างลักษณะ วัสดุที่ใช้ทำ และวิธีการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
 ๓. ครูสาธิตการเล่นเครื่องดนตรี ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง กลอง ให้นักเรียนฟังเสียงและดูการเล่นทีละชิ้นจน
ครบ  
 ๔. ให้นักเรียนร้องเพลงช้าง แล้วครูสาธิตการเล่นเครื่องดนตรี ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง กลอง ให้นักเรียนฟัง
เสียงและดูการเล่นทีละชิ้นจนครบอีกครั้ง  
 ๕. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม  กลุ่มละเท่าๆกัน แล้วให้ตัวแทนกลุ่มมาจับสลากเพ่ือเลือกเครื่องดนตรี 
ดังนี้ 
 - กลุ่มท่ี 1 ฉิ่ง 
 - กลุ่มท่ี 2  ฉาบ 
 - กลุ่มท่ี 3  กรับ 
 - กลุ่มท่ี 4  โหม่ง 
 - กลุ่มท่ี 5  กลอง 
 ๖. ให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถเล่นได้ จากนั้นใหฝ้ึกปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีประกอบการร้องเพลงช้างพร้อมๆกัน โดยครูคอยกำกับ ดูแล  

 ๗. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูให้คำติ ชม เสนอแนะหลังจากการ
นำเสนอผลงานของนักเรียนเสร็จสิ้นในแต่ละกลุ่มและให้คะแนน 
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 ขั้นสรุป 
 ร่วมกันสรุปเรื่องการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ

หรือสรุป ไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 สื่อการเรียนรู้ 
 - เครื่องดนตรีไทย(ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง กลอง) 
 - Computer 
 - สลาก 
 -  ใบงาน     

 แหลง่การเรียนรู้ 
 - ห้องดนตรี 

 - youtube 
 
๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.อธิบายลักษณะเล่น     
เครื่องดนตรีประกอบเพลงได้ 

- การถาม ตอบ - แบบบันทึกการถาม-
ตอบ 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

2.เล่นเครื่องดนตรปีระกอบ
เพลงได้ถูกต้อง 

-  การปฏิบัติกิจกรรม - แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมกรรม 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วย
ความสุขและสนุกสนาน 

- สังเกตพฤติกรรม -  แบบบันทกึพฤติกรรม 
 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
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ตารางวัดผลประเมินผล  
11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจงให้ทำเครื่องหมาย✓ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม สมรรถนะของผู้เรียน รวม คุณลักษณะ
อันพึง 
ประสงค์ 

รวม ค่านิยม 12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ5  ข้อ4.1 ข้อ4 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1    6 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน 

ระดับคุณภาพ 
จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยมฯ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3คะแนน 4-6 5-6 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2คะแนน 2-3 3-4 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 0-1 0-2 0-1 0-1 ปรับปรุง 
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12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(2) 
พอใช้  
(1) 

ปรับปรุง  
(0) 

1 
(2 คะแนน) 

 อธิบายถึงลักษณะการเล่น
เครื่องดนตรีประกอบเพลง 
ได้ถูกต้องชัดเจน 

อธิบายถึงลักษณะการ
เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง          
ได้ถูกต้องบางส่วน 

อธิบายถึงลักษณะการ
เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง          
ได้เล็กน้อย  

2 
(2 คะแนน) 

 เล่นเครื่องดนตรี  
ประกอบเพลง            
ได้ถูกต้องชัดเจน 

เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง          
ได้ถูกต้องบางส่วน
  

เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง          
ได้เล็กน้อย  

3 
(2 คะแนน) 

 ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วย
ความสุขและสนุกสนาน 
ไดถู้กต้องชัดเจน 

ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและ
สนุกสนาน ได้ถูกต้อง
บางส่วน  

ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและ
สนุกสนาน ได้เล็กน้อย
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 
ใบงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/.......... 
โรงเรียน.........................................................สำนักงานเขต............................................... 

กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
ชื่อสมาชิก  1.................................................................................... 
     2................................................................................... . 
     3.................................................................................... 
     4.................................................................................... 

    5.................................................................................... 
    6.................................................................................. .. 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเล่นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะประกอบเพลงช้าง                 
   แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 
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ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/.......... 

โรงเรียน.........................................................สำนักงานเขต............................................... 
กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
 เครื่องดนตรีที่เหมาะสำหรับเด็กๆ ควรเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี หรือเคาะจังหวะ เมื่อนำไปเล่น
ประกอบบทเพลงง่ายๆ สั้นๆ จะเกิดความสนุกสนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉิ่ง ทำจากโลหะเช่นทองเหลือง หรือสำริด เว้ากลาง ปากผาย
คล้ายฝาขนมครกแต่ไม่มีจุก ตรงกลางเจาะรรู้อยเชือก ผูกฉิ่งทั้ง 
2 ฝาไว้ด้วยกนั เพ่ือสะดวกในการตี ฉิ่งมี 2 เสียง คือ ฉิ่ง และฉับ 

ฉาบ ทำจากวัสดุเช่นเดียวกับฉิ่ง แต่บางและแผ่ใหญ่
กว่าฉิ่ง ฉาบมี 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก 

กรับ ทำด้วยไมเ้นื้อแข็ง ลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม     
มีสันมน 2 ใช้ตีประกบกันเพ่ือให้เกิดเสียง 

ฆ้องโหม่ง ทำด้วยโลหะแผ่นรูปกลม ตรงกลางทำเป็น
ปุ่มนูนเพ่ือใช้รองรับการตีให้เกิดเสียง เรียกว่า “ปุ่ม
ฆ้อง” ต่อจากปุ่มเป็นฐานแผ่ออกไปแล้วงุ้มลงมา
โดยรอบเรียกว่า “ฉัตร” มีไม้สำหรับตีตรงปุม่ฆ้อง 
เพ่ือให้เกิดเสียง 

กลองยาว หุ่นกลองทำด้วยไม้  ตอนหน้าใหญ ่ตอนท้ายเรียวแล้ว
บานปลายเป็นรูปดอกลำโพง มีหลายขนาด ขึงหนังหน้าเดียว 
นิยมตกแต่งให้สวยงามด้วยผ้าสีหรือดอกเย็บจีบย่นปล่อยเชิงเป็น
ระบายห้อยมาปกตัวกลอง มีสายสะพายสำหรับคล้องสพายบ่า 
ใช้ตีด้วยฝ่ามือ อาจใช้อวัยวะอ่ืนๆของร่างกายตีก็มี 
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ตัวอย่างบทเพลงง่ายๆ สั้นๆสำหรับร้องประกอบการเล่นเครื่องดนตรี 
 
 

เพลงช้าง 
เนื้อร้อง คุณหญิงช้ิน ศลิปบรรเลง 
ทำนอง พม่าเขว 

  ช้าง ช้าง ช้าง     หนูรู้จักช้างหรือเปล่า 
ช้างมันตัวโตไมเ่บา     จมูกมันยาวเรียกว่างวง 

  สองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างา  มีหูมีตาหางยาว 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๒ ลีลาปฏิบัติ     เวลาเรียน  ๗ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 

 ศ 2.1 ป.๒/๓  เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาของเพลง 
 
๒. สาระสำคัญ 

  การเล่นเครื่องดนตรีที่ดี ใหเ้กิดความไพเราะน่าฟัง ต้องมีสมาธิ ฝึกทักษะความชำนาญ และมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องจังหวะ ทำนองเพลง เพ่ือจะได้บรรเลงได้อย่างถูกต้อง 

 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
    ทักษะ/กระบวนการ 
 เล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงได้ถูกต้อง 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
 สนใจ มั่นใจในการร่วมกิจกรรม 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 
 1. อธิบายลักษณะการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงได(้K) 

2. เล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงได้ถูกต้อง(P) 
3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วยความสุขและสนุกสนาน (A) 

 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 ข้อ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 ๑.๑ รับฟังการสนทนา ข้อความสั้นๆ เรื่องราวง่ายๆ นำเสนอในหลากหลาย รูปแบบ  
อย่างตั้งใจ มีมารยาทเข้าใจ และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง แสดงความรู้สึก และความหมายของสิ่งที่ฟังออกมาเป็นการ
เคลื่อนไหวประกอบเนื้อหานั้นๆ 
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 ข้อ 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 5.2 เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา รวมทั้งการชื่นชมธรรมชาติรอบตัว 
และการเข้าร่วม ในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 12 ประการ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ค่านิยม 12 ประการ 
   4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ครเูปิด Youtube การแสดงคอนเสิร์ตของวงคาราบาว ให้นักเรียนดู ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการแสดง 

โดยใช้คำถาม 
 - นักเรียนเห็นเครื่องดนตรีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ กีตาร์ กลอง คยี์บอร์ด ฯลฯ)  
 - นักเรียนชอบเครื่องดนตรีอะไร(ตัวอย่างคำตอบ กลอง กีตาร์ ฯลฯ) เพราะอะไร (ตัวอย่างคำตอบ เท่ 
อยากเล่น ชอบ ฯลฯ) 
 ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน 
 ขั้นสอน 
 ๑. ครูนำรูปภาพคีย์บอร์ด และเครื่องดนตรีของจริงมาให้นักเรียนดู ให้สังเกตรูปร่างลักษณะ จากนั้นครู
แนะนำให้นักเรียนรู้จักคีย์บอร์ดพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ เช่น ปุ่มกดเปิด-ปิด โวลุ่มเพ่ิม-ลดเสียง
ให้ดังหรือเบา  ลำโพงที่เสียงออกมา และลิ่มนิ้วที่กดระดับเสียงสูง-ต่ำ(สีขาวและสีดำ) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. ครรู่วมสนทนากับนักเรียนเรื่องระดับเสียงของตัวโน้ต โดยใช้คำถาม 
 - นักเรียนรู้จักระดับเสียงของตัวโน้ตหรือไม่ มีระดับเสียงอะไรบ้าง (รู้จัก ระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที) 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 ๓. ครบูอกตำแหน่งเสียงโด(C)ให้นักเรียนทราบคือ เสียงโด(C)จะอยู่ที่ลิ่มสีขาวติดกับลิ่มสีดำ 2 ลิ่มติดกัน 
ตามภาพ 
 
 
 
 
 
 
 ๔. ครูอธิบายเรื่องการวางนิ้ว ให้ใช้มือขวา โดยใช้ส่วนปลายของนิ้วทั้ง 5 นิ้ว วางบนลิ่มนิ้วของคีย์บอร์ด 
โดยใช้สัญลักษณ์ดังนี้ นิ้วโป้ง(1) นิ้วชี้(2) นิ้วกลาง(3) นิ้วนาง(4) นิ้วก้อย(5)  ตามภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5. ให้นักเรียนวางนิ้วลงบนคีย์บอร์ดอีกครั้ง โดยให้นิ้วโป้ง(1)อยู่ในตำแหน่งเสียงโด(C) อีก 4 นิ้ววางชิด

เรยีงกัน ให้นิ้วชี้(2)อยู่ในตำแหน่งเสียงเร(D) นิ้วกลาง(3)อยู่ในตำแหน่งเสียงมี(E) นิ้วนาง(4)อยู่ในตำแหน่งเสียงฟา
(F) และนิ้วก้อย(5)อยู่ในตำแหน่งเสียงซอล(G) 

 6. นักเรียนกดลิ่มนิ้วคีย์บอร์ดตามท่ีครูกำหนด จะเรียงตามระดับเสียงหรือสลับกันก็ได้(อยู่ในดุลยพินิจ
ของคร)ู   เพ่ือเป็นการฝึกการใช้นิ้ว 

 7. ครูนำแผนภูมิเพลงหนูมาลี (โน้ตตัวเลข แยกเป็นวรรคหรือประโยคเพลงสั้นๆง่ายๆ) ติดไว้บนกระดาน
ให้นักเรียนดู แล้วสาธิตการปฏิบัติคีย์บอร์ดให้นักเรียนฟัง 2 เที่ยว 

เพลงหนูมาลี 
     3212333  222355 
     3212333  22321 
 8. ครูร้องโน้ตเพลงหนูมาลีแล้วให้นักเรียนร้องตามทีละวรรคจนจบเพลง และสามารถร้องได้คล่อง 
 9. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดตามโน้ตเพลงพร้อมกัน โดยครูเคาะจังหวะไปด้วย 
 10. ครูเล่นคีย์บอร์ดหรือเปิดซาวด์เพลงหนูมาลี แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดตาม
โน้ตเพลงพร้อมกัน 
 11. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดด้วยตนเอง เพ่ือนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ต่อไป 

 ขั้นสรุป 
 ร่วมกันสรุปเรื่องการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ

หรือสรุป ไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

โด(C)                           โด( C) 

1 

2 3 4 

5 



๖๗ 

8. สื่อการเรยีนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
 - รูปภาพคีย์บอร์ด 
 - คีย์บอร์ด 
 - Computer 
 - แผนภูมิเพลงหนูมาลี(โน้ตตัวเลข แยกเป็นวรรคหรือประโยคเพลงสั้นๆง่ายๆ)    

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - ห้องดนตรี 

 - youtube 
 
๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งท่ีต้องการวดั วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.อธิบายลักษณะการเล่น
เครื่องดนตรีประกอบเพลง 

- การถาม ตอบ - แบบบันทึกการถาม-
ตอบ 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

2.เล่นเครื่องดนตรีประกอบ
เพลงได้ถูกต้อง 

-  การปฏิบัติกิจกรรม - แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรม 

- ระดบัคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วย
ความสุขและสนุกสนาน 

- สังเกตพฤติกรรม -  แบบบันทึกพฤติกรรม 
 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 



๖๘ 

ตารางวัดผลประเมินผล  
11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจงให้ทำเครื่องหมาย✓ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม สมรรถนะของผู้เรียน รวม คุณลักษณะ
อันพึง 
ประสงค์ 

รวม ค่านิยม12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ5  ข้อ4.1 ข้อ4 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1    6 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน 

ระดับคุณภาพ 
จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยมฯ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3คะแนน 4-6 5-6 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2คะแนน 2-3 3-4 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 0-1 0-2 0-1 0-1 ปรับปรุง 

 
 
 
 



๖๙ 

12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(2) 
พอใช้  
(1) 

ปรับปรุง  
(0) 

1 
(2 คะแนน) 

 อธิบายถึงลักษณะการเล่น
เครื่องดนตรีประกอบเพลง 
ได้ถูกต้องชัดเจน 

อธิบายถึงลักษณะการ
เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง          
ได้ถูกต้องบางส่วน 

อธิบายถึงลักษณะการ
เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง          
ได้เล็กน้อย  

2 
(2 คะแนน) 

 เล่นเครือ่งดนตรีประกอบ
เพลง    ได้ถูกต้องชัดเจน 

เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง          
ได้ถูกต้องบางส่วน
  

เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง          
ได้เล็กน้อย  

3 
(2 คะแนน) 

 ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วย
ความสุขและสนุกสนาน 
ได้ถูกต้องชัดเจน 

ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและ
สนุกสนาน ได้ถูกต้อง
บางส่วน  

ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและ
สนุกสนาน ได้เล็กน้อย
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 

ใบงาน 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/.......... 

โรงเรียน.........................................................สำนักงานเขต............................................... 
กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดประกอบเพลงหนูมาลี แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๑ 

ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/.......... 

โรงเรียน.........................................................สำนักงานเขต............................................... 
กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายลักษณะการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงได้ 
เครื่องดนตรี(คีย์บอร์ด) 

คีย์บอร์ดไฟฟ้า (Electronic keyboard) หรือ คีย์บอร์ด (Keyboard) เป็นเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว 
(Keyboard instrument) มีแป้นกดเสียงโน้ตที่มีรูปร่างคล้ายกับแป้นกดเสียงโน้ตของเปียโน และเป็นเครื่องดนตรีที่
ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบการทำงานเสมอ คีย์บอร์ดไฟฟ้าจะสร้างเสียงขึ้นมาทันทีเม่ือแป้นกดเสียงโน้ต
ของมันถูกกด โดยจะมีการผลิตเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ภายในตัวเครื่อง โดยทั่วไปแล้ว คีย์บอร์ดไฟฟ้าจะมีปุ่ม
ตัวเลขเล็กๆ หรือ จานหมุนเล็กๆ สำหรับใช้เปลี่ยนแปลงรูปแบบเสียง เพื่อการร่วมบรรเลงให้กับแนวเพลงที่แตกต่าง
กันออกไป 

รูปแบบเสียงภายในคีย์บอร์ดไฟฟ้านั้น จะมีให้ผู้ใช้ได้เลือก โดยมักจะมีตั้งแต่เสียง เปียโน, ฮาร์ปซิคอร์ด
, แคลฟวิคอร์ด, ออร์แกน, กีต้าร์, กีตาร์เบส, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน, แซกโซโฟน, หีบเพลงชัก รวมไปถึงเสียงกลุ่ม
เครื่องสายภายในวงออร์เคสตรา, เสียงกลุ่มเครื่องเป่าภายในวงโยธวาทิต, เสียงสังเคราะห์ชนิดต่างๆจากเครื่อง
สังเคราะห์เสียง รวมไปถึงเสียงเครื่องเคาะประกอบจังหวะ เช่น คองกา, บองโก, ไทรแองเกิล, แทมบูรีน, มาราคัส, 
และกลองชุด เป็นต้น 

โดยทั่วไปแล้ว คีย์บอร์ดไฟฟ้ามักถูกใช้ร่วมบรรเลงกับดนตรีสากลหลากหลายแนว เช่น ป็อป, รอ็ค, แจ๊ส
, อาร์แอนด์บีร่วมสมัย, และดนตรีอีเลกโทรนิก เป็นต้น คีย์บอร์ดไฟฟ้ายังได้รับความนิยมมากในช่วงทศวรรษที่ 80 
ในการบรรเลงดนตรีแนว นิวเวฟ, โปรเกรสซีฟร็อค, นิวเอจ, แจ๊สฟิวชัน, ยูโรแดนซ์, และซินธ์ป็อป นอกจากดนตรี
สมัยใหม่แล้ว คีย์บอร์ดไฟฟ้ายังใช้ร่วมบรรเลงกับดนตรีพื้นบ้านบางแนวได้เช่นกัน เช่น ดนตรีลูกทุ่ง เป็นต้น 

ด้วยขนาดที่กะทัดรัดและความสามารถในการจำลองเสียงเครื่องดนตรีสากลหลากหลายประเภท ทำให้
คีย์บอร์ดไฟฟ้ายังคงได้รับความนิยมจากเหล่านักดนตรีมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87
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ส่วนประกอบของคีย์บอร์ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปุ่มกดเปดิ-ปิด(Power) 

ปุ่มโวลุ่มเพิ่ม-ลดเสียงให้ดังหรือเบา   
ลำโพงที่เสยีงออกมา 

ลิ่มนิ้วท่ีกดระดับเสียง(สีขาวและสดีำ) 

ปุ่มเลือกเสียงเครื่องดนตรีที่ต้องการ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๒ ลีลาปฏิบัติ     เวลาเรียน  ๗ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 

 ศ 2.1 ป.๒/๓  เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาของเพลง 
 
๒. สาระสำคัญ 

 การเล่นเครื่องดนตรีที่ดี ใหเ้กิดความไพเราะน่าฟัง ต้องมีสมาธิ ฝึกทักษะความชำนาญ และมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องจังหวะ ทำนองเพลง เพ่ือจะได้บรรเลงได้อย่างถูกต้อง 

 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
   ทักษะ/กระบวนการ 
 เล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงได้ถูกต้อง 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
 สนใจ มั่นใจในการร่วมกิจกรรม 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

1. อธิบายลักษณะการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงได(้K) 
2. เล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงได้ถูกต้อง(P) 
3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วยความสุขและสนุกสนาน (A) 
 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ข้อ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 ๑.๑ รับฟังการสนทนา ข้อความสั้นๆ เรื่องราวง่ายๆ นำเสนอในหลากหลาย รูปแบบอย่างตั้งใจ มี
มารยาทเข้าใจ และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง แสดงความรู้สึก และความหมายของสิ่งที่ฟังออกมาเป็นการเคลื่อนไหว
ประกอบเนื้อหานั้นๆ 
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 ข้อ 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 5.2 เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา รวมทั้งการชื่นชมธรรมชาติรอบตัว 
และการเขา้ร่วม ในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 12 ประการ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ค่านิยม 12 ประการ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลงที่มจีังหวะสนุกสนาน พร้อมทั้งปรบมือประกอบจังหวะไปด้วยเพื่อเป็น
การสร้างบรรยากาศในการเรียรู้วิชาดนตรีในชั่วโมง  
 ขั้นสอน 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาเรื่องการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง จากที่เรียนมาในสัปดาห์ที่แล้ว 
 2. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดในบทเพลงหนูมาลี (พร้อมซาวด์เพลง) ประมาณ 5-10 นาที เพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน   
 ๓. ครูสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทีละคน หรือกี่คน(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครู) โดย
ครูให้คำติ ชม เสนอแนะ หลังจากการนำเสนอผลงานของนักเรียนเสร็จสิ้น และบันทึกคะแนน 
 ขั้นสรุป 
 ร่วมกันสรุปเรื่องการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ
หรือสรุป ไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
 - คีย์บอร์ด 
 - Computer 
 - แผนภูมิเพลงหนูมาลี (โน้ตตัวเลข แยกเป็นวรรคหรือประโยคเพลงสั้นๆง่ายๆ)    
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - ห้องดนตรี 

 - YouTube 
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๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ส่ิงท่ีต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.อธิบายลักษณะการเล่น
เครื่องดนตรีประกอบเพลง 

- การถาม ตอบ - แบบบันทึกการถาม-
ตอบ 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

2.เล่นเครื่องดนตรีประกอบ
เพลงได้ถูกต้อง 

-  การปฏิบัติกิจกรรม - แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วย
ความสุขและสนุกสนาน 

- สังเกตพฤติกรรม -  แบบบันทึกพฤติกรรม 
 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
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ตารางวัดผลประเมินผล  
11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจงให้ทำเครื่องหมาย✓ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม สมรรถนะของผู้เรียน รวม คุณลักษณะ
อันพึง 
ประสงค์ 

รวม ค่านิยม12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ5  ข้อ4.1 ข้อ4 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1    6 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ชว่งคะแนน 

ระดับคุณภาพ 
จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยมฯ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3คะแนน 4-6 5-6 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2คะแนน 2-3 3-4 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 0-1 0-2 0-1 0-1 ปรับปรุง 
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12.เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(2) 
พอใช้  
(1) 

ปรับปรุง  
(0) 

1 
(2 คะแนน) 

 อธิบายถึงลักษณะการเล่น
เครื่องดนตรีประกอบเพลง 
ได้ถูกต้องชัดเจน 

อธิบายถึงลักษณะการ
เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง          
ได้ถูกต้องบางส่วน 

อธิบายถึงลักษณะการ
เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง          
ได้เล็กน้อย  

2 
(2 คะแนน) 

 เล่นเครื่องดนตรีประกอบ
เพลง  ได้ถูกต้องชัดเจน 

เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง          
ได้ถูกต้องบางส่วน
  

เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง          
ได้เล็กน้อย  

3 
(2 คะแนน) 

 ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วย
ความสุขและสนุกสนาน 
ได้ถูกต้องชัดเจน 

ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและ
สนุกสนาน ได้ถูกต้อง
บางส่วน  

ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและ
สนุกสนาน ได้เล็กน้อย
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 
ใบงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/.......... 
โรงเรียน.........................................................สำนักงานเขต............................................... 

กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดประกอบเพลงหนูมาลี แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๗๙ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๑ ทัศนาทฤษฎี     เวลาเรียน  ๙ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๑ เรื่อง การขับร้องเพลงง่ายๆ      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตวัชี้วัด 

 ศ 2.1 ป.๒/4  ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย 
 
2. สาระสำคัญ 
 การขับร้องเป็นการแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย์ โดยการใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
และบรรยายอารมณ์ต่าง ๆ ออกมาเป็นเพลง การขับร้องแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การขับร้องอิสระ การขับ
รอ้งประกอบดนตรี การขับร้องประกอบการแสดง และการขับร้องหมู่ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

 การขับร้องเพลงง่ายๆ  
 ทักษะ/กระบวนการ 

 ปฏิบัติกิจกรรมในการขับร้องเพลงตามแนวปฏิบัติเบื้องต้นได้ 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
 สนใจ มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสุขและสนุกสนาน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. บอกความหมายและประเภทของการขับร้องได้ (K) 
 2. มีทักษะในการขับร้องเพลงตามแนวปฏิบัติเบื้องต้นได้ (P) 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วยความสุขและสนุกสนาน (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ข้อ ๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 5.1 เขา้ใจคำศัพท์วลีประโยคสั้นๆในสถานการณ์ ที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นทั้งในการพูดและการร้องเพลง 

 ข้อ ๖.ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 6.1 แสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกทางกิจกรรมต่างๆ ทั้งกจิกรรมศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 



๘๐ 

 ข้อ ๗. ทักษะการคิดขัน้สูงและนวตักรรม 
 7.1 จินตนาการเรื่องราว ความคิด แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัว และแสดงออก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
เช่น การเล่น และการแสดงออกทางดนตรี 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 12 ประการ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน   
 ค่านิยม 12 ประการ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบตัิ 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นนำ 
 1. ครูเปิดวีดิทัศน์การแสดงดนตรีให้นักเรียนดู(ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 
 - วง Body slam 
 - วงขับร้องเพลงประสานเสียง 
 2. ครสูนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวีดิทัศน์โดยใช้คำถาม 
 - นักเรียนเห็นอะไรบ้างในวีดิทัศน์(วง Body slam นักเรียนอาจจะตอบ เครื่องดนตรี กีตาร์ กลองชุด    

คีบอร์ด เบส พ่ีตูน) 
 - แล้วอีกวงที่มีแต่นักร้องยืนร้องกันหลายๆคนที่ไม่เห็นเครื่องดนตรีล่ะ ใหน้ักเรียนช่วยกันแสดงความ

คิดเห็น เพ่ือประเมินความรู้ก่อนเรียน (10 นาที) 
          ขั้นสอน 
 1. ครใูห้ความรู้เรื่องประเภทของการขับร้อง 
 ประเภทของการขับร้อง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
            1. การขับร้องอิสระ คือ การขับร้องทั่วไป โดยไม่มีดนตรีประกอบผู้ขับร้องสามารถขับร้องตามที่
ตนเองถนัดหรือต้องการ โดยไม่คำนึงถึงระดับเสียงของเครื่องดนตรี 
            2. การขับร้องประกอบดนตรี คือ การขับร้องให้เข้ากับการบรรเลงเครื่องดนตรี โดยคำนึงถึง
ทำนองจังหวะ และรูปแบบของเพลง 
            3. การขับร้องประกอบการแสดง คือ การขับร้องเพ่ือบรรยายเนื้อเรื่องหรือเนื้อเพลงประกอบการ
แสดงต่าง ๆ 
            4.  การขับร้องหมู่ คือ การขับร้องพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การขับ
ร้องทำนองเดียวกันและการร้องประสานเสียง 
 2. ครูจัดกิจกรรม การขับร้องอิสระ แบบการขับร้องหมู่ โดยการให้นักเรียนช่วยกันออกความคิดเห็นว่า
จะร้องเพลงอะไร เป็นเพลงง่ายๆ ที่เด็กๆ คุ้นเคย (ให้นักเรียนช่วยกันออกความคิดเห็น) ก็อาจจะได้เพลงช้าง เพลง
แมงมุมลาย เพลงเป็ดอาบน้ำ เพลงมดตัวน้อยตัวนิด (ตามความเหมาะสมของครูผู้สอน)  
 3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม แบ่งเพลงให้แต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนช่วยกันฝึกซ้อมร้องเพลงและคิดท่า
ประกอบเพลงของกลุ่มตนเองและออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งวาดภาพสัตว์ในชื่อเพลงที่กลุ่มตนเองได้รับ 
เขียนชื่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 



๘๑ 

 - ช้าง Elephant  
 - แมงมุม Spider 

 - เป็ด Duck 
 - มด Ant  
ระบายสี ตกแต่งให้สวยงาม ลงในใบงานส่งครูท้ายชั่วโมง (40 นาที) 

 ขัน้สรุป 
 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง ประเภทของการขับร้อง เป็นความคิดของชั้นเรียน โดยครูคอยให้ความรู้

เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (10 นาที) 
 

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

 - เพลงช้าง เพลงแมงมุมลาย เพลงเป็ดอาบน้ำ เพลงมดตัวน้อยตัวนิด  
 - ใบงานสัตว์ในเพลงของฉัน    
 -  Computer, Projector  

 แหล่งการเรียนรู้ 
 -  ห้องดนตร ี
 

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกความหมายและ
ประเภทของการขับร้อง 

การถาม-ตอบ -แบบบันทึกการประเมินผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

2. มีทักษะในการขับร้อง
เพลง 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม 

-แบบบันทึกการประเมินผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและสนุกสนาน 

- สังเกต
พฤติกรรม 

-แบบบันทึกการประเมินผล - ระดบัคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมนิผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม สมรรถนะของผู้เรียน รวม คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค์ 

รวม ค่านิยม12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ4.1 ข้อ4 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                                 
2                                 
3                                 
4                                 
5                                 
6                                 
7                                 
8                                 
9                                 
10                                 
11                                 
12                                 
13                                 
14                                 
15                                 
16                                 
17                                 
18                                 
19                                 
20                                 
21                                 
22                                 
23                                 
24                                 
25                                 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
คะแนน 

ช่วงคะแนน 
ระดับคุณภาพ 

จุดประสงค ์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยม 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 9-12 7-9 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 5-8 4-6 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 0-4 0-3 0-1 0-1 ปรับปรุง 
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12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(12) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(9-12) 
พอใช้  
(5-8) 

ปรับปรุง  
(0-4) 

1 
(4 คะแนน) 

 บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยินได้
ถูกต้องชัดเจน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้ถูกต้องบางส่วน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้เล็กน้อย  

2 
(4 คะแนน) 

 มีทักษะในการออกเสียง
ตามเสียงที่ได้ยินได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
เล็กน้อย  

3 
(4 คะแนน) 

 มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องชัดเจน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘๔ 

 
ใบงาน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน………………………….…………   สำนักงานเขต…………………………………….   กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง สัตว์ในชื่อเพลงของฉัน 
ชื่อสมาชิก 1................................................................. 

2................................................................. 
3................................................................. 
4................................................................. 
5................................................................. 
6................................................................. 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสัตว์ที่อยู่ในชื่อเพลงของกลุ่มตนเองพร้อมทั้งบอกชื่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ด้วย 
 
ชื่อภาษาไทย............................................... 
 
ชื่อภาษาอังกฤษ.......................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๑ ทัศนาทฤษฎี     เวลาเรียน  ๙ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การขับร้องเพลงง่ายๆ      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 

 ศ 2.1 ป.๒/4  ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย 
 
2. สาระสำคัญ 
 การขับร้องเป็นการแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย์ โดยการใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
และบรรยายอารมณ์ต่าง ๆ ออกมาเป็นเพลง การขับร้องแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การขับร้องอิสระ การขับ
ร้องประกอบดนตรี การขับร้องประกอบการแสดง และการขับร้องหมู่ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

 การขับร้องเพลงง่ายๆ  
 ทักษะ/กระบวนการ 

 ปฏิบัติกิจกรรมในการขับร้องเพลงตามแนวปฏิบัติเบื้องต้นได้ 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
 สนใจ มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสุขและสนุกสนาน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. บอกความหมายและประเภทของการขับร้องได้ (K) 
 2. มีทักษะในการขับร้องเพลงตามแนวปฏิบัติเบื้องต้นได้ (P) 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วยความสุขและสนุกสนาน (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ข้อ ๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 5.1 เข้าใจคำศัพท์วลีประโยคสั้นๆในสถานการณ์ ที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นทั้งในการพูดและการร้องเพลง 

 ข้อ ๖.ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 6.1 แสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกทางกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
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 ข้อ ๗. ทักษะการคิดขัน้สูงและนวัตกรรม 
 7.1 จินตนาการเรื่องราว ความคิด แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัว และแสดงออก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การเล่น และการแสดงออกทางดนตรี 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 12 ประการ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน   
 ค่านิยม 12 ประการ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบตัิ 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นนำ 
 1. ครูเปิดวีดิทัศน์เด็กร้องเพลงประกอบดนตรีให้นักเรียนดู(ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 
 2. ครสูนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวีดิทัศน์โดยใช้คำถาม 
 - นักเรียนเห็นอะไรบ้างในวีดิทัศน์ 
 - เสียงร้องตรงจังหวะ ทำนองหรือไม่ 
 - ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร (10 นาที) 

          ขัน้สอน 
 1. ครจูัดกิจกรรมการขับร้องเพลงประกอบดนตรี คือการขับร้องให้เข้ากับการบรรเลงเครื่องดนตรี โดย 
คำนึงถึงทำนองจังหวะ และรูปแบบของเพลง โดยการสอนร้องเพลง สบายดีไหม(ครูเล่น Guitar หรือ Piano 
ประกอบการร้องเพลง) 
  

เพลงสบายดีไหม 
                              คำร้อง-ทำนอง โดยนายเพิ่มเกียรติ แสวง 
 

สบายดีไหม เธอเป็นอย่างไร 
สบายดีมั้ย สบายดีหรือเปล่า (2 รอบ) 
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 2. ให้นักเรียนจับคู่ช่วยกันฝึกซ้อมร้องเพลง สบายดีไหม ประกอบดนตรีและเตรียมตัวออกมานำเสนอหน้า 
 ชั้นเรียนครั้งละ 2 คน (40 นาที) 

ขั้นสรุป 
ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง การขับรอ้งเพลงประกอบดนตรี เป็นความคิดของชั้นเรียน โดยครูคอยให้

ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้และสรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน
ชั่วโมงนี้ด้วย (10 นาที) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

 - เพลงสบายดีไหม  
 - Guitar, Piano    
 - Computer, Projector 

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - ห้องดนตรี 
 

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สิ่งท่ีต้องการวดั วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ขับร้องเพลงประกอบ
ดนตรี 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม 

-แบบบันทึกการประเมินผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

2. มีทักษะในการขับร้อง
เพลงเข้ากับทำนอง-จังหวะ 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม 

-แบบบันทึกการประเมินผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและสนุกสนาน 

- สังเกต
พฤติกรรม 

-แบบบันทึกการประเมินผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ด/ีพอใช้/ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมนิผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม สมรรถนะของผู้เรียน รวม คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค์ 

รวม ค่านิยม12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ4.1 ข้อ4 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                                 
2                                 
3                                 
4                                 
5                                 
6                                 
7                                 
8                                 
9                                 
10                                 
11                                 
12                                 
13                                 
14                                 
15                                 
16                                 
17                                 
18                                 
19                                 
20                                 
21                                 
22                                 
23                                 
24                                 
25                                 

 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน 

ระดับคุณภาพ 
จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยม 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 9-12 7-9 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 5-8 4-6 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 0-4 0-3 0-1 0-1 ปรับปรุง 
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12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(12) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(9-12) 
พอใช้  
(5-8) 

ปรับปรุง  
(0-4) 

1 
(4 คะแนน) 

 บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยินได้
ถูกต้องชัดเจน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้ถูกต้องบางส่วน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้เล็กน้อย  

2 
(4 คะแนน) 

 มีทักษะในการออกเสียง
ตามเสียงที่ได้ยินได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
เล็กน้อย  

3 
(4 คะแนน) 

 มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องชัดเจน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๑ ทัศนาทฤษฎี     เวลาเรียน  ๙ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง การขับร้องเพลงง่ายๆ      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด 
 ศ 2.1 ป.๒/4  ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย 
 
2. สาระสำคัญ 
 การขับร้องเป็นการแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย์ โดยการใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
และบรรยายอารมณ์ต่าง ๆ ออกมาเป็นเพลง การขับร้องแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การขับร้องอิสระ การขับ
ร้องประกอบดนตรี การขับร้องประกอบการแสดง และการขับร้องหมู่ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 การขับร้องเพลงง่ายๆ  
 ทักษะ/กระบวนการ 
 ปฏิบัติกิจกรรมในการขับร้องเพลงตามแนวปฏิบัติเบื้องต้นได้ 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
 สนใจ มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสุขและสนุกสนาน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. บอกความหมายและประเภทของการขับร้องได้ (K) 
 2. มีทักษะในการขับร้องเพลงตามแนวปฏิบัติเบื้องต้นได้ (P) 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วยความสุขและสนุกสนาน (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ข้อ ๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 5.1 เข้าใจคำศัพท์วลีประโยคสั้นๆในสถานการณ์ ที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นทั้งในการพูดและการร้องเพลง 
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 ข้อ ๖.ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 6.1 แสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกทางกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
 ข้อ ๗. ทักษะการคิดขัน้สูงและนวตักรรม 
 7.1 จินตนาการเรื่องราว ความคิด แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัว และแสดงออก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
เช่น การเล่น และการแสดงออกทางดนตรี 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 12 ประการ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน   
 ค่านิยม 12 ประการ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบตัิ 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นนำ 
 1. ครูเปิดเพลงที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้นให้นักเรียนคิดท่าเต้นประกอบเพลง(ปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม)  
 2. ครสูนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเพลงและท่าท่ีนักเรียนเต้นประกอบเพลงนั้นโดยใช้คำถาม 
 - ทำไมนักเรียนถึงเต้นท่านี้(ถามคนที่เต้นไม่เหมือน) (10 นาที) 
          ขั้นสอน 
 1. ครใูห้ความรู้เรื่อง จังหวะและความหมายของเพลงว่า 
  1.1  จังหวะเป็นตัวที่กำหนดความช้า-เร็วของบทเพลงและจังหวะเพลงที่ช้า-เร็วก็มีผลกับอารมณ์ 
ของบทเพลงที่ส่งผลต่อผู้ที่ฟังเพลงนั้นๆด้วย 
  1.2 ความหมายของเพลง คือการสื่อหรือการถ่ายทอด ความรู้สึก นึกคิด อารมณ์ของผู้ที่แต่งเพลง
นั้นๆขึ้นมาสู่ผู้ที่ฟังเพลง และในความหมายในบทเพลงก็จะแสดงออกโดยผู้ฟังตามจินตนาการของแต่ละบุคคล 
 2. ครูจัดกิจกรรม การขับร้องประกอบดนตรีและการแสดง โดยใช้เพลง Twinkle twinkle little star 
และแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม 
  - กลุม่ที่ 1 และ 2 ร้องเพลงประกอบดนตรี ให้เรียนรู้บทเพลง จังหวะการร้อง เนื้อร้อง การออก 
เสียงร้องเพลงประกอบดนตรี (Backing track ) 

Twinkle, twinkle, little star 
 

Twinkle, twinkle, little star 
 How I wonder what you are 

     Up above the world so high 
    Like a diamond in the sky 
Twinkle, twinkle little star 

How I wonder what you are 
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ความหมายเพลง Twinkle, twinkle, little star 
 
กระพริบ ระยิบระยับ เจ้าดาวดวงน้อย 
ฉันสงสัย เจ้าคืออะไรกัน 
พร่างพราวอยู่เหนือสูงขึ้นไป 
ดุจอัญมณีบนท้องฟ้า 
กระพริบ ระยิบระยับ เจ้าดาวดวงน้อย 
ฉันสงสัย เจ้าคืออะไรกัน 
 
  - กลุ่มท่ี 3 และ 4 คิดท่าทางประกอบเพลง ให้แปลความหมายโดยการใช้ Smart phone หา
คำศัพท์โดยครูเป็นผู้ช่วยเรียบเรียงความหมายอีกครั้งหนึ่ง (30 นาที) 
 3. จัดระเบียบแถว วางตำแหน่งในการแสดงลงในใบงานและฝึกซ้อมเบื้องต้นเพ่ือจะทำการแสดงจริงใน
สัปดาห์หน้า(ควรหาเวลาในการฝึกซ้อมนอกเวลาเรียนด้วย)(10 นาที) 
 ขั้นสรุป 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปงาน หน้าที่ของแต่ละคนที่จะทำในกลุ่มตนเองและคำศัพท์ภาษาอังกฤษในวันนี้ 
(10 นาที) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
 - เพลง Twinkle twinkle little star   
 - เพลงที่กำลงัได้รับความนิยม 
 - ใบงาน  
 - Computer, Projector   
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - ห้องดนตรี 
 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกความหมายและ
ประเภทของการขับร้อง 

การถาม-ตอบ -แบบบันทึกการประเมนิผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

2. มีทักษะในการขับร้อง
เพลงประกอบดนตรีและ
การแสดง 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม 

-แบบบันทึกการประเมินผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและสนุกสนาน 

- สังเกต
พฤติกรรม 

-แบบบันทึกการประเมินผล - ระดบัคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 
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10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมิลผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม สมรรถนะของผู้เรียน รวม คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค์ 

รวม ค่านิยม12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ4.1 ข้อ4 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                                 
2                                 
3                                 
4                                 
5                                 
6                                 
7                                 
8                                 
9                                 
10                                 
11                                 
12                                 
13                                 
14                                 
15                                 
16                                 
17                                 
18                                 
19                                 
20                                 
21                                 
22                                 
23                                 
24                                 
25                                 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน 

ระดับคุณภาพ 
จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยม 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 9-12 7-9 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 5-8 4-6 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 0-4 0-3 0-1 0-1 ปรับปรุง 
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12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(12) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(9-12) 
พอใช้  
(5-8) 

ปรับปรุง  
(0-4) 

1 
(4 คะแนน) 

 บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยินได้
ถูกต้องชัดเจน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้ถูกต้องบางส่วน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้เล็กน้อย  

2 
(4 คะแนน) 

 มีทักษะในการออกเสียง
ตามเสียงที่ได้ยินได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
เล็กน้อย  

3 
(4 คะแนน) 

 มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องชัดเจน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๙๕ 

ใบงาน 
 

กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    
โรงเรียน………………………….…………   สำนักงานเขต…………………………………….   กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตำแหน่งในการแสดงของแต่ละคน 
ชื่อสมาชิก 1................................................................. 
2................................................................. 
3................................................................. 
4................................................................. 
5................................................................. 
6................................................................. 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตำแหน่งในการแสดงของแต่ละคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 
1…………………………….. 
2…………………………….. 
3…………………………….. 
4…………………………….. 
5…………………………….. 
6…………………………….. 
7…………………………….. 
8…………………………….. 
9…………………………….. 
10…………………………
….. 
 

ตำแหน่งในการแสดงของแต่ละคน 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๑ ทัศนาทฤษฎี     เวลาเรียน  ๙ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง การขับร้องเพลงง่ายๆ      จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด 
 ศ 2.1 ป.๒/4  ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย 
 
2. สาระสำคัญ 
 การขับร้องเป็นการแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย์ โดยการใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
และบรรยายอารมณ์ต่าง ๆ ออกมาเป็นเพลง การขับร้องแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การขับร้องอิสระ การขับ
ร้องประกอบดนตรี การขับร้องประกอบการแสดง และการขับร้องหมู่ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

 การขับร้องเพลงง่ายๆ  
 ทักษะ/กระบวนการ 

 ปฏิบัติกิจกรรมในการขับร้องเพลงตามแนวปฏิบัติเบื้องต้นได้ 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
 สนใจ มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสุขและสนุกสนาน 
 
4. จดุประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 
 1. บอกความหมายและประเภทของการขับร้องได้ (K) 
 2. มีทักษะในการขับร้องเพลงตามแนวปฏิบัติเบื้องต้นได ้(P) 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วยความสุขและสนุกสนาน (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ข้อ ๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 5.1 เข้าใจคำศัพท์วลีประโยคสั้นๆในสถานการณ์ ที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นทั้งในการพูดและการร้องเพลง 

 ข้อ ๖.ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 6.1 แสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกทางกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
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 ข้อ ๗. ทักษะการคิดขัน้สูงและนวตักรรม 
 7.1 จินตนาการเรื่องราว ความคิด แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัว และแสดงออก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การเล่น และการแสดงออกทางดนตรี 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 12 ประการ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน   
 ค่านิยม 12 ประการ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบตัิ 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นนำ 
 1. ครูเปิดเพลงที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้นให้นักเรียนเต้นประกอบเพลงเพ่ือกระตุ้นนักเรียนใน

การเรียนในชั่วโมง(ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)  
 2. ครสูอบถามเรื่องงานที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่ผ่านมาและให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการแสดง

หน้าชั้นเรียน (10 นาที) 
          ขั้นสอน           
 1. ให้นักเรียนออกมาทำการแสดงหน้าชั้นเรียนครั้งละ 1 กลุ่ม สลับกันระหว่างร้องเพลงประกอบดนตรี
และการแสดงประกอบเพลง(20 นาที) 

 2. รวมนักเรียนกลุ่ม 1 และ 2 เข้าด้วยกัน(กลุ่มร้องเพลงประกอบดนตรี)และรวมกลุ่ม 3 และ 4 เข้า
ด้วยกัน(กลุ่มแสดงประกอบเพลง) 

 3. จัดการแสดง ร้องเพลงประกอบการแสดงระหว่าง 2 กลุ่มใหญ่ (10 นาที) 
 ขั้นสรุป 
 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง ประเภทของการขับร้อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผ่านมาทั้ง 4 สัปดาห์ โดยครู

คอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ลงในใบงาน (20 นาที) 
 

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

 - เพลง Twinkle twinkle little star   
 - เพลงที่กำลังได้รับความนิยม 
 - ใบงาน    
 - Computer, Projector   

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - ห้องดนตรี 
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9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกความหมายและ
ประเภทของการขับร้อง 

การถาม-ตอบ -แบบบันทึกการประเมินผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

2. มีทักษะในการขับร้อง
เพลง 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม 

-แบบบันทึกการประเมินผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและสนุกสนาน 

- สังเกต
พฤติกรรม 

-แบบบันทึกการประเมินผล - ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมนิผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม สมรรถนะของผู้เรียน รวม คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค์ 

รวม ค่านิยม12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ4.1 ข้อ4 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                                 
2                                 
3                                 
4                                 
5                                 
6                                 
7                                 
8                                 
9                                 
10                                 
11                                 
12                                 
13                                 
14                                 
15                                 
16                                 
17                                 
18                                 
19                                 
20                                 
21                                 
22                                 
23                                 
24                                 
25                                 

 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน 

ระดับคุณภาพ 
จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยม 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 9-12 7-9 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 5-8 4-6 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 0-4 0-3 0-1 0-1 ปรับปรุง 

 
 
 



๑๐๐ 

12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จดุประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(12) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(9-12) 
พอใช้  
(5-8) 

ปรับปรุง  
(0-4) 

1 
(4 คะแนน) 

 บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยินได้
ถูกต้องชัดเจน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้ถูกต้องบางส่วน 

บอก/อธิบายถึงลักษณะ
ของเสียงสูง–ต่ำ ที่ได้ยิน
ได้เล็กน้อย  

2 
(4 คะแนน) 

 มีทักษะในการออกเสียง
ตามเสียงที่ได้ยินได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีทักษะในการออกเสียง
ตามระดับเสียงที่ได้ยินได้
เล็กน้อย  

3 
(4 คะแนน) 

 มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องชัดเจน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๑ 

 
ใบงาน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน………………………….…………   สำนักงานเขต…………………………………….   กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนการขับร้องเพลงง่ายๆ 
ชื่อสมาชิก 1................................................................. 

2................................................................. 
3................................................................. 
4................................................................. 
5................................................................. 
6................................................................. 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนการขับร้องเพลงง่ายๆ 
 
................................................................................................................................................. ................................... 
...................................................................... .............................................................................................................. 
................................................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................. .................................................................. 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................. .................................................................. 
................................................................................... ................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. ...................... 
................................................................................... ................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................... ..................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................................ .................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... ......... 
................................................................................................ .................................................................................... 
................................................................. .......................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................................ ........................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ ........................................ 

 



๑๐๒ 

 
ใบงาน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน………………………….…………   สำนักงานเขต…………………………………….   กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้จากการเรียนการขับร้องเพลงง่ายๆ 
ชื่อสมาชิก 1................................................................. 

2................................................................. 
3................................................................. 
4................................................................. 
5................................................................. 
6................................................................. 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้จากการเรียนการขับร้องเพลงง่ายๆ 
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คำศัพท ์     คำอ่าน     คำแปล 
 
.........................................        .........................................   ......................................... 
 
.........................................        .........................................   ......................................... 
 
.........................................        .........................................   ......................................... 
 
.........................................        .........................................   ......................................... 
 
.........................................        .........................................   ......................................... 
 
.........................................        .........................................   ......................................... 
 
.........................................        .........................................   ......................................... 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๒ ลีลาปฏิบัติ     เวลาเรียน  ๗ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของเพลงท่ีได้ยิน จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด 
 ศ 2.1 ป.๒/4  ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย 
 
2. สาระสำคัญ 

 การร้องเพลงที่ถูกต้องตามจังหวะ  ทำนองและหลักการขับร้องเพลงจะทำให้ร้องเพลงได้ไพเราะ น่าฟัง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การขับร้องเพลงง่ายๆ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 
 1. รู้และเข้าใจความหมายและประเภทของการขับร้องได้ (K) 
 2. บอก/อธิบายถึงความหมายและประเภทของการขับร้องได้ (A) 
 3. มีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม (P) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
         - แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          
 - เข้าร่วมในกิจกรรมทางดนตรี 
 - ทำงานด้วยความเอาใจใส่  
 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์       
            ใฝ่เรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
7.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นนำ 
 นักเรียนและครูสนทนาถึงการแสดงดนตรีและการขับร้องเพลงโดยทั่วๆ ไป   
 



๑๐๔ 

          ขั้นสอน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงความหมายและประเภทของการขับร้องได้ ว่าการขับร้องเพลงมีก่ี

ประเภท และอะไรบ้าง เพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนเรียน 
 2. ครูนำเสนอเนื้อหาเรื่อง การขับร้อง เกี่ยวกับประเภทและความหมายของการขับร้อง และให้นักเรียนดู 

ภาพประกอบในหนังสือเรียน 
 3. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าเพลงที่เราเคยร้องหรือเคยได้ยินคนอ่ืนร้องมีหลายประเภท เช่น เพลงไทยเพลง

ไทยสากล เพลงสากล เป็นต้น 
 4. ครสูนทนากับนักเรียนว่าในการขับร้องหรือร้องเพลงนั้น จะมีแนวปฏิบัติของแต่ละประเภท เช่นการ

ขับร้องเพลงไทยสากลจะต้องปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ 
 • วางท่าทางใหส้วยงาม นั่งหรือยืนในท่าที่สบาย แตใ่ห้สุภาพเรียบร้อย 
 • ออกเสียงให้ชัดเจน แจ่มใส ดูเป็นธรรมชาติ และออกเสียงให้เต็มเสียง 
 • ขับร้องใหต้รงทำนองหรือเสียงดนตรีให้ระดับเสียงถูกต้องสม่ำเสมอ 
 • ออกเสียงคำร้องหรือเนื้อร้องให้ถูกต้องตามเสียงสระและพยัญชนะ 
    • ขับร้องใหถู้กต้องตามจังหวะของบทเพลงอย่างสม่ำเสมอ 
  • แบ่งวรรคตอนในการหายใจให้ถูกต้อง 
    • ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอโดยเริ่มจากบทเพลงง่าย ๆ แล้วจึงเพ่ิมความยากไปเรื่อย ๆ 

 5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน)  โดยบอก/อธิบายถึงความหมาย
และประเภทของการขับร้องได้  

 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้/สังเกต/บันทึก 
 ขั้นสรุป 
 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่อง การขับร้องเพลงไทยสากล  
 

8. ส่ือและแหล่งเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  เครื่องดนตรีไทย/เครื่องดนตรีสากล 
 2.  ใบความรู้ 
 3.  ใบงาน  
 4.  Computer, Projector 

 5.  ห้องดนตรี 
            6.  YouTube 
            7. หนังสือประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ 
1.รู้และเข้าใจความหมาย
และประเภทของการขับ
ร้องได้ 

- การตอบคำถาม - แบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ด/ีพอใช้/ปรับปรุง) 

2.บอก/อธิบายถึง
ความหมายและประเภท
ของการขับร้องได้ 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม 

- แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

3. มีความสนใจและตั้งใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึก
พฤติกรรม 

- ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 



๑๐๖ 

11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
เลข
ที ่

 
 

ชื่อ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

รว
ม สมรรถนะของผู้เรียน 

รว
ม 

คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค ์ รว
ม 

ค่านิยม12
ประการ 

รว
ม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ4.1 ข้อ4 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              

10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              
26                              
27                              
28                              
29                              
30                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับ

คุณภาพ จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 5-6 7-9 3 3 ด ี
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 3-4 4-6 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 1-2 1-3 1 1 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 

จุดประ
สงค์ข้อ

ที ่

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(5-6) 
พอใช้  
(3-4) 

ปรับปรุง  
(1-2) 

1 2 
รู้และเข้าใจความหมาย
และประเภทของการขับ
รอ้งได้ดี 

รู้และเข้าใจความหมาย
และประเภทของการขับ
ร้องได้พอใช้ 

รู้และเขา้ใจความหมาย
และประเภทของการขับ
ร้องไดเ้ล็กน้อย 

2 2 

บอก/อธิบายถึง
ความหมายและประเภท
ของการขับร้องได้ดี 

บอก/อธิบายถึง
ความหมายและประเภท
ของการขับร้องได้พอใช้ 

บอก/อธิบายถึง
ความหมายและประเภท
ของการขับร้องได้
เล็กน้อย 

3 2 
มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้ดี 

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
พอใช้  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระดนตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

โรงเรียน                                สำนักงานเขต                  กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การขับร้องเพลงง่ายๆ 

......................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. 

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติกิจกรรม 
 

ความหมายและประเภทของเพลง 
 ความหมายของเพลง 
              เพลง  หมายถึง  สำเนียงขับร้อง  ทำนองดนตรี  กระบวนการวิธีรำดาบ  รำทวน  เป็นต้น ซ่ึงการร้องแก้
กันมีชื่อต่าง ๆ เช่น  เพลงปรบไก่  เพลงฉ่อย  (ราชบัณฑิตยสถาน , 2529 : 604) 
              ทรง  จิตประสาท  (2534 : 18) กล่าวถึงเพลงประกอบการสอนว่า เพลง คือ ลำนำ ทำนอง 
ท่วงทำนองของดนตรี คำขับร้องต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ และภารกิจอ่ืน ๆ ในชีวิตประจำวันได้อีก  เราเรียก
กิจกรรมนี้ว่านันทนาการ  (ดนู  จีระเดชากุล , 2541 : 8) 
              การร้องเพลง  จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทหนึ่ง  ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในหลาย ๆ โอกาส  
เช่น  การร้องเพลงในยามว่างกับครอบครัว  การร้องเพลง  หรือการเล่นประกอบเพลงกับเด็ก ๆ ในโรงเรียน  ใน
หมู่บ้าน  การร้องเพลงในช่วงเวลาว่างของการจัดฝึกอบรมสัมมนา  การเข้าค่ายพักแรม  การร้องเพลงบนรถขณะไป
ค่ายพักแรม  ท่องเที่ยวทัศนศึกษา หรือร้องเล่นในกลุ่มเพ่ือนก็นับได้ว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมี
คุณค่าทางนันทนาการอีกรูปแบบหนึ่ง 
              การร้องเพลง  เป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ง่ายและผู้เข้าร่วมนั้นอาจจะเข้าร่วมได้หลายแบบ  เช่น  
การร้องเพลงเอง  การเคลื่อนไหวประกอบเพลง  (Motion  songs)  เป็นการทำท่าทางหรือเคลื่อนไหวตามจังหวะ
ทำนองเพลง  (Singing  games)  เป็นการนำเอาเกมมาเล่น โดยมีเนื้อเพลงและจังหวะทำนองเพลง  มาเป็น
ส่วนประกอบ  (พีรพงษ์  บุญศิริ , 2542 : 73) 
              กิจกรรมการร้องเพลงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์มาก  เสียงเพลงจัดเป็นการสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น  ความซาบซึ้ง  ความสมหวัง  ความผิดหวัง  ความรักความเอ้ืออาทร  การร้องเพลงนั้นมี
หลายแบบด้วยกัน  สำหรับของไทยเรานั้น  ก็จะมีทั้งเพลงพ้ืนเมือง  เพลงรำวง  เพลงฉ่อย  ลำตัด   เพลงกล่อม  
เพลงเห่เรือ  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีเพลงไทยสากล  ทั้งลูกกรุง  ลูกทุ่งอีกมากมาย  การร้องเพลงนี้นอกจากจะช่วย
สร้างความครื้นเครงแล้วยังจะมีผลต่อการบำบัดรักษาโรคทางจิตบางอย่างได้ด้วย  (คณิต  เขียววิชัย , 2534 : 80) 
              นันทนาการ  (Recreation)  หมายถึง  การแสดงออกตามธรรมชาติของมนุษย์ในด้านความต้องการ
และความสนใจ  เพ่ือแสวงหาความพึงพอใจในยามว่างและเป็นการแสดงออกที่พึงประสงค์ของสังคมทำให้มี
ความสุข  ก่อให้เกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด  ลดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า  
ทำให้รู้สึกสดชื่น  กระปรี้กระเปร่า  มีพลังเตรียมพร้อมที่จะเผชิญปัญหา 
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ความสำคัญของเพลง 
              สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  (2526 : 82)  กล่าวถึง  ความสำคัญของเพลงไว้ว่า 
              1.  เพลงมีบทบาทสำคัญมานาน  ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ 
              2.  เพลงเป็นเครื่องมือแสดงถึงสติปัญญา  และคุณธรรมของประเทศชาติ 
              3.  เพลงเป็นสื่อกลางในการติดต่อ  และสร้างความเข้าใจกันได้ดี 
              4.  เพลงเป็นเครื่องพัฒนาอารมณ์ให้เบิกบาน  แจ่มใส  เสียงและทำนองของเพลง เป็นการแสดงออกถึง
ความชื่นชมยินดี  หรือความเศร้าโศกเสียใจ  การร้องเพลงเป็นการให้ความสุขและความพึงพอใจทั้งผู้ร้องและผู้ฟัง 
              5.  การรอ้งเพลงช่วยบำรุงสุขภาพกายและจิต  การร้องเพลงเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของ
โลหิตและระบบประสาท  ช่วยกระตุ้นความหิวกระหายอย่างน้อยก็กระหายน้ำ น้ำเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความชุ่มชื้นใน
ร่างกายและเกิดพลัง  ขณะที่ร้องเพลง  เราต้องผ่อนลมหายใจ  เข้าออกตามจังหวะสั้น – ยาว  ของทำนองเพลง  
ทำให้ปอดขยายเข้า – ออก  ถ้าร้องเพลงบ่อย ๆ เท่ากับเป็นการช่วยเสริมสร้างให้ทรวงอกแข็งแรง  เพลง
ประกอบการเรียนการสอน  ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ การนำ
เพลงและเกมเข้าผสมผสานกันในการสอน  เป็นลักษณะเรียนปนเล่น  นับว่าสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาวัยเด็ก 
              ดังนั้น  เพลง  หมายถึง  สำเนียงขับร้อง  ทำนองดนตรีที่คนเรากระทำขึ้นเพ่ือสนองต่อความต้องการ
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์ตลอดจนเพื่อเป็นกิจกรรมทางสังคมอีกด้วย 
คุณค่าของเพลง 
              แฮมมอนด์  (Hammond  อ้างถึงในดนู  จีระเดชากุล , 2541 : 110)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ได้
กล่าวถึงคุณค่าของเพลงและเสียงดนตรีที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
              1.  ทางด้านร่างกาย  เสียงเพลงและเสียงดนตรี  จะกระตุ้นให้เด็กมีการเคลื่อนไหวให้เข้ากับจังหวะ
เพลง  เช่น  การเต้น  การกระโดด  การสไลด์  การควบม้า  และแสดงท่าทางต่าง ๆ 
              2.  ทางด้านโสตประสาทเด็กจะฝึกหัดฟังเสียงเพลง  และเสียงดนตรี  รู้จักแยกแยะเสียงร้อง  และเสียง
อุปกรณ์ดนตรีต่าง ๆ และยังพยายามที่จะฝึกหัดร้องตาม 
              3.  ทางดา้นอารมณ์  เสียงเพลงและเสียงดนตรี  สามารถขับกล่อมเปลี่ยนแปลงอารมณ์ 
 
 

แนวเพลง เป็นการจำแนกเพลงที่มีลักษณะพื้นฐานต่าง ๆ ร่วมกัน โดยอาจไม่ได้คำนึงถึงเกี่ยวกับด้าน
เพลงอย่างเดียว (เช่น ที่มาของเพลง และ เนื้อหาของเพลง เป็นต้น) อาจพูดได้ว่า แนวเพลงนั้นพิจารณาจาก 
เทคนิค รูปแบบ บริบท ที่มา และเนื้อหาของเพลง เป็นต้น 
 ๑. POP หรือดนตรีพ๊อพ Popย่อมาจากคำว่า Popular ที่มีความหมายว่า เป็นที่นิยมชมชอบกันทั่วไป 
ดนตรีพ๊อพจึงมีลักษณะที่ฟังง่าย ติดหู ทำนองไพเราะ ดนตรีไม่มีความสลับซับซ้อน เนื้อหากล่าวถึงความรัก 
ธรรมชาติ อารมณ์ต่างๆของผู้คนทั่วไปโดยรวมแล้วทุกๆเพลงจะมีลักษณะที่เด่นชัด ดังนั้นดนตรีพ๊อพจึงอาจจะเป็น
ดนตรี โพลค์ บูลส์ คันทรี่ ร็อค เฮฟวี่ แรป แด๊นซ์ ฯลฯ หรือดนตรีอะไรก็ตามที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบและฮิตเป็นบ้า
เป็นหลัก 
 ๒. ROCK เป็นดนตรีที่มีจังหวะจะโคนเร่งเร้ากระชับหนักแน่นโยกย้ายส่ายสะโพกไปมาตามจังหวะด้น
อย่างเมามัน โดยมีที่มาจากดนตรีร็อคแอนด์โรลยุค 50's ตอนปลาย และยุค 60's ที่เรียกกันว่า 'Rock A Billy' 
หรือจากเพลง 'Rock Around The Clock' มีกลองให้จังหวะพร้อมกับริธึ่มของกีตาร์ที่หนักแน่น และเสียงร้อง
กระแทกกระทั้น เพ่ือปลุกเร้าคนฟังให้เกิดอารมณ์สนุก เมามันส์ และปลดปล่อย ดนตรีร็อคได้พัฒนาให้มีจังหวะที่
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หนักแน่นและมีรายละเอียดในแง่ของลูกเล่นกีตาร์มากขึ้นและเร็วขึ้นเลยเรียกว่า ฮาร์ด ร็อค(Hard Rock)และ
พัฒนาให้มีความสลับซับซ้อนในโครงสร้างของเพลง และเนื้อหาที่เป็นเรื่ องราวที่เรียกว่า โปรแกรสซีฟ ร็อค 
(Progressive Rock) โดยมีเครื่องดนตรีอย่างคีย์บอร์ดและออร็แกนเข้ามามีบทบาท และพัฒนามาจนถึงมีความ
หนักแน่นกร้าวร้าว หยาบคาย ทั้งในเนื้อหาและดนตรีที่เน้นหนักไปที่ก่ีตาร์ริธึ่มและโซโล่เป็นพระเอกท่ีเรียกว่า เฮฟวี่
เมทอล (Heavy Metal) เช่นวง Mattallica , Nirvana เป็นต้น 
 ๓. JAZZ เป็นดนตรีที่มีต้นกำเนิดมาจากทาสผิวดำที่ถูกนำมาเป็นทาสในอเมริกาแถบนิวออร์ลีน รัฐนี้จึง
กลาเป็นรัฐของดนตรีแจ๊ซ โดยเริ่มแรกจากการที่ทาสผิวดำแหล่านี้มีรากฐานของดนตรีโซลและบูลส์อยู่บ้างแล้ว 
เพราะคนผิวดำที่ถูกต้อนมาจากทวีปอาฟริกานั้น เป็นชนเผ่าต่างๆที่มีวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองติดตัวมาอยู่
แล้ว เมื่อมีโอกาสได้พบประระหว่างทาสด้วยกัน ก็หันมาร้องรำทำเพลงบ้าง เข้าโบสถ์ชุมนุมกันบ้าง และจับเครื่อง
ตนตรีต่างๆมาเล่นร่วมกัน ทั้งเครื่องเป่า เปียโนหรือตีตาร์ เมื่อหลุดพ้นจากการเป็นทาส หรือว่างงาน กจ็ะมารวมตัว
กันเล่นดนตรีตามงานศพต่างๆของคนผิวดำด้วยกัน เพื่อเป็นการระบายความต่ำต้อยของพวกเขาเอง ดนตรีแจ๊ซในนิ
วออร์ลีนก็ได้แพร่หลายจากงานต่างเหล่านี้ ซึ่งลักษณะเดนของดนตรีแจ๊ซค่อนข้างจะ ซับซ้อน ไพเราะ ปราณีต 
บรรจง และค่อนข้างจะอิงไปทางดน่ตรีคลาสสิคในยุคก่อนๆ เครื่องดนตรีที่เด่นๆของแจ๊ซคือ เครื่องเป่า กีตาร์ 
เปียโน บิดาของดนตรีแจ๊ซคือ หลุยส์ อาร์มสตรอง 
 ๔. SOUL & FUNK ดนตรีโซล เป็นรากฐานของดนตรีหลายๆแนวในปัจจุบันที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ใน
ขณะนี้ เพราะโซลเป็นดนตรีที่มีความหมายของคำว่า “วิญญาณ” ซึ่งเป็นดนตรีที่เน้นไปทางเสียงร้อง และเอ้ือน
อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนผิวดำ ที่ไม่มีชนชาติใดเลียนแบบได้ และเนื้อหาก็จะตีแผ่ถึงความลำบากในการใช้
ชีวิตที่ตกเป็นทาส เสียงร้องจึงคล้ายกับการคร่ำครวญอย่างเจ็บปวด ดนตรีจะไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก ไม่ว่าจะเป็น
กีตาร์ เปียโน หรือเครื่องเป่า ลักษณะที่สังเกตได้ง่ายจากดนตรีโซลรคือ ตนตรีคนดำใช้ร้องในโบสถ์ประสานเสียงร้อง
กันที่เรียกว่า Acapella เช่นดนตรีของ Marvin Gaye หรือ Diana Ross เป็นต้น ต่อมาก็เริ่มมีการพัฒนาโดยการ
นำเอาดนตรีโซลไปผสมผสานกับเครื่องดนตรีชิ้นอ่ืนๆขึ้น นอกเหนือจากเสียงร้องแล้ว อาจจะเน้นไปที่กีตาร์ กลอง 
โดยเฉพาะเสียงเบส ให้จังหวะจะโคนที่เด่นชัด และลื่นไหล สร้างอารมณ์ให้เต้นตามได้ ซึ่งต่อมาเรียกว่าดนตรี ฟังก์ 
(Funk) หรือ โซล-ฟังก์นั่นเอง ซึ่งก็มีศิลปินอย่าง James Brown , Stevie Wonder , Celine Dion , Mariah 
Carey เป็นต้น 
 ๕. BLUES เป็นดนตรีของคนผิวดำเช่นกับที่นำเสนอเรื่องราวของชีวิตที่ต้อยต่ำ ผ่านเสียงดนตรี คือ กีตาร์
ที่เศร้าสร้อย หดหู่ จนน่าขนลุก บวกกับเสียงร้องที่แหบพร่าเหมือนการรคร่ำครวญคล้ายคนกำลังร้องไห้ โดยให้เสียง
กีตาร์กับเสียงเครื่องเป่าฮาร์โมนิก้าเป็นสื่อถ่ายทอด ความเจ็บปวดเหล่านั้นอีกที เพ่ือเป็นการตอกย้ำซึ่งถ้าในบ้าน
เราก้จะเรียกเพลงเหล่านี้ว่าเป็นเพลงเพ่ือชีวิต มีศิลปินอย่าง Muddy Waters , Memphis Slim และ Sonny Boy 
Williamson เป็นผู้ให้กำเนิดตำนานบทนี้ และส่งผลเด่นชัดที่สุดต่อแนวเพลงริธึ่ม แอนด์ บูลส์ ในปัจจุบัน 
 6. RAP รากฐานที่แท้จริงของดนตรีจากคนผิวดำอีกแนว ที่ประทับตราได้เด่นชัดที่สุดกว่าแนวอ่ืนใด
ทั้งหมดที่เป็นของพวกเขา เพราะเป็นดนตรีที่มาจากการพร่ำป่น การเปล่งเสียงที่มาจากภายในของตัวคน ระบาย
ออกมาเป็นท่วงทำนอง เป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน พรรณนา และปาฐกถา โดยไม่จำเป็นต้องมีเสียงดนตรี ซึ่ง
แม้แต่จังหวะก้สามารถใช้เสียงในลำคอคอยให้จังหวะได้ เนื้อหาก้ยังวนเวียนอยู่กั้บการถูกเอารัดเอา เปรียบ
เหมือนเดิม เป็นดนตรีที่พูดถึงความจริงได้ชัดเจนที่สุด เพราะเนื้อหาค่อนข้างเปิดเผย โผงผาง หยาบคายและด่าทอ
ได้ถึงกึ๋น ต่อมาได้พัฒนามาเป็นดนตรี ฮิป-ฮอป (Hip-Hop) ซึ่งมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือ Turntable เป็นเครื่อง
ดนตรีที่คอยให้จังหวะ 
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 ๗. REGGE & LATIN MUSIC เป็นดนตรีพ้ืนเมืองของจาไมก้าที่มีเนื้อหาพูดถึงการเมืองและลัทธิรัสตาฟา
เรียน โดยมีบ๊อบ มาเลย์เป็นสัญญลักษณ์ ซึ่งดนตรีเน้นที่กีตาร์เป็นจังหวะเด่นชัด และเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวะ
ของดนตรีเร็กเก้จะให้ความสนุกสนานด้วยตัวของมันเองอย่างชัดเจน แม้เนื้อหาจะหนักแต่ดนตรีเรกเก้ก็ได้รับความ
นิยม อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีปรมาจารย์อย่าง King Tubby และ Augatus Pablo เป็นผู้ให้
กำเนิด ส่วนดนตรีลาติน มิวสิคนั้น เป็นดนตรีประจำภาคพ้ืนทวีปอเมริกาใต้ ที่เน้นจังหวะที่มีเครื่องเคาะหลากหลาย 
เป็นแกนหลักของดนตรี ทำนอง และจังหวะจะผสมผสานระหว่างการเต้นระบำของคนพ้ืนเมือง ใส่ความสมัยใหม่
ของเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์ กลอง เบส และที่เป็นพระเอกอีกชิ้นก้คือ กีตาร์สไตล์ สแปนิช หรือสไตล์ลาติน ที่มี
ทำนองและเสียงไม่เหมือนกีตาร์ของชนชาติใด ศิลปินที่รู้จักกันดีคือ Ricky Martin ที่นำเอาดนตรีลาตินมาใส่กับ
ดนตรีแด๊นซ์ของฝั่งอเมริกา 
 ๘. WORLD MUSIC เป็นดนตรีที่นำเอาเอกลักษณ์ ของดนตรีพ้ืนเมืองของชาติต่างๆ มาเรียบเรียงใหม่ 
บนดนตรีสังเคราะห์ ซึ่งมีหลากหลายสไตล์ทั้งเต้นรำ และฟังแบบสบายๆ เนื้อหาของเพลงจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง เพราะ
จะเน้นความเป็นพ้ืนเมืองของดนตรีนั้นๆ รายละเอียดดนตรีก้เช่นกัน จะมีความสลับซับซ้อน หลากหลาย ที่นำมา
ผสมผสานกันจนยุ่งเหยิงแต่กลับกลายเป็นเนื้อเดียวกันที่ลงตัว วงดังๆในแนวนี้ก็มีอย่าง เช่น Enigma , Deep 
Forest เป้นต้น และท่ีกำลังมาแรงอีกเช่นกันคือ แนว Buddha Bar 

 9. Electronic music ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ในการผลิตขึ้นมา โดยทั่วไปแล้วความโดดเด่นของดนตรีสามารถเกิดขึ้นโดยใช้เครื่องดนตรี
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีเครื่องไฟฟ้า ตัวอย่างเช่นเสียงที่เกิดจาก Telharmonium, Hammond organ 
และกีตาร์ไฟฟ้า ส่วนดนตริอีเล็กทรอนิกส์แท้ ๆ สามารถใช้เครื่อง Theremin, เครื่องสังเคราะห์เสียง และ
คอมพิวเตอร์  เป็นส่วนประกอบในดนตรีอาร์ตตะวันตก ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ
ความนิยมในเวลาต่อมา ในปัจจุบันดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลากหลายแนวเพลง ตั้งแต่ดนตรีอาร์ตทดลอง หรือ
ดนตรีป็อป อย่างเช่น เพลงแดนซ์ 

 10. แทรนซ์ และเฮาส์   เป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ (Electronic dance music)  ในที่นี้หมายถึง
ดนตรีเต้นรำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการสืบทอดมาจากดนตรีประเภทดิสโก้ในยุค 70 ดนตรีประเภทนี้มีต้น
กำเนิดมาจากไนต์คลับในยุค 80 มีการใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อย่าง เครื่องสังเคราะห์เสียง ดรัมแมชชีน และ 
sequencer เพลงแดนซ์ส่วนใหญ่ถูกแต่งขึ้นมาโดยคอมพิวเตอร์ และเครื่องสังเคราะห์เสียง ไม่ค่อยนิยมใช้เครื่อง
ดนตรีจริง โดยจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ บีต 4/4 ช่วงระหว่าง 120 บีตต่อนาที ไปจนถึง 
200 บีตต่อนาที  ปัจจุบัน เพลงประเภทเทคโน แทรนซ์ และเฮาส์ ได้รับความนิยมมาก 
 11. เพลงลูกทุ่ง คือเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงทำนอง             
คำร้อง สำเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศ ความเป็นลูกทุ่งขุน
วิจิตรมาตราบันทึกไว้ในหนังสือเรื่องของละครและเพลง ว่าเพลงลูกทุ่งเป็นวงดนตรีแบบสากลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปีหรือสองปี ลักษณะเพลงลูกทุ่งในระยะเริ่มแรก มาจากการร้องรำทำเพลงของ
ไทยดั้งเดิม อาทิ แหล่เทศน์ สวดคฤหัสถ์ จำอวด ลิเก (ทรงเครื่อง) ลิเกลูกหมด (ไม่แต่งเครื่อง) ลิเกบันตน ลำตัด 
เพลงขอทาน เพลงพ้ืนเมืองบางเพลง ฯลฯ โดยเพลงลูกทุ่งนำมาดัดแปลงแล้วใส่ดนตรีแบบสากล เป็นลักษณะเพลง
แบบใหม่  ส่วนคำว่า "เพลงลูกทุ่ง" อาจารย์จำนง รังสิกุล คิดประดิษฐ์ขึ้นใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 
เพลงลูกทุ่งมีความชัดเจนจากเพลงลูกกรุงโดยประกอบ ไชยพิพัฒน์ จัดรายการเพลงสถานีไทย โทรทัศน์ ใช้ชื่อ
รายการว่า "เพลงลูกทุ่ง"  สุรพล สมบัติเจริญ ได้ทำให้เพลงลูกทุ่งอยู่ในความนิยม ในช่วงปี พ.ศ. 2506 –2513 
จนเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเพลงลูกทุ่ง ได้เกิดการแข่งขัน และยังมีนักร้องลูกทุ่งเกิดขึ้นใหม่หลายคน ต่อมาหลัง
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เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เพลงลูกทุ่งก็อยู่ในยุคเพลงเพ่ือชีวิต เนื้อหาเพลงลูกทุ่ง ได้สอดแทรกเนื้อหา
เพลงเพ่ือชีวิต โดยในยุคนั้นมีเพลงลูกทุ่งเพ่ือชีวิตเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น ระหว่าง พ.ศ. 2520–2528 วง
ดนตรีเพลงลูกทุ่งได้เข้าสู่ระบบทุนมากขึ้น มีการแสดงเพลงลูกทุ่งมีการประกวดประชันการเต้นและเครื่องแต่งกาย
ของหางเครื่องประกอบ จนในปัจจุบัน มีศิลปินลูกทุ่งหน้าใหม่เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งของค่ายเพลงหน้าใหม่ ตลาด
เพลงลูกทุ่งเป็นตลาดใหญ่ เพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมอีกครั้ง และมีการมอบรางวัลทางดนตรีลูกทุ่งอยู่หลายรางวัล 
 12. เพลงเพ่ือชีวิต ในประเทศไทยเริ่มเฟ่ืองฟูเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางโดย
แพร่หลายช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 โดยเนื้อหาของเพลงไม่จำกัดเฉพาะชีวิตของคนชั้นล่างอย่าง
เดียว แต่ยังรวมถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยและการเหน็บแนมการเมืองอีกด้วย และแนวดนตรีได้เปิดกว้างขึ้น
เป็นแนวอคูสสติกหรือร็อก โดยได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากศิลปินต่างประเทศ เช่น บ๊อบ ดีแลน, บ็อบ มาร์
เลย์ , นีล ยัง, ไซมอน แอนด์ การ์ฟังเกล เป็นต้น วงดนตรีเพ่ือชีวิตที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คาราวาน, แฮมเมอร์, โคมฉาย 
เป็นต้น โดยความนิยมในเพลงเพ่ือชีวิตไม่ได้เป็นเพียงกระแสในห้วงเวลานั้น หากแต่ยังได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีวงดนตรีและนักร้องเพลงเพ่ือชีวิตที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน เช่น คาราบาว, พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, พงษ์เทพ 
กระโดนชำนาญ, อินโดจีน, คนด่านเกวียน, มาลีฮวนน่า, โฮป, ซูซู, ตีฆอลาซู เป็นต้น อีกทั้งยังมีศิลปินบางคนหรือ
บางกลุ่มที่ไม่ได้เป็นเพ่ือชีวิตอย่างเต็มตัว แต่เนื้อหาของเพลงหลายเพลงมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับเพ่ือชีวิตหรือจัดให้
อยู่ประเภทเพ่ือชีวิตได้ เช่น จรัล มโนเพ็ชร, เสกสรร ทองวัฒนา, ธนพล อินทฤทธิ์, หนู มิเตอร์, นิค นิรนาม, พลพล 
พลกองเส็ง, กะท้อน, ศุ บุญเลี้ยง, สิบล้อ เป็นต้น 
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๑) บอก/อธิบายได้ถูกต้องชัดเจนได้  5-6  คะแนน(ระดับคุณภาพ ดี) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๒ ลีลาปฏิบัติ     เวลาเรียน  ๗ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของเพลงท่ีได้ยิน จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที.่.......................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด 
 ศ 2.1 ป.๒/4  ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย 
 
2. สาระสำคัญ 

 การร้องเพลงที่ถูกต้องตามจังหวะ  ทำนองและหลักการขับร้องเพลงจะทำให้ร้องเพลงได้ไพเราะ น่าฟัง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การขับร้องเพลงง่ายๆ 
 
4. จดุประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 
 1. บอก/อธิบายความหมายและประเภทของการขับร้องได้ (K) 
 2. ปฏิบัติขับร้องเพลงง่ายๆ  (A) 
 3. มีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม (P) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
         - แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          
 - เข้าร่วมในกจิกรรมทางดนตรี 
 - ทำงานด้วยความเอาใจใส่  
  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์       
            ใฝ่เรียนรู ้
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นนำ 
 ครูเปิดการแสดงดนตรีการประกวดร้องเพลงให้นักเรียนดู  



๑๑๕ 

          ขั้นสอน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันกำหนดเพลง  หรือเลือกเพลงที่ขับร้องง่ายๆ  เพ่ือใช้ในการขับร้องประกอบ

ดนตรี  
 2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันร้องเพลงประกอบดนตรีจาก Karaoke  YouTube  

ตามเพลงที่เลือก  
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาขับร้องเพลงประกอบดนตรี หน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม 
 5. สังเกตพฤติกรรม/บันทึก 
 ขั้นสรุป 
 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่อง การขับร้องเพลงประกอบดนตรี  ถึงข้อบกพร่อง สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข

ในครั้งต่อไป 
 
8. ส่ือการเรียนรู้/แหลง่เรียนรู้ 

 1. คีย์บอร์ด 
 2. เพลงไทยสากลที่นักเรียนชื่นชอบ    
 3. ห้องดนตรี 

            4.  YouTube 
            5. หนังสือประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
  
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมอื เกณฑ์ 
บอก/อธิบายความหมาย
และประเภทของการขับ
ร้องได้ 

- การตอบคำถาม - แบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

ปฏิบัติขับร้องเพลงง่ายๆ   
 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม 

- แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึก
พฤติกรรม 

- ระดบัคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

 

 
 
 
 
 



๑๑๖ 

10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
เลข
ที ่

 
 

ชื่อ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

รว
ม สมรรถนะของผู้เรียน 

รว
ม 

คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค ์ รว
ม 

ค่านิยม12
ประการ 

รว
ม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ4.1 ข้อ4 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              

10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              
26                              
27                              
28                              
29                              
30                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับ

คุณภาพ จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 5-6 7-9 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 3-4 4-6 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 1-2 1-3 1 1 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 

จุดประ
สงค์ข้อ

ที ่

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(5-6) 
พอใช้  
(3-4) 

ปรับปรุง  
(1-2) 

1 2 
บอก/อธิบายความหมาย
และประเภทของการขับ
ร้องได้ดี 

บอก/อธิบายความหมาย
และประเภทของการขับ
ร้องได้พอใช้ 

บอก/อธิบายความหมาย
และประเภทของการขับ
ร้องไดเ้ล็กน้อย 

2 2 
ปฏิบัติขับร้องเพลงง่ายๆ 
ได้ดี  

ปฏิบัติขับร้องเพลงง่ายๆ
ได้พอใช้  

ปฏิบัติขับร้องเพลงง่ายๆ 
ได้เล็กน้อย  

3 2 
มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องชัดเจน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระดนตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

โรงเรียน                                สำนักงานเขต                  กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การขับร้องเพลงง่ายๆ   

..................................................................................................................... .............................................................................................................................. .................................................................................... 

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติกิจกรรม 
 

 หลักการขับร้องเพลง   การขับร้องเป็นการสร้างสรรค์ทางดนตรีวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีเปล่งเสียงออกมาให้เป็น
เพลงต่าง ๆ โดยอาศัยองค์ประกอบทางดนตรี เพ่ือทำให้เพลงที่ร้องมีความไพเราะขึ้น 
     1.  ประเภทของการขับร้อง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
            1.  การขับร้องอิสระ คือ การขับร้องทั่วไป โดยไม่มีดนตรีประกอบผู้ขับร้องสามารถขับร้องตามที่
ตนเองถนัดหรือต้องการ โดยไม่คำนึงถึงระดับเสียงของเครื่องดนตรี 
           2.  การขับร้องประกอบดนตรี คือ การขับร้องให้เข้ากับการบรรเลงเครื่องดนตรี โดยคำนึงถึง
ทำนอง จังหวะ และรูปแบบของเพลง 
            3.  การขับร้องประกอบการแสดง คือ การขับร้องเพ่ือบรรยายเนื้อเรื่องหรือเนื้อเพลงประกอบการ
แสดงต่าง ๆ 
            4.  การขับร้องหมู่ คือ การขับร้องพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การขับ
ร้องทำนองเดียวกันและการร้องประสานเสียง 
      2.  การขับร้องเพลงไทย การขับร้องเพลงไทย ควรเริ่มจากท่าทางการร้อง เนื่อ งจากเพลงไทยมี
ลักษณะเฉพาะ ผู้ขับร้องจะนั่งร้องเป็นส่วนใหญ่และมียืนร้องบ้างตามโอกาส ซึ่งผู้ขับร้องควรจะแสดงท่าทางให้
เหมาะสม ดังนี้ 
            1.  ท่านั่ง ผู้ขับร้องส่วนใหญ่จะนั่งราบกบัพ้ืนเวทีเช่นเดียวกับนักดนตรีซึ่งจะต้องนั่งพับเพียบให้
เรียบร้อย สำรวมกิริยา นั่งตัวตรงไม่กระดุกกระดิก หรือเคลื่อนไหวมากเกินไป ขณะร้องให้หันหน้าไปทางผู้ชมเสมอ 
           2.  ท่ายืน ในบางโอกาสผู้ขับร้องอาจจะได้ยืนร้อง ซึ่งผู้ขับร้องควรยืนร้อง ซึ่งผู้ขับร้องควรยืนอย่าง
สำรวมกิริยาท่าทาง และระวังการเคลื่อนไหวมือ เท้า และลำตัว 
           การขับร้องเพลงไทย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
           1.   ร้องให้มีระดับเสียงสอดคล้องกับเสียงดนตรี 
          2.  หายใจเข้า-ออก ให้สอดคล้องกับช่วงจังหวะ ทำนอง และเนื้อเพลง 
           3.  ออกเสียงพยัญชนนะ สระ คำควบกล้ำ ตามอักขรวิธี 
           4.  ร้องให้ถูกต้องตามวรรคตอนของเนื้อเพลง เพราะหากร้องไม่ถูกวรรคตอน อาจทำให้ความหมาย
คลาดเคลื่อนได้ 
           5.  เนื่องจากเพลงไทยมีการเอ้ือน ให้ระมัดระวังในเรื่องการออกเสียงควรเอื้อนให้มีน้ำเสียงสม่ำเสมอตาม
จังหวะและทำนองเพลง 

 
 
 
 



๑๒๐ 

ใบงาน 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ (ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน                      สำนักงานเขต                        กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การขับร้องเพลงง่ายๆ      

 

ชื่อสมาชิก  1. ...........................................2. ................................................3. ..............................................4. ................................................5............................................... 
........................................................................................................................ .................................................................................................................................. .............................................................................. 

   คำชี้แจง  :   ให้ผู้ประเมิน    ลงในช่อง   ตามความเป็นจริง  
                     (  3  หมายถึง ระดับคุณภาพดี  ,  2  หมายถึงระดับคุณภาพพอใช้  ,  1 หมายถึงระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  ) 

 

รายการ 

ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

เพื่อน 
ประเมินโดย

คร ู
ระดับคณุภาพ 

ของงาน 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 

ดี 
( 5

-6
 ) 

พอ
ใช

้ (3
-4

) 

ปร
ับป

รุง
 (1

-2
) 

1.รู้และเขา้ใจหลักการ
ขับร้องเพลงเบื้องต้น 

            

2.ขับร้องเพลงง่ายๆ             
3.การปฏิบัติงานกลุ่ม             
4.การนำเสนอผลงาน             
5.สนใจตั้งใจในการ
ปฏิบัติกรรม 

            

 
ได้ ..............  
คะแนน 

ได้ .............. 
คะแนน 

ได้ ................ 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม 
6 คะแนน) 

รวม .............. คะแนน 
 

                                                                                                                                                                                                                           

 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 
 ๑) ปฏิบัติกิจกรรมได้ดี    ได้ 2 คะนน (5-6 ระดับคุณภาพ ดี) 
 ๒) ปฏิบัติกจิกรรมได้พอใช้   ได ้1 คะนน (3-4 ระดับคุณภาพ พอใช้) 
 ๓) ปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้  ได้ 0 คะนน (1-2 ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง) 



๑๒๑ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๓ วัฒนธรรมท้องถิ่น     เวลาเรียน  ๒ ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง เพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ-ภาคใต้ จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

  มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี  
  ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัด 
  ศ 2.2 ป.2/1   บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้คำง่าย ๆ 
 

2. สาระสำคัญ 
 บทเพลงพ้ืนเมืองและดนตรีพื้นเมืองเป็นศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนใน

ท้องถิ่นแต่ละภาค  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 เพลงพื้นเมืองและดนตรีพ้ืนเมืองภาคเหนือ-ภาคใต้ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 
 1. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีในเพลงพ้ืนบ้าน (K) 
 2. บอก/อธิบายถึงแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่ดีต่อบทเพลงในท้องถิ่นหรือเพลงพื้นบ้าน (A) 
 3. มีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม (P) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน 
 - แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          
 - เข้าร่วมในกิจกรรมทางดนตรี 
 - ทำงานด้วยความเอาใจใส่  
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์       
           ใฝ่เรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นนำ 
 ครูเปดิ Youtube เพลงพื้นบ้านของภาคเหนือ ภาคใต้ ให้นักเรียนดู   
 ขั้นสอน 
 1. นักเรียนและครูอภิปรายถึงบทเพลงในท้องถิ่นหรือเพลงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ภาคใต้ เกี่ยวกับลักษณะ 

สำคัญและโอกาสในการร้องหรือเล่นของบทเพลงในท้องถิ่นหรือเพลงพ้ืนบ้านให้นักเรียนทราบ 
 2. ครสูอบถามนักเรียนว่าที่ชุมชนของนักเรียนมีการแสดงหรือมีการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านในวันสำคัญ       

วันใดบ้าง  นักเรียนคิดว่าบทเพลงพื้นบ้านและการแสดงพ้ืนบ้านมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไร  นักเรียนมี
แนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการรักษา และการอนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้านอย่างไร 

 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ร่วมกันศึกษาค้นคว้าเพลงพื้นบ้านตามหัวข้อดังนี้ 
  กลุม่ที่ 1 เรื่องลักษณะของเสียงร้องในเพลงพื้นบ้านภาคเหนือ 
  กลุ่มท่ี 2 เรื่องลักษณะของเสียงร้องในเพลงพื้นบ้านภาคใต้ 
  กลุ่มท่ี 3 ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงพ้ืนบ้านภาคเหนือ 
  กลุ่มท่ี 4 ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม/บันทึก 
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ขั้นสรุป 
 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง บทเพลงในท้องถิ่นหรือเพลงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ภาคใต้ โดยครูคอยให้ความรู้

เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 1. VDO เพลงพื้นบ้าน 
 2. หนังสือเรียน    
 3. ห้องดนตร ี

           4.  YouTube 
            5. หนังสือประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
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9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ 
รู้และเข้าใจความสัมพันธ์
ของเสียงร้องและเสียง
เครื่องดนตรีในเพลง
พ้ืนบ้านภาคเหนือ ภาคใต้ 

- การตอบคำถาม - แบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

บอก/อธิบายถึงแสดง
อารมณ์และความรู้สึกที่ดี
ต่อบทเพลงในท้องถิ่นหรือ
เพลงพื้นบา้นภาคเหนือ 
ภาคใต้ 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม 

- แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึก
พฤติกรรม 

- ระดับคณุภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
เลข
ที ่

 
 

ชื่อ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

รว
ม สมรรถนะของผู้เรียน 

รว
ม 

คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค ์ รว
ม 

ค่านิยม12
ประการ 

รว
ม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ4.1 ข้อ4 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              

10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              
26                              
27                              
28                              
29                              
30                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับ

คุณภาพ จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 5-6 7-9 3 3 ด ี
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 3-4 4-6 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 1-2 1-3 1 1 ปรับปรุง 
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12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(5-6) 
พอใช้  
(3-4) 

ปรับปรุง  
(1-2) 

1 2 

รู้และเขา้ใจความสัมพันธ์
ของเสียงร้องและเสียง
เครื่องดนตรีในเพลง
พ้ืนบ้านภาคเหนือ 
ภาคใต้ ได้ดี 

รู้และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของเสียง
ร้องและเสียงเครื่อง
ดนตรีในเพลงพ้ืนบ้าน
ภาคเหนือ ภาคใต้ ได้
พอใช้ 

รู้และเข้าใจความสัมพันธ์
ของเสียงร้องและเสียงเครื่อง
ดนตรีในเพลงพ้ืนบ้าน
ภาคเหนือ ภาคใต้ ได้
เล็กน้อย 

2 2 

บอก/อธิบายถึงแสดง
อารมณ์และความรู้สึกที่
ดีต่อบทเพลงในท้องถิ่น
หรือเพลงพ้ืนบ้าน
ภาคเหนือ ภาคใต้ ได้ดี 

บอก/อธิบายถึงแสดง
อารมณ์และความรู้สึก
ที่ดีต่อบทเพลงใน
ท้องถิ่นหรือเพลง
พ้ืนบ้านภาคเหนือ 
ภาคใต้ ได้พอใช้ 

บอก/อธิบายถึงแสดง
อารมณ์และความรู้สึกที่ดีต่อ
บทเพลงในท้องถิ่นหรือเพลง
พ้ืนบ้านภาคเหนือ ภาคใต้ 
ได้เล็กน้อย 

3 2 
มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้ดี 

มีความสนใจและตั้งใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ได้พอใช้  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  
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ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระดนตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

โรงเรียน                                สำนักงานเขต                  กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง เพลงพ้ืนเมืองและดนตรีพ้ืนเมืองภาคเหนือ-ภาคใต้ 

.................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................. ..................... 

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติกิจกรรม 
 

ประวัติของเพลงพื้นบ้าน    
จากหลักฐานสมัยอยุธยา กล่าวถึงเพลงเรือ และเพลงเทพทอง ซึ่งพบว่ามีการเล่นเป็นมหรสพสมโภชมา

จนถึงสมัยธนบุรี ครั้นสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เพลงพ้ืนบ้านที่ใช้เล่นเป็นมหรสพสมโภชใน
งานฉลองต่างๆ มี ๒ ชนิด คือ เพลงปรบไก่ และเพลงเทพทอง จนถึงรัชกาลที่  3 ปรากฏหลักฐานในวรรณคดีที่
กล่าวถึงงานลอยกระทงว่า มีการเล่นสักวา เพลงครึ่งท่อน เพลงปรบไก่ และดอกสร้อย 

ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ชาวบ้านนิยมเพลงแอ่วลาวกันมาก จึงทรงออกประกาศห้ามเล่นเพลงแอ่วลาว และให้
ฟ้ืนฟูเพลงพ้ืนบ้านของไทย เช่น เพลงครึ่งท่อน เพลงปรบไก่ เพลงสักวา เพลงไก่ป่า เพลงเกี่ยวข้าว ในรัชกาลที่ 5 - 
รัชกาลที่ 7 เพลงพ้ืนบ้านยังเป็นมหรสพ ที่ได้รับความนิยมสืบเนื่องมา จนมาถึงรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้
ควบคุมการละเล่นพ้ืนบ้านและสนับสนุนการรำวงให้แพร่หลาย ทำให้เพลงพ้ืนบ้านดั้งเดิมค่อยๆ เสื่อมความนิยมลง 
ตั้งแต่นัน้เป็นต้นมา 

เพลงพ้ืนบ้าน คือ เพลงของท้องถิ่นที่ชาวบ้านจดจำสืบทอดกันมาแบบปากเปล่า ใช้ร้องเล่นเพ่ือความ
สนุกสนานรื่นเริง และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกโดยใช้ถ้อยคำที่ง่ายๆ แต่ใช้โวหารหรือการเปรียบเทียบที่คมคาย 
เน้นเสียงสัมผัส และจังหวะการร้องเป็นสำคัญ  

ลักษณะของเพลงพื้นบ้าน   
เพลงพ้ืนบ้านมีลักษณะเฉพาะคือ เป็นงานของกลุ่มชาวบ้านที่สืบทอดจากปากสู่ปาก อาศัยการฟังและจำ 

ไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพลงที่ไม่มีต้นกำเนิดที่แน่นอน เนื้อร้องใช้คำ สำนวนโวหาร และความ
เปรียบง่ายๆ ที่ชาวบ้านใช้ ไม่มีศัพท์ยากที่ต้องแปล ส่วนทำนอง จำนวนคำ และสัมผัสไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ให้
ความสำคัญกับเสียง และจังหวะการร้องมากกว่า ชาวบ้านร้องและเล่นเพลงพ้ืนบ้าน โดยใช้การปรบมือหรือมีเครื่อง
ประกอบจังหวะง่ายๆ ได้แก่ กรับ ฉิ่ง กลอง บางครั้งก็ไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีชนิดใดเลย นอกจากเสียงเอ้ือน บางครั้ง
นำอุปกรณ์ที่ใช้ทำกิจกรรมอยู่ มาประกอบการร้อง เช่น เพลงเกี่ยวข้าวก็ใช้รวงข้าวและเคียว สิ่งสำคัญคือ การอาศัย
เสียงร้องรับ ร้องกระทุ้งของลูกคู่ เพราะเพลงพื้นบ้านเน้นความสนุกสนานเป็นหลัก 
 
ประเภทของเพลงพื้นบ้าน  

1. เพลงพื้นบ้านภาคกลาง   ส่วนใหญ่เป็นเพลงที่หนุ่มสาวใช้ร้องโต้ตอบกัน มีคนร้องนำเพลงฝ่ายชายและ
ฝ่ายหญิง ส่วนคนอ่ืนๆ เป็นลูกคู่ร้องรับ ให้จังหวะด้วยการปรบมือ เช่น เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นกำ เพลง
พวงมาลัย เพลงระบำ เพลงเหย่อย เพลงแห่นาค เพลงลำตัด เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงขอทาน เพลงสำหรับเด็ก 

2. เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ  ผูกพันอยู่กับชีวิตของชาวบ้านตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ เพลงที่ยังร้องเล่นอยู่
ในหลายจังหวัดมี 3 ประเภท ประเภทแรก คือ เพลงสำหรับเด็ก มีเพลงกล่อมเด็ก และเพลงร้องเล่น ประเภทที่ 2 
คือ จ๊อย เป็นเพลงที่ชายหนุ่มใช้ร้องเกี้ยวสาวในตอนกลางคืน และประเภทที่ 3 คือ ซอ เป็นเพลงที่ชายและหญิง
รอ้งโต้ตอบกัน หรือร้องเป็นเรื่องนิทาน 



๑๒๗ 

3. เพลงพื้นบ้านภาคอีสาน  แบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น เพลงพื้นบ้านกลุ่ม
วัฒนธรรมไทย-ลาว ร้องเพลงหมอลำ และลำเซิ้ง กลุ่มที่ 2 เป็น เพลงพ้ืนบ้านกลุ่มวัฒนธรรมเขมร-ส่วย ร้องเพลง
เจรียง เป็นภาษาเขมร และกลุ่มที่ 2 เป็นเพลงพ้ืนบ้านกลุ่มวัฒนธรรมไทยโคราช ร้องเพลงโคราช 

4. เพลงพื้นบ้านภาคใต้   มีจำนวนไม่มากนัก แต่หลายเพลงรักษาการร้องดั้งเดิมไว้ได้อย่างดี เช่น เพลง
เรือ เล่นในงานชักพระหรือแห่พระ ชายและหญิงร้องโต้ตอบกันในเรือ เกี้ยวหรือหยอกเย้ากัน และยกเรื่องราวใน
ชีวิตประจำวันมาร้อง เพลงบอก เป็นเพลงที่เล่นในเทศกาลสงกรานต์ เดินไปร้องตามบ้านเพ่ืออวยพรปีใหม่และยก
ย่องเจ้าของบ้าน เพลงร้องเรือ หรือเพลงชาน้อง เป็นเพลงกล่อมเด็กให้นอน เนื้อเพลงร้องขึ้นต้นว่า "ฮาเอ้อ" และลง
ท้ายวรรคแรกว่า "เหอ" นอกจากเป็นการขับกล่อมให้เด็กนอนหลับอย่างมีความสุขแล้ว ยังแทรกคำสอนให้เด็กเป็น
คนดีด้วย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

ใบงาน 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน                      สำนักงานเขต                        กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง เพลงพ้ืนเมืองและดนตรีพ้ืนเมืองภาคเหนือ-ภาคใต้ 

 

ชื่อสมาชิก  1. ...........................................2. ................................................3. ..............................................4. ................................................5............................................... 
............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 

   คำชี้แจง  :   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวาดภาพการแสดงหรือวาดภาพเครื่องดนตรีของภาคเหนือและภาคใต้
มาอย่างละ 1 ภาพ(พร้อมตกแต่งระบายสี) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 
 ๑) บอก/อธิบาย/วาดภาพได้ถูกต้องชัดเจนได้  5-6  คะแนน (ระดับคุณภาพ ดี) 
 ๒) บอก/อธิบาย/วาดภาพได้ถูกต้องชัดเจนได้  3-4  คะแนน (ระดับคุณภาพ พอใช้) 
 ๓) บอก/อธิบาย/วาดภาพได้ถูกต้องชัดเจนได้  1-2  คะแนน (ระดับคุณภาพ ปรับปรุง) 

 

 



๑๒๙ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๓ วัฒนธรรมท้องถ่ิน     เวลาเรียน  ๒ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง เพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองภาคอีสาน-ภาคกลางจำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

  มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี  
  ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัด 
 ศ 2.2 ป.2/1   บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้คำง่าย ๆ 
 
2. สาระสำคัญ 

 บทเพลงพ้ืนเมืองและดนตรีพื้นเมืองเป็นศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิน่แต่ละภาค เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 เพลงพ้ืนเมืองและดนตรีพ้ืนเมืองภาคอีสาน-ภาคกลาง 
 
4. จดุประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 
 1. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีในเพลงพ้ืนบ้าน (K) 
 2. บอก/อธิบายถึงแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่ดีต่อบทเพลงในท้องถิ่นหรือเพลงพื้นบ้าน (A) 
 3. มีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม (P) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
         - แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          
 - เข้าร่วมในกิจกรรมทางดนตรี 
 - ทำงานด้วยความเอาใจใส่  
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์       
            ใฝ่เรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๑๓๐ 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นนำ 
 ครูเปิด Youtube เพลงพื้นบ้านของภาคอีสาน-ภาคกลาง ให้นักเรียนดู   
 ขั้นสอน 
 1. นักเรียนและครูอภิปรายถึงบทเพลงในท้องถิ่นหรือเพลงพ้ืนบ้านภาคอีสาน-ภาคกลาง เกี่ยวกับ

ลักษณะ สำคัญและโอกาสในการร้องหรือเล่นของบทเพลงในท้องถิ่นหรือเพลงพื้นบ้านให้นักเรียนทราบ 
 2. ครูสอบถามนักเรียนว่าที่ชุมชนของนักเรียนมีการแสดงหรือมีการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านในวันสำคัญวัน

ใดบ้าง  นักเรียนคิดว่าบทเพลงพ้ืนบ้านและการแสดงพื้นบ้านมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไร  นักเรียนมีแนวคิด
อย่างไรเกี่ยวกับการรักษา และการอนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้านอย่างไร 

 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ร่วมกันศึกษาค้นคว้าเพลงพื้นบ้านตามหัวข้อดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 เรื่องลักษณะของเสียงร้องในเพลงพื้นบ้านอีสาน 
  กลุ่มท่ี 2 เรื่องลักษณะของเสียงร้องในเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
  กลุ่มท่ี 3 ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงพ้ืนบ้านภาคอีสาน 
  กลุ่มท่ี 4 ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงพ้ืนบา้นภาคกลาง 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม/บันทึก 
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ขั้นสรุป 
 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง บทเพลงในท้องถิ่นหรือเพลงพ้ืนบ้านภาคภาคอีสาน-ภาคกลาง โดยครูคอยให้

ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
8. สื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ 

 1. VDO เพลงพื้นบ้าน 
 2. หนังสือเรียน    
 3. ห้องดนตรี 

            4.  YouTube 
            5. หนังสือประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ 
รู้และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของเสียง
รอ้งและเสียงเครื่อง
ดนตรีในเพลงพ้ืนบ้าน
ภาคอีสาน-ภาคกลาง 

- การตอบคำถาม - แบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

บอก/อธิบายถึงแสดง
อารมณ์และความรู้สึก
ที่ดีต่อบทเพลงใน
ท้องถิ่นหรือเพลง
พ้ืนบ้านภาคภาค
อีสาน-ภาคกลาง 

- การปฏิบัติกิจกรรม - แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- ระดับคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

มีความสนใจและตั้งใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึก
พฤติกรรม 

- ระดบัคุณภาพของคะแนน 
(ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
 



๑๓๒ 

11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
เลข
ที ่

 
 

ชื่อ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

รว
ม สมรรถนะของผู้เรียน 

รว
ม 

คุณลักษณะ
อันพึง 

ประสงค ์ รว
ม 

ค่านิยม12
ประการ 

รว
ม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ4.1 ข้อ4 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              

10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              
26                              
27                              
28                              
29                              
30                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับ

คุณภาพ จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 5-6 7-9 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 3-4 4-6 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 1-2 1-3 1 1 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(5-6) 
พอใช้  
(3-4) 

ปรับปรุง  
(1-2) 

1 2 

รู้และเข้าใจความสัมพันธ์
ของเสียงร้องและเสียง
เครื่องดนตรีในเพลง
พ้ืนบ้านภาคภาคอีสาน-
ภาคกลางได้ดี 

รู้และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของเสียง
ร้องและเสียงเครื่อง
ดนตรีในเพลงพ้ืนบ้าน
ภาคภาคอีสาน-ภาค
กลางได้พอใช้ 

รู้และเข้าใจความสัมพันธ์
ของเสียงร้องและเสียงเครื่อง
ดนตรีในเพลงพ้ืนบ้านภาค
ภาคอีสาน-ภาคกลางได้
เล็กน้อย 

2 2 

บอก/อธิบายถึงแสดง
อารมณ์และความรู้สึกที่
ดีต่อบทเพลงในท้องถิ่น
หรือเพลงพ้ืนบ้านภาค
ภาคอีสาน-ภาคกลางไดดี้ 

บอก/อธิบายถึงแสดง
อารมณ์และความรู้สึก
ที่ดีต่อบทเพลงใน
ท้องถิ่นหรือเพลง
พ้ืนบ้านภาคภาค
อีสาน-ภาคกลางได้
พอใช้ 

บอก/อธิบายถึงแสดง
อารมณ์และความรู้สึกที่ดีต่อ
บทเพลงในท้องถิ่นหรือเพลง
พ้ืนบ้านภาคภาคอีสาน-ภาค
กลาง ได้เล็กน้อย 

3 2 
มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกจิกรรมได้ดี 

มีความสนใจและตั้งใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ได้พอใช้  

มีความสนใจและตั้งใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้
เล็กน้อย  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระดนตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

โรงเรียน                                สำนักงานเขต                  กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง เพลงพ้ืนเมืองและดนตรีพ้ืนเมืองภาคภาคอีสาน-ภาคกลาง 

................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... 

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติกิจกรรม 
 

ประวัติของเพลงพื้นบ้าน    
จากหลักฐานสมัยอยุธยา กล่าวถึงเพลงเรือ และเพลงเทพทอง ซึ่งพบว่ามีการเล่นเป็นมหรสพสมโภชมา

จนถึงสมัยธนบุรี ครั้นสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เพลงพ้ืนบ้านที่ใช้เล่นเป็นมหรสพสมโภชใน
งานฉลองต่างๆ มี ๒ ชนิด คือ เพลงปรบไก่ และเพลงเทพทอง จนถึงรัชกาลที่ 3 ปรากฏหลักฐานในวรรณคดีที่
กล่าวถึงงานลอยกระทงว่า มีการเล่นสักวา เพลงครึ่งท่อน เพลงปรบไก่ และดอกสร้อย 

ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ชาวบ้านนิยมเพลงแอ่วลาวกันมาก จึงทรงออกประกาศห้ามเล่นเพลงแอ่วลาว และให้
ฟ้ืนฟูเพลงพ้ืนบ้านของไทย เช่น เพลงครึ่งท่อน เพลงปรบไก่ เพลงสักวา เพลงไก่ป่า เพลงเกี่ยวข้าว ในรัชกาลที่ 5 - 
รัชกาลที่ 7 เพลงพ้ืนบ้านยังเป็นมหรสพ ที่ได้รับความนิยมสืบเนื่องมา จนมาถึงรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้
ควบคุมการละเล่นพ้ืนบ้านและสนับสนุนการรำวงให้แพร่หลาย ทำให้เพลงพ้ืนบ้านดั้งเดิมค่อยๆ เสื่อมความนิยมลง 
ต้ังแต่นัน้เป็นต้นมา 

เพลงพื้นบ้าน คือ เพลงของท้องถิ่นที่ชาวบ้านจดจำสืบทอดกันมาแบบปากเปล่า ใช้ร้องเล่นเพ่ือความ
สนุกสนานรื่นเริง และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกโดยใช้ถ้อยคำที่ง่ายๆ แต่ใช้โวหารหรือการเปรียบเทียบที่คมคาย 
เน้นเสียงสัมผัส และจังหวะการร้องเป็นสำคัญ  

ลักษณะของเพลงพื้นบ้าน   
เพลงพ้ืนบ้านมีลักษณะเฉพาะคือ เป็นงานของกลุ่มชาวบ้านที่สืบทอดจากปากสู่ปาก อาศัยการฟังและจำ 

ไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพลงที่ไม่มีต้นกำเนิดที่แน่นอน เนื้อร้องใช้คำ สำนวนโวหาร และความ
เปรียบง่ายๆ ที่ชาวบ้านใช้ ไม่มีศัพท์ยากที่ต้องแปล ส่วนทำนอง จำนวนคำ และสัมผัสไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ให้
ความสำคัญกับเสียง และจังหวะการร้องมากกว่า ชาวบ้านร้องและเล่นเพลงพ้ืนบ้าน โดยใช้การปรบมือหรือมีเครื่อง
ประกอบจังหวะง่ายๆ ได้แก่ กรับ ฉิ่ง กลอง บางครั้งก็ไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีชนิดใดเลย นอกจากเสียงเอ้ือน บางครั้ง
นำอุปกรณ์ที่ใช้ทำกิจกรรมอยู่ มาประกอบการร้อง เช่น เพลงเกี่ยวข้าวก็ใช้รวงข้าวและเคียว สิ่งสำคัญคือ การอาศัย
เสียงร้องรับ ร้องกระทุ้งของลูกคู่ เพราะเพลงพื้นบ้านเน้นความสนุกสนานเป็นหลัก 
 
ประเภทของเพลงพื้นบ้าน  

1. เพลงพื้นบ้านภาคกลาง   ส่วนใหญ่เป็นเพลงที่หนุ่มสาวใช้ร้องโต้ตอบกัน มีคนร้องนำเพลงฝ่ายชายและ
ฝ่ายหญิง ส่วนคนอ่ืนๆ เป็นลูกคู่ร้องรับ ให้จังหวะด้วยการปรบมือ เช่น เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นกำ เพลง
พวงมาลัย เพลงระบำ เพลงเหย่อย เพลงแห่นาค เพลงลำตัด เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงขอทาน เพลงสำหรับเด็ก 

2. เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ  ผูกพันอยู่กับชีวิตของชาวบ้านตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ เพลงที่ยังร้องเล่นอยู่
ในหลายจังหวัดมี 3 ประเภท ประเภทแรก คือ เพลงสำหรับเด็ก มีเพลงกล่อมเด็ก และเพลงร้องเล่น ประเภทที่ 2 
คือ จ๊อย เป็นเพลงที่ชายหนุ่มใช้ร้องเกี้ยวสาวในตอนกลางคืน และประเภทที่ 3 คือ ซอ เป็นเพลงที่ชายและหญิง
ร้องโต้ตอบกัน หรือร้องเป็นเรื่องนิทาน 



๑๓๕ 

3. เพลงพื้นบ้านภาคอีสาน  แบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น เพลงพื้นบ้านกลุ่ม
วัฒนธรรมไทย-ลาว ร้องเพลงหมอลำ และลำเซิ้ง กลุ่มที่ 2 เป็น เพลงพ้ืนบ้านกลุ่มวัฒนธรรมเขมร-ส่วย ร้องเพลง
เจรียง เป็นภาษาเขมร และกลุ่มที่ 2 เป็นเพลงพ้ืนบ้านกลุ่มวัฒนธรรมไทยโคราช ร้องเพลงโคราช 

4. เพลงพื้นบ้านภาคใต้   มีจำนวนไม่มากนัก แต่หลายเพลงรักษาการร้องดั้งเดิมไว้ได้อย่างดี เช่น เพลง
เรือ เล่นในงานชักพระหรือแห่พระ ชายและหญิงร้องโต้ตอบกันในเรือ เกี้ยวหรือหยอกเย้ากัน และยกเรื่องราวใน
ชีวิตประจำวันมาร้อง เพลงบอก เป็นเพลงที่เล่นในเทศกาลสงกรานต์ เดินไปร้องตามบ้านเพ่ืออวยพรปี ใหม่และยก
ย่องเจ้าของบ้าน เพลงร้องเรือ หรือเพลงชาน้อง เป็นเพลงกล่อมเด็กให้นอน เนื้อเพลงร้องขึ้นต้นว่า "ฮาเอ้อ" และลง
ท้ายวรรคแรกว่า "เหอ" นอกจากเป็นการขับกล่อมให้เด็กนอนหลับอย่างมีความสุขแล้ว ยังแทรกคำสอนให้เด็กเป็น
คนดีด้วย 
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ใบงาน 
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ดนตรี)     ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/.........    

โรงเรียน                      สำนักงานเขต                        กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง เพลงพ้ืนเมืองและดนตรีพ้ืนเมืองภาคภาคอีสาน-ภาคกลาง 

 

ชื่อสมาชิก  1. ...........................................2. ................................................3. ..............................................4. ................................................5............................................... 
.................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................... 

   คำชี้แจง  :   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวาดภาพการแสดงหรือวาดภาพเครื่องดนตรีของภาคภาคอีสาน-ภาค
กลาง มาอย่างละ 1 ภาพ(พร้อมตกแต่งระบายสี) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 
 ๑) บอก/อธิบาย/วาดภาพได้ถูกต้องชัดเจนได้  5-6  คะแนน (ระดับคุณภาพ ดี) 
 ๒) บอก/อธิบาย/วาดภาพได้ถูกต้องชัดเจนได้  3-4  คะแนน (ระดับคุณภาพ พอใช้) 
 ๓) บอก/อธิบาย/วาดภาพได้ถูกต้องชัดเจนได ้ 1-2  คะแนน (ระดับคุณภาพ ปรับปรุง) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๔ วัฒนธรรมดนตรี   เวลาเรียน  ๒ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง ดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียน จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  

  มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี  
  ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 ตัวช้ีวัด 
 ศ 2.2 ป.2/2   แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น 
 
๒. สาระสำคัญ 

 ดนตรีเป็นสิ่งสำคัญในการจัดงานหรือกิจกรรมในโอกาสสำคัญของโรงเรียน เพราะจะทำให้งานนั้นมีความ 
สนุกสนาน และเป็นพิธีการมากข้ึน  

 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 ดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียน 
     ทักษะ/กระบวนการ 
 ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีในโอกาสสำคัญของโรงเรียนได้ 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
 ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

 1. บอกกิจกรรมทางดนตรีในโอกาสสำคัญของโรงเรียนที่สามารถพบเห็นในท้องถิ่นตนเองได(้K) 
 2. วาดภาพระบายสีการแสดงดนตรีในโอกาสสำคัญของโรงเรียนที่สามารถพบเห็นในท้องถิ่นตนเองได้(P) 
 3. มีความสนใจ และตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม(A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ข้อ 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 5.7 เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา รวมทั้งการชื่นชมธรรมชาติรอบตัว 
และการเข้าร่วม ในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
 ข้อ 6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 6.4 แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกทางกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ การเล่นดนตรี และการผลิตชิ้นงานโดยใช้สื่อ และเทคโนโลยี  



๑๓๘ 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 12 ประการ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ค่านิยม 12 ประการ 
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ครูนำภาพการแสดงกิจกรรมทางดนตรีที่ใช้ประกอบในวันสำคัญต่างๆ เช่น การประกวดร้องเพลงในงาน

วันแม่แห่งชาติ การบรรเลงดนตรีเพื่อความบันเทิงในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก หรืองานดนตรีในกิจกรรมอ่ืนๆ 
ตามท่ีครูเห็นว่าเหมาะสมให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันสนทนาโดยใช้คำถาม 
 - จากภาพเป็นการแสดงอะไร(ตัวอย่างคำตอบ ดนตรีสากล รอ้งเพลง เต้นประกอบเพลงฯลฯ) 
 - นักเรียนเคยเห็นหรือไม่(ตัวอย่างคำตอบ เคย / ไม่เคย ) 
 - แสดงในงานหรือในกิจกรรมวันสำคัญใด(ตัวอย่างคำตอบ งานวันเด็ก งานลอยกระทง ฯลฯ) 
 - ในงานมีบรรยากาศอย่างไร(ตัวอย่างคำตอบ มีความสุข สนุกสนาน) 
 ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน 
 ขั้นสอน 
 ๑. ครูนำเสนอเนื้อหาเรื่อง ดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียน เกี่ยวกับลักษณะของดนตรีทีใ่ช้ในโอกาส
สำคัญในโรงเรียน ให้นักเรียนทราบ จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องของโอกาสสำคัญ และการมีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว    
 ๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียน โดยให้นักเรียนดูเนื้อหาและภาพใน
หนังสือเรียนประกอบไปด้วย 
 ๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกกิจกรรมทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับโอกาส
สำคัญในโรงเรียนกลุ่มละ 1 กิจกรรม แล้ววาดภาพ ระบายสีให้สวยงาม ร่วมกันคิดและออกแบบการนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน 

 ขั้นสรุป 
 ร่วมกันสรุปเรื่องดนตรีกับกิจกรรมในวันสำคัญของโรงเรียน โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียน

ไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
 - ภาพการแสดงกิจกรรมทางดนตรีที่ใช้ประกอบในวันสำคัญต่างๆ 
 - ใบงาน 
 - หนังสือเรียนวิชาดนตรี-นาฏศลิป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - ห้องดนตรี 
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๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.บอกกิจกรรมทางดนตรีใน
โอกาสสำคัญในโรงเรียน       
ที่สามารถพบเห็นในท้องถิ่น
ตนเองได้ 

- ถาม ตอบ - แบบบันทึกการถาม-
ตอบ 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

2.วาดภาพ ระบายสีการ
แสดงดนตรีในโอกาสสำคัญ 
ในโรงเรียนที่สามารถพบเห็น 
ในท้องถิ่นตนเองได้ 

-  ตรวจผลงาน - แบบบันทึกคะแนน     
การปฏิบัติงาน 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

3. มีความสนใจและตั้งใจ     
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

- สังเกตพฤติกรรม -  แบบบันทึกพฤติกรรม 
 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



๑๔๐ 

ตารางวัดผลประเมินผล  
11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจงให้ทำเครื่องหมาย✓ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม สมรรถนะของผู้เรียน รวม คุณลักษณะ
อันพึง 
ประสงค์ 

รวม ค่านิยม12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ5 ข้อ6  ข้อ4.1 ข้อ12 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1    6 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน 

ระดับคุณภาพ 
จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยมฯ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3คะแนน 4-6 5-6 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2คะแนน 2-3 3-4 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 0-1 0-2 0-1 0-1 ปรับปรุง 

 
 
 
 



๑๔๑ 

12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(2) 
พอใช้  
(1) 

ปรับปรุง  
(0) 

1 
(2 คะแนน) 

 บอกกิจกรรมทางดนตรีใน
โอกาสสำคัญในโรงเรียน       
ที่สามารถพบเห็น        
ในท้องถิ่นตนเองได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

บอกกิจกรรมทางดนตรี
ในโอกาสสำคัญใน
โรงเรียน ที่สามารถพบ
เห็นในท้องถิ่นตนเอง   
ได้ถูกต้องบางส่วน 

บอกกิจกรรมทางดนตรี
ในโอกาสสำคัญ         
ในโรงเรียน ทีส่ามารถ
พบเห็นในท้องถิ่นตนเอง
ได้เล็กน้อย  

2 
(2 คะแนน) 

 วาดภาพระบายสี       
การแสดงดนตรีในโอกาส
สำคัญในโรงเรียน          
ที่สามารถพบเห็น        
ในท้องถิ่นตนเองได้ถูกต้อง 
สวยงาม  มีความคิด
สร้างสรรค์ 

วาดภาพระบายสี     
การแสดงดนตรีในโอกาส
สำคัญในโรงเรียน        
ที่สามารถพบเห็น      
ในท้องถิ่นตนเอง       
ได้ถูกต้อง สวยงามแต่ไม่
มีความคิดสร้างสรรค์
  

วาดภาพ ระบายสี    
การแสดงดนตรีในโอกาส
สำคัญในโรงเรียน        
ที่สามารถพบเห็น      
ในท้องถิ่นตนเอง       
ได้เล็กน้อย  

3 
(2 คะแนน) 

 ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วย
ความสุขและสนุกสนาน 
ได้ถูกต้องชัดเจน 

ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและ
สนุกสนาน ได้ถูกต้อง
บางส่วน  

ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและ
สนุกสนาน ได้เล็กน้อย
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 
ใบงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/.......... 
โรงเรียน.........................................................สำนักงานเขต............................................... 

กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียน 
 
ชือ่สมาชิก   1.................................................................................... 
     2.................................................................................... 
     3................................................................. ................... 
     4....................................................................................  

    5.................................................................................... 
    6.................................................................................... 

 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับโอกาสสำคัญในโรงเรียนกลุ่มละ 1 กิจกรรม  
แล้ววาดภาพ ระบายสีให้สวยงาม จากนั้นให้นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกิจกรรม................................................................................................................ 

ดนตรีที่ใช้บรรเลง................................................................ ...................................... 

บรรยากาศในงาน....................................................................................................... 

นักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องคือ........................................................................................ 



๑๔๓ 

  
ใบความรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/.......... 
โรงเรียน.........................................................สำนักงานเขต............................................... 

กรุงเทพมหานคร 
 

เรื่อง ดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียน 
ในการจัดกิจกรรมหรืองานต่างๆ ของโรงเรียน มีการนำดนตรีมาสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงาน 

เช่นงานกีฬาสี มีการใช้ดนตรีบรรเลงประกอบการเดินขบวนสี และบรรเลงเพลงในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา 
วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ดนตรีบรรเลงประกอบการเดินขบวนสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ดนตรีบรรเลงประกอบในงามวันเด็ก 
 
 
 



๑๔๔ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่๔ วัฒนธรรมดนตรี   เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง ดนตรีกับวันสำคัญของชาติ จำนวน ๑ ชั่วโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน  

  มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี  
  ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 ตัวช้ีวัด 
 ศ 2.2 ป.2/2   แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น 
 
๒. สาระสำคัญ 

 ดนตรีเป็นสิ่งสำคัญในการจัดงานหรือกิจกรรมเก่ียวกบัวันสำคัญของชาติ เพราะจะทำให้งานนั้นมีความ 
สนุกสนาน และเป็นพิธีการมากข้ึน  

 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

 ดนตรีกับวันสำคัญของชาติ 
 ทักษะ/กระบวนการ 

 ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีในวันสำคัญของชาติได้ 
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 

 ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

 ๑. บอกกิจกรรมทางดนตรีในวันสำคัญของชาติ ที่สามารถพบเห็นในท้องถิ่นตนเองได้(K) 
 2. ปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรีร่วมในงานหรือกิจกรรมวันสำคัญของชาติได(้P) 
 3. มีความสนใจ และตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม(A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ข้อ 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 5.7 เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา รวมทั้งการชื่นชมธรรมชาติรอบตัว 
และการเข้าร่วม ในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
 ข้อ 6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 6.4 แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกทางกิจกรรมตา่งๆทั้งกิจกรรมศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ การเล่นดนตรี และการผลิตชิ้นงานโดยใช้สื่อ และเทคโนโลยี 



๑๔๕ 

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 12 ประการ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ค่านิยม 12 ประการ 
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ครูนำภาพการบรรเลงดนตรีประกอบพระราชพิธีในงานวันพ่อแห่งชาติมาให้นักเรียนดู ให้นักเรียนร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ โดยใช้คำถาม 
 - การบรรเลงดนตรีในภาพ เป็นการบรรเลงดนตรีในโอกาสใด(ตัวอย่างคำตอบ วันพ่อแห่งชาติ) 
 - ถ้านักเรียนอยู่ร่วมในงานจะมีความรู้สึกอย่างไร(ตัวอย่างคำตอบ ซาบซึ้ง) 
 - นอกจากกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติแล้ว มีวันสำคัญของชาติวันใดบ้าง(ตัวอย่างคำตอบ วันแม่แห่งชาติ  
วันเด็กแห่งชาติ) 
 ขั้นสอน 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากที่เรียนมาในสัปดาห์ที่แล้ว 
 ๒. ครูนำเสนอเนื้อหาเรื่อง ดนตรีกับวันสำคัญของชาติ เกี่ยวกับลักษณะของดนตรีที่ใช้บรรเลงในวัน
สำคัญของชาติให้นักเรียนทราบ จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้าร่วมงานวันสำคัญ
ของชาติที่มีดนตรีบรรเลงประกอบของนักเรียน โดยใช้คำถาม ดังนี้ 

 - นักเรียนเคยเข้าร่วมงานวันสำคัญของชาติที่มีดนตรีบรรเลงประกอบในวันใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ วัน 
แม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ) 

 - นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้น (ตัวอย่างคำตอบ ซาบซ้ึง) 
 - นักเรียนทำกิจกรรมใดบ้างในการร่วมงานนั้น (ตัวอย่างคำตอบ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลง 

ดนตรี) 
 ๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับดนตรีกับวันสำคัญของชาติ โดยให้ดูเนื้อหาและภาพในหนังสือเรียน
ประกอบไปด้วย 
 ๔. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แล้วให้นกัเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการหาภาพกิจกรรมทาง
ดนตรีในวันสำคัญของชาติ มา 1 ภาพ บันทึกผล จากนั้นให้นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 ขั้นสรุป 
 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องดนตรีกับวันสำคัญของชาติ โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่

เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
 - ภาพการบรรเลงดนตรีประกอบพระราชพิธีในงานวันพ่อแห่งชาติ 
 - ใบงาน 
 - หนังสือเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    



๑๔๖ 

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - ห้องดนตรี 
 
๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ส่ิงท่ีต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.บอกกิจกรรมทางดนตรี 
ในวันสำคัญของชาติ  
ที่สามารถพบเห็นในท้องถิ่น
ตนเองได้ 

- การถาม ตอบ 
 

- แบบบันทึกการถาม 
ตอบ 
 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

2.ปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรี 
ร่วมในงานหรือกิจกรรม      
วันสำคัญของชาติได้ 

-  การปฏิบัติกิจกรรม - แบบบันทึกผล           
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

3. มีความสนใจ และตั้งใจ    
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

- สังเกตพฤติกรรม -  แบบบันทึกพฤติกรรม 
 

- ระดับคุณภาพของ
คะแนน (ดี/พอใช้/
ปรับปรุง) 

 
10. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



๑๔๗ 

ตารางวัดผลประเมินผล  
11. เครื่องมือวัดประเมินผล 
คำชี้แจงให้ทำเครื่องหมาย✓ลงในช่องรายการบันทึกผลการประเมินผล 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

ชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ รวม สมรรถนะของผู้เรียน รวม คุณลักษณะ
อันพึง 
ประสงค์ 

รวม ค่านิยม12
ประการ 

รวม 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ5 ข้อ6  ข้อ4.1 ข้อ12 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 6 3 2 1 3 2 1    6 3 2 1 3 3 2 1 3 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
24                              
25                              

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 
ช่วงคะแนน 

ระดับคุณภาพ 
จุดประสงค์ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยมฯ 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 3 คะแนน 4-6 5-6 3 3 ดี 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2 คะแนน 2-3 3-4 2 2 พอใช้ 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ 1 คะแนน 0-1 0-2 0-1 0-1 ปรับปรุง 

 
 
 
 



๑๔๘ 

12. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ประกอบการประเมินผล 
 - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ 

จุดประสงค์
ข้อที่ 

คะแนน 
เต็ม 
(6) 

ระดับคะแนน 
ดี  

(2) 
พอใช้  
(1) 

ปรับปรุง  
(0) 

1 
(2 คะแนน) 

 บอกกิจกรรมทางดนตรีใน
วันสำคัญของชาติ 
ที่สามารถพบเห็น        
ในท้องถิ่นตนเองได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

บอกกิจกรรมทางดนตรี
ในวันสำคัญของชาติ 
ที่สามารถพบเห็น        
ในท้องถิ่นตนเอง 
ได้ถูกต้องบางส่วน 

บอกกิจกรรมทางดนตรี
ในวันสำคัญของชาติ 
ที่สามารถพบเห็น        
ในท้องถิ่นตนเอง 
ไดเ้ล็กน้อย  

2 
(2 คะแนน) 

 ปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรี 
ร่วมในงานหรือกิจกรรม      
วันสำคัญของชาติได้
ถูกต้องชัดเจน 

ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ดนตรีร่วมในงานหรือ
กิจกรรมวันสำคัญ 
ของชาติได้บางส่วน 

ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ดนตรีร่วมในงานหรือ
กิจกรรมวันสำคัญ 
ของชาติได้เล็กน้อย 

3 
(2 คะแนน) 

 ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วย
ความสุขและสนุกสนาน 
ได้ถูกต้องชัดเจน 

ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและ
สนุกสนาน ได้ถูกต้อง
บางส่วน  

ปฏิบัติกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสุขและ
สนุกสนาน ได้เล็กน้อย
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 
ใบงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/.......... 
โรงเรียน.........................................................สำนักงานเขต............................................... 

กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ดนตรีกับวันสำคัญของชาติ 
ชื่อสมาชิก   1.......................................................................... .......... 
     2.................................................................................... 
    3.................................................................................... 
     4.................................................................................... 

    5.................................................................................... 
    6.................................................................................... 

 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนหาภาพกิจกรรมทางดนตรีในวันสำคัญของชาติ มา 1 ภาพ ร่วมกันแสดงความ 
คิดเห็น จากนั้นให้นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อกิจกรรม............................................................................................. ............... 

ดนตรีที่ใช้บรรเลง.................................................................................................. 

บรรยากาศในงาน............................................................................................ ...... 

นักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องคือ.................................................................................... 

ประโยชน์ของการนำดนตรีมาบรรเลงในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ....................... 
............................................................................... ...................................................... 

 



๑๕๐ 

ที่ปรึกษา 
นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 

 
คณะทำงาน 

 
 นางสุขฤทัย  สุเสวี ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์  สำนักการศึกษา 
 นายวรพจน์  พัดทอง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
  โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)   
  สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
 นายมานะ  ติปปคุปต์ คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
  โรงเรียนวัดกำแพง  สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
 นายเพ่ิมเกียรติ  แสวง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
  โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก  สำนักงานเขตวังทองหลาง 
 
ผู้ออกแบบปก 
 นายวศิน  พิมพ์สกุลานนท์   พนักงานโรงพิมพ์  สำนักการศึกษา 

 

 


