
แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัวเพื่อความพอเพียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 6 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัวเพื่อความพอเพียง (3 แผน 6 ช่ัวโมง) 

สาระส าคัญ   การใช้เคร่ืองดนตรีในวงดนตรีประเภทตา่งๆ และเทคนิค 
การถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องบรรเลงเคร่ืองดนตรีเดี่ยวและ
รวมวง สร้างสรรค์เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัว 

แผนที่ 1 (2 ชั่วโมง) 
เร่ือง เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวง
ดนตรีแต่ละประเภท 
มฐ./ตัวชี้วัด ศ 2.1 ม.4-6/1  
สาระการเรียนรู้  การใช้เครื่องดนตรีในวงดนตรี

ประเภทต่างๆ 

 แผนที่ 2 (2 ชั่วโมง) 
เร่ือง ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิค
การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
มฐ./ตัวชี้วัด ศ 2.1 ม.4-6/5  
สาระการเรียนรู้  เทคนิค การถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้อง

บรรเลงเคร่ืองดนตรีเดี่ยวและรวมวง 

 

แผนที่ 3 (2 ชั่วโมง) 
เร่ือง สร้างสรรค์เคร่ืองดนตรีและประยุกต์ใช้
เคร่ืองดนตรีได้ 
มฐ./ตัวชี้วัด ศ 2.1 ม.4-6/8  
สาระการเรียนรู้  สร้างสรรค์เครื่องดนตรีจาก

วัสดุใกล้ตัว 

 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1.ความสามรถในการคิด 
2.ความสามารถในการสื่อสาร 
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝุเรียนรู้ 
2.อยู่อย่างพอเพียง   
3.มุ่งม่ันในการท างาน    
     
    

ภาระ/ชิ้นงาน 
1.ออกแบบเครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัว 
 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ( Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัวเพื่อความพอเพียง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 6 ชั่วโมง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1.เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 2.1 ม.4-6/1 เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรี

แต่ละประเภท 
        ม.4-6/5 ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดย

เน้นเทคนิคการแสดงออก และคุณภาพของการแสดง 
        ม.4-6/8 น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนๆ 
สาระส าคัญ 
   การใช้เคร่ืองดนตรีในวงดนตรีประเภทตา่งๆ และเทคนิค 

การถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องบรรเลงเคร่ืองดนตรี
เดี่ยวและรวมวง สร้างสรรค์เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัว 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1) อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องดนตรีในวงประเภทต่างๆ(K) 
  2) ใช้เทคนิคและถ่ายทอดเพลงด้วยการร้องและบรรเลงดนตรี

เดี่ยวและรวมวง(P) 
  3) สร้างสรรค์เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัว(A) 
  สาระการเรียนรู้   
  1) การใช้เคร่ืองดนตรีในวงดนตรีประเภทตา่ง  ๆ

  2) เทคนิค การถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องบรรเลง
เคร่ืองดนตรีเดีย่วและรวมวง 

  3) สร้างสรรค์เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัว 
สมรรถนะส าคัญ 
1.ความสามารถในการสื่อสาร: อธิบาย เขียน และน าเสนอ 
2.ความสามารถในการคิด: คิดวิเคราะห์ สรุปผล วางแผนการ 

คิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องดนตร ี
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: มีทักษะในการวาง

แผนการออกแบบเครื่องดนตรีและน าไปในชีวิตประจ าวัน   
4.ความสามารถในการแก้ปัญหา: มีการวางแผนการออกแบบ

ช้ินงานโดยน าวัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์และความคิด
สร้างสรรค ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.ใฝุเรียนรู:้ ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้ใหม่แล้วมาสรุป 
  2.อยู่อย่างพอเพยีง: คิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพตนเอง รอบคอบ มี
เหตุผล 

  3.มุ่งมั่นในการท างาน: อดทนตั้งใจรับผิดชอบท างานส าเร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.หลักฐานการเรียนรู ้

ภาระงาน/ชิ้นงาน :  1.ออกแบบเครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัว 
 
  การวัดประเมินผล : 
ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์

ประเมิน 
ด้าน K -ออกแบบ

เครื่องดนตรี
จากวัสดุใกล้
ตัว  

-เครื่องดนตรี
จากวัสดุใกล้ตัว 

ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

ด้าน P สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานเป็นราย
บุคล 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ท างานเป็นราย
บุคล 

ระดับ
คุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

ระดับ
คุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

 

ชื่อแผน เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้
ตัวเพื่อความพอเพียง 

2 1 

3 

3.กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู:้ วิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดย
การลงมือปฏิบัต ิ 
สื่อการเรียนรู/้แหล่งเรียนรู้ :  
1. หนังสือเรียนวิชาดนตร ีช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. ตัวอย่างงานของครู 
3. อินเทอร์เน็ต 
เวลา : 6 ช่ัวโมง 
 



 

แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัวเพื่อความพอเพียง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 6 ชั่วโมง 

 

3.กิจกรรมการเรียนรู้: วิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัต ิ

 1. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
 พ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องดนตรีคืออะไร(เงื่อนไขความรู้) 
 นักเรียนสร้างสรรค์ดนตรีและเครื่องดนตรีได้หรือไม่ ได้หรือไม่ได้เพราะเหตุใด(ความมีเหตุผล) 
 ท าไมนักเรียนจึงต้องสร้างเครื่องดนตรีได้ 
(ความมีเหตุผล,การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 
โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบค าถามเพ่ือให้เกิดความสนใจเรียนรู้  

 2. ครูน าเครื่องดนตรีของตนเอง มาให้นักเรียนดู จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์หลักการออกแบบและการ
สร้างสรรคผ์ลงาน  
 3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า เครื่องดนตรีเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของงานงานดนตรี ผู้สร้างสรรค์ 
จึงต้องฝึกฝนพ้ืนฐานให้เชี่ยวชาญ ความกล้าแสดงออก ความสนุกสนาน และความอิสระ ที่จะค้นคว้าทดลอง
วิธีการใหม่ ๆ 
 4. ให้นักเรียนสร้างสรรค์เครื่องดนตรี  โดยศึกษารูปร่างรูปทรงและความเป็นไปได้ของวัสดุใกล้ตัว คน
ละ 1 ผลงาน จากนั้นน าเสนอผลงาน 
 5. ให้นักเรียนน าผลงานของตนเองมาร่วมกันชื่นชม (เงื่อนไขความรู้ มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม) 
 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
 เครื่องดนตรีเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเล่นดนตรี ผู้สร้างสรรค์จึงต้องฝึกฝนพื้นฐานให้
เชี่ยวชาญ  กล้าแสดงออก ความสนุกสนาน และความอิสระ ที่จะค้นคว้าทดลองวิธีการใหม่ ๆ 

-นักเรียนมีวิธีการในการการออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องดนตรี ( เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไข
คุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ) 

  
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 4  ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัวเพื่อความพอเพียง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 6 ชั่วโมง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1  นักเรียนชอบเล่นดนตรีหรือไม่  (ความมีเหตุผล) 
Q2  นักเรียนมีวิธีเล่นดนตรีอย่างไร (เงื่อนไขความรู้) 
Q3  นักเรียนน าทักษะการเล่นดนตรีไปใช้ในโอกาสใดบ้าง  (ความมีเหตุผล , การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 

Q4  จงบอกวิธีการร้องเพลง   (ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 
Q5  จงบอกวิธีการเล่นดนตรี     (ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี)  
Q6  จงบอกวิธีการออกแบบเครื่องดนตรี  (ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 
Q7  จงบอกวิธีการออกแบบเครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัว  (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม มิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม)  
Q8  จงบอกประโยชน์ของการร้องเพลงและเล่นดนตรี (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม มิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม)  
Q9  นักเรียนบอกจุดเด่นและจุดด้อยและการปรับปรุงพัฒนาชิ้นงานเครื่องดนตรีของตนเอง (เงื่อนไขความรู้ 
เงื่อนไขคุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 
Q10  นักเรียนอธิบายประโยชน์ของทักษะการเล่นดนตรีและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (เงื่อนไขความรู้ 
เงื่อนไขคุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

Q11  นักเรียนมีวิธีการในการออกแบบเครื่องดนตรีด้วยตัวเองได้อย่างไร ( เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ) 
Q12 ประโยชน์ของการออกแบบเครื่องดนตรีด้วยตัวเองท าใหเ้กิดผลอย่างไร (ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวท่ีดี มิตเิศรษฐกิจ ) 

 

 

 



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัวเพื่อความพอเพียง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 6 ชั่วโมง 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การร้องเพลง,การเล่นดนตรี 
3. การออกแบบเครื่องดนตรี 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักความเมตตากับศิษย์ 
2. มีความยุติธรรม 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีวินัยตรงต่อเวลา 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
เนื้อหา 
เวลา 

 

- การใช้เครื่องดนตรีในวง
ดนตรีประเภทต่างๆ และ
เทคนิค การถ่ายทอด
อารมณ์เพลงด้วยการร้อง
บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยว
และรวมวง สร้างสรรค์
เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัว 

  สอดคล้องกับมาตรฐาน    
  ตัวชี้วัดเหมาะสมกับเวลาที่  
  ก าหนดและวัยของผู้เรียน 

-การใช้เครื่องดนตรีในวงดนตรี
ประเภทต่างๆ และเทคนิค การ
ถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการ
ร้องบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยว
และรวมวง สร้างสรรค์เครื่อง
ดนตรีจากวัสดุใกล้ตัวอย่าง
เข้าใจและน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-สรุปขั้นตอนการสร้างสรรค์
ชิ้นงานได ้ 
-อธิบายขั้นตอนตามล าดับการ
เรียนรู้ 

การจัด
กิจกรรม 

-ก าหนดเนื้อหาในแต่ละ
กิจกรรมเหมาะสมกับกิจกรรม  

-จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามที่
ออกแบบไว้ 

-วางแผนการใช้เวลาในการท างาน
ได้เหมาะสม  

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 
 

-ตัวอย่างผลงานของครู และ
วัสดุอุปกรณ์ เหมาะสมกับ
กิจกรรม และมีปริมาณ
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
-ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 

-เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการ
จัดกิจกรรม 
-มีล าดับขั้นตอนการใช้สื่อและเก็บ
อย่างเป็นระบบ 

แหล่งเรียนรู้ 
 
 

-เลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น 
ห้องสมุดโรงเรียน 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการ
เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 
-ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

-มีห้องการเรียนรู้ จัดเตรียมความ
พร้อม 

ประเมินผล 
 
 
 

-จัดท าแบบประเมินผลงาน
และประเมินพฤติกรรมได้
เหมาะสมกับเปูาหมายการ
เรียนรู้ 

-ต้องการประเมินผลการเรียนรู้
ตามเปูาหมาย 

-วางแผนการจัดการเรียนรู้/
ประเมินตามขั้นตอนของกิจกรรม -
แบบประเมินมีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในการวัดตามตัวชี้วัด 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัวเพื่อความพอเพียง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 6 ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ความรู้ที่นักเรียนจะต้องมีก่อน 
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การร้องเพลง,การเล่นดนตรี 
3. ความรู้เรื่องเครื่องดนตรี 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1.ความรับผิดชอบ 
2.ความมุ่งม่ันในการท างาน 
3.แบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
1.นักเรียนรู้จักการวางแผนการ
ออกแบบสร้างสรรค์เครื่องดนตรี 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ 
สร้างสรรค์เครื่องดนตรี 

1.นักเรียนรู้จักการวางแผนการ
ออกแบบสร้างสรรค์เครื่องดนตรี 
2.นักเรียนสามารถออกแบบ
สร้างสรรค์ชิ้นงานประยุกต์ใช้วัสดุ
ใกล้ตัวอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์
 

1.มีการวางแผนการท างานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามก าหนดเวลา 
2.เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว 
3.ระมัดระวังรอบคอบในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้ปลอดภัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 ผู้เรียนจะเรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                  
ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ 

(K) 
 

- มีความรู้ในการ
ออกแบบสร้างสรรค์
เครื่องดนตรี 
-รู้วิธีใช้วัสดุใกล้ตัว 
และอุปกรณ์อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า 

-รู้จักหาความรู้เรื่อง
การออกแบบ
สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ 
จากผู้รู้ และแหล่ง
การเรียนรู้ ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

มีความรู้ในการใช้
วัสดุที่เหลือใช้มา
ประดิษฐ์ชิ้นงาน 

มีความรู้เรื่องการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์
โดยใช้วัสดุเหลือใช้และ
น าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

 
ทักษะ 
(P) 

 

-ออกแบบเครื่องดนตรี
โดยน าวัสดุใกล้ตัว มา
ใช้ท าเครื่องดนตรีได้
เหมาะสม 

-มีทักษะการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น มี
การช่วยเหลือกัน 

-มีทักษะในการ
ออกแบบสร้างสรรค์
เครื่องดนตรี 

-ปฏิบัติตนเป็นนัก
ออกแบบและรู้จักใช้วัสดุ
ใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
- สร้างนิสัยให้รักความ
ประหยัด 

                  
ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ค่านิยม 

(A) 
 

-ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของดนตรี 
-ตระหนักและเห็น
คุณค่าของสิ่งของใกล้
ตัว  
-นักเรียนภูมิใจใน
ชิ้นงานที่ท าขึ้น  

เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี  
เห็นความส าคัญ
ของความพอเพียง 

-เห็นคุณค่าของ
ดนตรี 
-เห็นประโยชน์ของ
วัสดุหรือสิ่งของ 
 

-เกิดความภูมิใจใน
ชิ้นงานเครื่องดนตรีที่ท า
จากวัสดุใกล้ตัว 
-สร้างนิสัยประหยัดและ
ใช้สิ่งของให้คุ้มค่า 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

       แบบประเมินเครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัว 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

 ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
ความสวยงาม 

 
 
 
 
 

 สร้างเครื่องดนตรี 
สวยงาม แตกต่างจากท่ี
ครู ยกตวัอย่างและ
สามารถให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติมกับผู้อ่ืนได้ 

สร้างเครื่องดนตรี 
สวยงาม บ้าง แตกต่าง
จากที่ครูยกตัวอย่าง 
แต่ไม่สามารถให้
ค าแนะน าผู้อื่นได้ 

สร้างเครื่องดนตรี ได้ 
มีความสวยงาม
เล็กน้อยโดยต้องให้
ผู้อื่นแนะน าบ้าง 

ความรับผิดชอบ 
 ส่งงานตรงเวลาตามท่ี

ก าหนด 
ส่งงานช้ากว่าที่ก าหนด 
ไม่เกิน 1 วัน 

ส่งงานช้ากว่าที่
ก าหนด     เกิน 1 
วัน 

 

 

ความคิดสร้างสรรค์ 

ดี (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
สร้างเครื่องดนตรี 
เหมาะสมแสดงถึง
ความคิด 
สร้างสรรค์มาก 
แตกต่างจากท่ีครู 
ยกตวัอย่างและ
สามารถให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติม
กับผู้อ่ืนได้ 

สร้างเครื่องดนตรี 
เหมาะสมแสดงถึง
ความคิด สร้างสรรค์มาก  

สร้างเครื่องดนตรี 
เหมาะสมแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์
บ้างแตกต่างจากท่ีครู
ยกตัวอย่าง แต่ไม่
สามารถให้ค าแนะน า
ผู้อื่นได้ 

สร้างเครื่องดนตรี ได้ 
แสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์เล็กน้อย
โดยต้องให้ผู้อื่น
แนะน าบ้าง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  9 - 10 ดีมาก 

  7 - 8 ดี 

  5 - 6       ปรับปรุง 

  ต่ ากว่า4 ไม่ผ่าน 



แบบประเมินเครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัวเพื่อความพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

 
 
 
 

เลขที ่

ความคิดสร้างสรรค ์ ความสวยงาม ความรับผิดชอบ รวม ผลการประเมิน 

4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 ผ่าน ไม่ผ่าน 

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              

ลงช่ือ…………………………………          
      (นายมงคล  กุมารจันทร์)   
              ครูผู้สอน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน 0-4 ไม่ผ่าน 
ให้คะแนน 5-6      ปรับปรุง 
ให้คะแนน 7-8    ด ี
ให้คะแนน 9-10    ดีมาก 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของสมาชิกเป็นรายบุคคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ค าชี้แจง ประธานกลุ่มสังเกตการท างานของสมาชิก โดยการท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 
รายการประเมิน 

 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม
แสดงความ

คิดเห็นในการ
อภิปราย 

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

การตอบ
ค าถาม 

ความ
รับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม 
คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                   

                   

                   

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 ลงช่ือ…………………………………          
      (นายมงคล  กุมารจันทร์)   
              ครูผู้สอน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้คะแนน 1-6    ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
ให้คะแนน 7-11     ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ (ต้องพัฒนา) 
ให้คะแนน 12-15   ถ้าการท างานนั้นอยู่ในระดับด ี(ให้รักษาระดับไว)้ 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

รายการประเมิน 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่าง
พอเพียง 

มุ่งม่ันในการ 
ท างาน 

รวม 
คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

            

            

            

            

            

            

            

             

             

             

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

          
   ลงช่ือ…………………………………          
      (นายมงคล  กุมารจันทร์)   
              ครูผู้สอน 
 



 
บันทึกผลหลังสอน 

 
ผลการสอน 

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

 

 
ปญหา/แนวทางแกไขปญหา 

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

 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................

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

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

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

 
 

 
ลงช่ือ.....................................................    ลงช่ือ...................................................... 

         (................................................)             (...............................................) 
           ผู้บันทึก               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
 
 

ลงช่ือ.....................................................    ลงช่ือ..................................................... 
             (นางอรัญญา  ธนาวุฒ)ิ        (นายโชคดี  อิ้ววังโส) 
          รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ                 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

 

 



 

ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เร่ือง เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัวเพื่อความพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอประมาณ 

มีภูมิคุ้มกันนัวท่ีดี มีเหตุผล 



 

 

ส่ือ/นวตักรรม 

 

 



 

 

ถอดบทเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัวเพื่อความพอเพียง 

 

 
 
 

โดย 
นายมงคล   กุมารจันทร์ 

ครู  ช านาญการ 
 
 
 
 

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 



 

ช้ินงานครู/นักเรียน 

 
 

 

 


