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คำนำ
แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์ เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้น สาหรับครูผู้สอนดนตรี
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาผู้เรียน ให้มีศักยภาพในการแสดงออกทางดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์
ทั้งยังเป็นทางเลือกสาหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เนื้อหาของเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์ ประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล แนวคิดการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยในระดับมัธยมศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์
ตัวอย่างกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์ และตัวอย่างเกณฑ์ การวัดประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ครู ผู้สอน ให้สามารถนาไปใช้ จัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ และขอขอบคุณท่านผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม
ในการดาเนินการจัดทาเอกสารฉบับนี้ จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ดนตรีไทย เป็นศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย ถ่ายทอดเป็นเอกลักษณะ สืบต่อ
กันมาจนเป็นวัฒนธรรมสาคัญ บ่งบอกถึงความเป็นไทยและศิลปะประจาชาติ ดนตรีไทยไม่ได้เพียงแต่เป็น
เครื่องช่วยให้เกิดความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่ง ในการประกอบพิธีกรรม
สาคัญเกี่ยวข้องกับศาสนา และมีอิทธิพลต่อสังคมของคนไทย การเรียนรู้ความเป็นมา รู้คุณค่าและทักษะ
ด้านดนตรีไทย จะทาให้เกิดความซาบซึ้ง รัก หวงแหนและเกิดการอนุรักษ์สืบทอดไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
การสร้างจิตสานึกให้เดกกและเยาวชน ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง ดัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ระบุใน
หมวด ๑ ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา ๗ ว่าด้วยกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึก
ที่ถูกต้อง ให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและหมวด ๔ ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา (๓) ต้องเน้น
ความสาคัญ ทั้งความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นอกจาก
เป็ น มรดกทางศิล ปวัฒ นธรรม ที่แสดงออกถึงความเป็ นชาติไทยแล้ ว ดนตรี ไทย ยังช่ว ยสร้างเสริม
บุคลิกภาพ สมาธิ สติปัญญา กล่อมเกลาจิตใจและอารมณ์ ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
นอกจากนี้แล้วยังเป็น “ศาสตร์” ที่มีความสาคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเดกก ซึ่งได้กาหนดให้มี
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ไทย ในระดับการศึกษาต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นพบ แสดง
ความสามารถและศักยภาพของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการพัฒนารอบ
ด้ า น ดั ง พระบรมราโชวาท พระบาทสมเดก จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วังท่าพระ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๙ ความตอนหนึ่งว่า
"...การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สาคัญและควรจะดาเนิน ควบคู่กันไป
กับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของ
ประเทศมีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและ
ส่งเสริมกัน..."
(พระบรมราโชวาท ด้านศิลปวัฒนธรรม. ๒๕๐๙ : ออนไลน์)
การเรียนรู้ดนตรีไทย จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาส พัฒนาด้านดนตรีไทยได้อย่างไม่มีขอบเขต
มีทัศนคติที่ดีต่อดนตรีไทย เรียนรู้ดนตรีได้อย่างมีความหมาย รู้ซึ้งถึงสุนทรียรส และซาบซึ้งในดนตรี ไทย
แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรี ไทย แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือ กิจกรรมดนตรี ไทยส าหรับ ผู้เรียนที่
ต้องการศึกษาดนตรีไทยเป็นวิชาเอก โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ศึกษาและฝึกฝนทักษะดนตรี ไทย ตาม
ความถนัด ควบคู่กันไปกับการเรียนทฤษฎีดนตรี ไทยด้านต่างๆ และสาหรับผู้เรียนที่เรียนวิชาดนตรีไทย
เป็นวิชาทั่วไป ควรได้มีโอกาสได้ศึกษาดนตรี ไทย ในลักษณะของการผู้ฟังดนตรีไทยที่ดี ควรมีโอกาส
ได้เรียนสาระดนตรีไทย พอเพียงกับระดับความสามารถของแต่ละคน

๒
ดนตรีไทยสร้างสรรค์ เป็ น ทั กษะทางดนตรี ที่มีค วามส าคัญ ในการพั ฒ นาผู้ เรียน นั บ เป็ น
องค์ประกอบหนึ่ง ทีม่ ีผลต่อการพัฒนาทางสติปัญญา ช่วยปรับสภาพอารมณ์และช่วยกระตุ้นให้เกิดสมาธิ
สร้ างระเบี ยบและควบคุมตนเอง ส่ งเสริมพัฒ นาการทางสมอง การเรียนรู้ การใช้จิน ตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยตรง การใช้ดนตรีเป็นสื่อการเรียนรู้ ที่เน้นเล่นกิจกรรมดนตรีอย่าง
อิสระและเหมาะสม จะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวในการคิด เรียนรู้เรื่องราว
ต่างๆ ได้อย่างรวดเรกว ฉับไว สามารถคิดหาทางออก หรือแก้ปัญหาได้อย่างรวดเรกว มีความคิดยืดหยุ่น
มีความคิดริเริ่ม แปลกใหม่ไม่ซ้าใคร และมีความละเอียดลออ ชัดเจนมากขึ้น
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ก าหนดสาระดนตรี เป็ น
สาระสาคัญสาระหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิล ปะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิ น ตนาการทางศิล ปะ ชื่นชมความงาม มีสุ นทรียภาพ ความมีคุณ ค่า ซึ่งมีผ ลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางดนตรีช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
ตลอดจนการนาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒ นาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ข้อ ๗ รักความเป็นไทย ค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ ข้อ ๕ รั ก ษาวัฒ นธรรมประเพณี ไทย รวมทั้ งคุ ณ ลั ก ษณะของเดก ก ไทยใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการมีทักษะที่หลากหลาย ได้เป็นอย่างดี
จากการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิช าดนตรี สาระการเรียนรู้ศิล ปะ
ครูผู้สอนดนตรี ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะว่า โรงเรียนกาหนดเวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียง ๑ - ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรี
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาผู้เรียน ดนตรีไทยสร้างสรรค์ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน ได้
พัฒนาความสามารถดังกล่าวอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระศิลปะ วิชาดนตรี ดนตรีไทยสร้างสรรค์
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ดนตรีไทยสร้างสรรค์
๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และหวงแหนสมบัติของชาติ ด้วยกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
กำรนำไปใช้
๑. ใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี
ในระดับมัธยมศึกษา
๒. ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ ไทย โดย
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้

๓

ส่วนที่ ๒
แนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้ดนตรีไทยในระดับมัธยมศึกษำ
กิจกรรมดนตรีไทยในระดับมัธยมศึกษำ
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ . (๒๕๓๗ : ๑๕๙-๑๖๐) และอรวรรณ บรรจงศิลป์ (๒๕๓๘ : ๗๓-๘๔)
ได้กล่าวถึง กิจกรรมดนตรีในระดับมัธยมศึกษาไว้ว่า ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นวัยที่สามารถรับรู้
เรียนรู้ได้ดี หลักการสาคัญในการจัดกิจกรรมดนตรีไทยในระดับมัธยมศึกษา ควรครอบคลุมเนื้อหา และ
ทักษะทางดนตรีไทย ดังนี้
๑. ด้านเนื้อหาดนตรีไทยและทักษะดนตรีไทย ในระดับกลางและระดับสูง สาหรับนักเรียนที่มี
ความสนใจ ด้านดนตรีไทย
๒. ด้านการฟัง ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฟัง เสียงเครื่องดนตรีไทยอย่างหลากหลาย ได้แก่
เครื่องดีด เครื่ องสี เครื่องตีและเครื่องเป่ า และฟังเพลงไทย รวมทั้งฟังเพลงไทยหลาย ๆ ประเภท
ได้แก่ เพลงโหมโรง เพลงเถา เพลงตับ เพลงเรื่อง และเพลงพื้นบ้าน เป็นต้น
๓. ด้านการอ่านโน้ต ควรจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ของตัวโน้ตและสัญลักษณ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ด้านการร้องเพลง ควรพัฒนาทักษะการร้องเพลงไทย ให้อยู่ในระดับที่สามารถร้องเพลงได้
โดยไม่เพี้ยน ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ และเป็นทักษะที่ทุกคนควรมีโอกาสได้ปฏิบัติ ซึ่งทักษะ
การร้องเพลงไทยที่ถูกต้องนี้ นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาดนตรี ไทย ควบคู่ไปอย่างมีประสิทธิภาพได้
เป็นอย่างดี ทั้งนีค้ วรพิจารณาจากประสบการณ์ทางดนตรีไทย ของผู้เรียนด้วย
๔. ด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและเครื่องประกอบจังหวะ ควรให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทยตามระดั บ ความสามารถ โดยพิจารณาจากเครื่องดนตรีที่เล่ นเป็นทานองง่ายๆ เช่น
อังกะลุง ขลุ่ยเพียงออ เป็นต้น รวมทั้ง เครื่องประกอบจังหวะ เช่น กลอง ฉิ่ง กรับ ฉาบ และผู้เรียน
ควรได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ต และทฤษฎีดนตรีไทยควบคู่ไปด้วย
๕. ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ควรจัดให้ผู้เรียนได้แสดงออก โดยตีความหมายจากบทเพลง
ให้ มีการเคลื่อนไหว ร่างกาย เช่น การปรบมือ การใช้อุปกรณ์ ทาจังหวะ เดิน วิ่ง กระโดดให้ เข้ากับ
จังหวะเพลง และร่วมกิจกรรมเกมประกอบเพลง
๖. ด้านการสร้างสรรค์ทางดนตรีไทย ได้แก่ การเคาะจังหวะอย่างง่ายๆ การแต่งทานองเพลง
ให้เหมาะสมกับการขับร้องเพลงไทย (ร้อยเนื้อทานองเดียว) จัดให้เล่นดนตรีไทยร่วมกับเพื่อน ๆ เขียน
เพลงไทย คิดท่าเต้น หรือราประกอบเพลงไทย รวมทั้งจัดทาละครอย่างง่ายหรือการแสดงต่างๆ เป็นต้น
การจัดกิจกรรมดนตรี ไทย สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึ กษา ควรมีทั้งกิจกรรมในเชิงปฏิบัติ
และการบรรยาย ทั้งนี้นักเรียนอยู่ในวัยที่มีความพร้อม มีสมาธิในการฟังการบรรยาย เนื้อหาดนตรี ไทยใน
ระดับนี้ ต้องอาศัยการเรียนโดยการบรรยายมากขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานและแนวคิดให้กว้างไกลออกไปได้
ในระยะเวลาสั้น โดยการอธิบายของผู้สอน ทั้งในส่วนกิจกรรมภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียน
ผู้เรียนควรมีโอกาส ค้นคว้าจัดทาสิ่งต่าง ๆ ศึกษาทาความเข้าใจ และนาเสนอเนื้อหาสาระตามความคิด
ของตนเอง ซึ่งจะเป็ น การปลู กฝังด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้น จัดกิจกรรมที่เน้นทั กษะการฟั ง
การอ่านโน้ต การร้องเพลง การเคลื่อนไหว การปฏิบัติเครื่องดนตรี และการสร้างสรรค์ทางดนตรีด้วย

๔
ในด้านทักษะนั้น นักเรียนควรใช้เวลานอกห้องเรียน ในการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดความแม่นยา ความถูกต้องในการปฏิบัติ ผู้สอนควรพัฒ นาเทคนิควิธี
ปฏิบัติ หรือวิธีขับร้องของนักเรียนให้ก้าวหน้า เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและทา
ความเข้าใจ นาเสนอเนื้อหาสาระตามความคิดของตนเอง ซึ่งเป็นการปลูกฝัง ด้านความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งจะเป็นความต้องการของผู้เรียนในวัยนี้ที่จะมีอิสระในการคิด การทาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง กิจกรรม
นอกห้องเรียนในรูปของกิจกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกิจกรรมอีกลักษณะหนึ่งที่มี
ความจาเป็น ในระดับมัธยมศึกษา เพราะช่วยให้นักเรียนที่สนใจดนตรีไทยมีโอกาสได้เรียนรู้ดนตรี ไทย
อย่างเตกมที่ ทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาแนวคิดและทักษะดนตรีไทยได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมดนตรีไทย
การจัดกิจกรรมดนตรี ไทย ครูผู้สอนต้องทาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกว่าดนตรี ไทย เป็นสิ่งที่
สนุกสนาน รื่นรมย์ น่าพอใจ ชั่วโมงดนตรีไทยควรเป็นชั่วโมงที่ผู้เรียนมีความสุข ได้เรียนรู้และค้นพบ
สิ่งใหม่ๆ ที่เขาพอใจ ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับควรเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้น สิ่งที่ควรคานึงในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ คือ จิตวิทยาในการสอนและพัฒนาการของเดกก ครูผู้สอนควรจะเรียนรู้ถึงธรรมชาติ
ของผู้เรียนให้ถ่องแท้ และพยายามปรับวิธีสอนให้เหมาะสมกับความพร้อม และความสนใจของผู้เรียน
การจัดการเรียนสอนดนตรีไทย ให้ประสบผลสาเรกจ ครูจะต้องรู้วิธีสอนซึ่งเป็นหลักที่ควรปฏิบัติดังนี้
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ลองปฏิบัติก่อน แล้วสรุปเป็นหลักการ โดยครูอาจใช้
วิธีก ารแนะน าหรื อ สาธิตให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ แล้ ว ให้ ผู้ เรียนได้ใช้ ความคิด อย่ างมีเหตุผ ลในการสรุป เป็ น
หลักการ ครูมีหน้าที่ช่วยป้อนคาถามหรือชี้แนะแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ครูต้องให้โอกาสผู้เรียนในการคิด
หรือแสดงออกใน กิจกรรมดนตรีไทย เช่น การให้คิดท่าทางประกอบเพลงประเภทต่างๆ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนร่วมกันทาจังหวะประกอบเพลง ด้วยเครื่องประกอบจังหวะที่ผู้เรียนประดิษฐ์ขึ้นเอง เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแต่งเนื้อร้อง เป็นต้น
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผสมผสาน เนื้อหาสาระทางดนตรีไทยและทักษะทางดนตรีไทย
ได้แก่ กิจกรรมเน้นการฟัง การร้องเพลง กิจกรรมเน้นจังหวะและกิจกรรมเคลื่อนไหว เพราะกิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถแยกกันได้โดยเดกดขาด ผู้เรียนจะร้องเพลงได้จะต้องผ่านการฟังมาก่อน ต้องรู้
จังหวะของเพลงและถ้าจะแสดงท่าประกอบเพลงได้ ผู้เรียนจะต้องร้องเพลงได้ก่อน มิฉะนั้นกกไม่สามารถ
กาหนดท่าทางได้ถูกต้อง
๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับสาระอื่น โดยครูสามารถใช้กิจกรรมดนตรีไทยเป็นแกน
ในการเชื่อมโยงวิชาอื่นๆ หรือบูรณาการ การเรียนการสอนได้ เช่น ครูสอนเพลงเทพทอง เมื่อนักเรียน
ร้องเพลงเทพทองได้ รู้จังหวะและแสดงท่าทางประกอบเนื้อเพลงได้ ครูอาจเชื่อมโยงไปถึงความรู้เรื่อง
สัตว์ชนิดต่างๆ ในทุกๆ ด้าน เช่น ประเภทของสัตว์ วิถีชีวิตของสัตว์ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลในปัจจุบัน
เป็นต้น
๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นคุณลักษณะนิสัย ซึ่งจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ดนตรีไทย
ในระดับมัธยมศึกษา มิได้มุ่งหมายเพียงให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมดนตรี ไทย
เท่านั้น แต่จุดมุ่งหมายสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ มุ่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ผู้เรียนจะ
พัฒนาลักษณะนิสัยได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและความเอาใจใส่

๕
ของครู ครู จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามสนใจในเรื่ อ งนี้ ไปพร้ อ มกั บ การให้ ค วามรู้ ทั ก ษะและเจตคติ ซึ่ ง
คุณลักษณะของนักเรียนที่ครูต้องเอาใจใส่ เช่น มารยาทในการฟังและชมการแสดง สมาธิในการฟังหรือ
ชมการแสดงดนตรี ความอดทน การทางานร่วมกับคนอื่น การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ เป็นต้น
กำรวัดประเมินผลดนตรีไทย
การวัดและประเมินผล กระบวนการเรียนรู้ดนตรีไทย แม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดหวัง คือ
การแสดงออกถึง ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในภาพรวมทั้งหมด อาจเป็นการแสดงผลงานดนตรีไทย หรือ
การทดสอบความรู้เนื้อหาดนตรีไทย แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนในระหว่างเรียนของ
ผู้เรียน (โดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี) ผลการประเมินในลักษณะนี้ จึงไม่สามารถนามาใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนได้ทันที การประเมินผลกระบวนการ เป็นสิ่งที่สาคัญในการเรียนรู้ทักษะ
ดนตรีไทย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถของนักเรียน ซึ่งผู้สอนสามารถประเมิน
และปรับปรุงแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้ทันท่วงที การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินตนเองได้
จะส่งผลดีต่อกระบวนการเรียน นักเรียนได้รู้ด้วยตัวเอง รู้ถึงกระบวนการเรียน ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง
เหกนถึงเนื้อหาและผลลัพธ์ทางการเรียน จะเป็นผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ และลดเวลาในการประเมินของ
ครูผู้สอนอีกด้วย โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลแบบรูบริค (Rubrics)
รูบ ริค ประกอบด้วย ๒ ส่ วนส าคัญ คือ เกณฑ์ ที่ใช้ประเมินการปฏิบัติทักษะดนตรีไทยด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียน และระดับคุณภาพหรือระดับคะแนน เกณฑ์จะบอกผู้ประเมินว่าการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานนั้นๆ จะต้องครอบคลุมพิจารณาถึงสิ่งใดบ้าง ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกการปฏิบัติ
ทักษะนั้นๆ สมควรจะได้ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนใดของเกณฑ์แต่ละตัว รูบริค จึงเป็นเหมือน
การกาหนดลักษณะเฉพาะที่ผู้เรียนและครูผู้สอน ได้ตั้งข้อตกลงร่วมกัน ก่อนการเรียนและระหว่างเรียน
สิ่งสาคัญที่การวัดแบบรูบริค ช่วยให้ผู้เรียนตัดสินคุณภาพทักษะทางดนตรีไทยของตนเอง และของผู้อื่น
ได้ อย่ างมีเหตุผ ล เมื่อ ใช้รู บ ริ คเป็ น แนวทางในการประเมิ น ผู้ เรียนจะสามารถชี้ แนะและแก้ ปั ญ หา
เกี่ย วกับผลงานของตนและผู้อื่น ได้อย่างตรงจุด การฝึกฝนซ้าๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทักษะของ
ตนเอง ยิ่ งจะทาให้ ผู้ เรี ยนเพิ่มความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับ การฝึ กฝนของตนมากขึ้น และทาให้ ผู้ ส อน
สามารถประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนได้อย่างชัดเจน อย่างไรกกตาม ครูควรให้โอกาสนักเรียนปรับปรุง
ชิ้นงานอยู่เสมอ และควรให้เพื่อนช่วยประเมินชิ้นงานซึ่งกันและกัน โดยใช้รูบริคเดียวกันกับที่นักเรียน
แต่ละคนใช้ในงานชิ้นหนึ่งๆ เป้าหมายของการให้เพื่อนช่วยประเมินชิ้นงาน เพื่อช่วยให้ทุกคนทางานได้
ดีขึ้น และหลังจากที่เพื่อนช่วยประเมินแล้ว ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับปรุงชิ้นงานด้วยเช่นกัน
ทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนรู้ดนตรีไทย
สุกรี เจริญสุข (๒๕๔๐ : ๑๘) อธิบาย ทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพทางดนตรี ๓
แนวทาง คือ ทฤษฎีความเหมือน ทฤษฎีความแตกต่าง และทฤษฎีความเป็นฉัน ดนตรีเป็นความไพเราะ
ของเสียง อาศัยการเรียนรู้จากความเหมือนพัฒนาไปสู่ความแตกต่าง และความเป็นฉันที่เป็นแก่นแท้
ทางวัฒนธรรม
จากทฤษฎีทั้ง ๓ แนวทาง ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางดนตรี สามารถจัดขั้นตอนได้
๕ ลาดับ ดังนี้

๖
๑. ทฤษฎีการเลียนแบบ เป็นกระบวนการที่เดกกจะต้องได้ยินเสียงดนตรี ได้เหกนและได้สัมผัส
แล้วลอกเลียนให้เหมือนแบบ แบบในที่นี้หมายถึงครู
๒. ทฤษฎีการทาซ้า เป็นการฝึกทักษะจนเกิดความแม่นยา หรือเกิดความชานาญ จนสามารถ
ควบคุม กากับ และจัดการ(ทักษะทางดนตรี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ทฤษฎีการแหกคอก เกิดจากการทาซ้าจนเกิดความเบื่อหน่าย ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อจะ
สร้างสิ่งใหม่ แสวงหาสิ่งใหม่ในบางส่วน
๔. ทฤษฎีทางเทวดา เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านทักษะที่สมบูรณ์ บนพื้นฐานความถูกต้อง
และแม่นยา เป็นตัวของตัวเอง
๕. ทฤษฎีความเป็นฉัน เป็นการแสดงออกทางผลงาน ซึ่งเป็นหัวใจของงานศิลปะและเป็น
ผลงานของดนตรี
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับทักษะด้านดนตรี ไทย ที่นามาใช้ในการพัฒนานักเรียนนั้น รูปแบบ
ลักษณะวิช าเฉพาะของดนตรี นั บ ว่ายังคงมีความส าคัญจาเป็นต้องใช้ ครู เป็นบุคคลสาคัญ ที่จะเป็น
แม่แบบให้กับนักเรียน และนักเรียนต้องได้รับการฝึกฝน ทาซ้าจนขึ้นใจ เพื่อให้เกิดทักษะทางดนตรีที่มี
ความคงทน

๗

ส่วนที่ ๓
กิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ การสร้างสรรค์ จึงเป็นกิจกรรม
สาคัญในการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้สาระดนตรีไปพร้อมๆ
กับการพัฒนาความคิดและการสร้างสรรค์ ที่เป็นของตน โดยปกติเด็กจะคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เช่น แต่ง
เรื่องราว คิดเพ้อฝันกับการเล่นกับตนเองหรือการเล่นกับเพื่อน การสร้างสรรค์ทางดนตรีจึงเป็นกิจกรรม
ที่ควรได้รับการพัฒนา ซึ่งระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในแต่ละวัยนั้น มีลักษณะแตกต่างกันออกไป
เพราะการเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความคิด มีความลึกซึ้งต่างกันออกไปตามระดับ
การเรียนรู้ในแต่ละวัย ผลงานสร้างสรรค์จึงไม่เหมือนกัน มีความลึกซึ้งต่างกัน ดังนั้นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ ย่อมช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความคิดได้เป็นอย่างดี
สาหรับดนตรีไทยในอดีต มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภ์ สานักดนตรีจึงมีอยู่ในวังและในวัด
ประชาชนที่สนใจจะนาบุตรหลานไปฝากเรียน ส่งผลให้มีนักดนตรีไทย สืบเชื้อสายตกทอดต่อกันมาใน
หลายสกุล เช่น พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) พระประดับดุ ริยกิจ (แหยม วีณิน)
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) หลวงเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ขุนสาอางดนตรี
(พลบ สุอังคะวาทิน) เป็นต้น ศิลปินในราชสานักเหล่านี้ได้รับใช้พระมหากษัตริย์ ในการบรรเลงดนตรีไทย
ในพิธีกรรมต่างๆ มีหน้าที่สืบทอดของเก่า และสร้างผลงานใหม่ๆ ให้ปรากฏตามกระแสรับสั่ง โดยมี
วัฒนธรรมที่เป็นขนบธรรมเนียมปฏิบัติ ได้แก่ การไหว้ครู การครอบครู การจับข้อมือ การสร้างสรรค์
ดนตรีไทย จึงเกิดขึ้นตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การสร้างสรรค์ดนตรีไทย เพื่อประกอบพิธีกรรม
ที่เป็นงานราชประเพณี เช่น พิ ธีวันพืชมงคล วัดเฉลิมพระชนมพรรษา การสร้างสรรค์ดนตรีไทย เพื่อ
ประกอบพิธีกรรมสาหรับประชาชน ได้แก่ พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด แต่งงาน งานบวช งานศพ เป็นต้น
การสร้างสวรรค์ดนตรีไทยเพื่อการฟัง ทาให้เกิดเพลงในรูปแบบต่างๆ เช่น เพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงตับ
เพลงโหมโรง เพลงลูกบท เป็นต้น การสร้างสรรค์ดนตรีไทยเพื่อประกอบการแสดง เช่น การแสดงโขน
ละคร หุ่นกระบอก ลิเก เป็นต้น
ความหมายดนตรีไทยสร้างสรรค์
ดนตรีไทยสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างผลงานดนตรีไทยขึ้นใหม่ หรือการสร้างงานดนตรีไทย
ที่เกิดจากการรวบรวม ดัดแปลง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ผลงานดนตรีไทยในรูปแบบใหม่ รวมถึง
การทากิจกรรมทางดนตรีไทยอื่นๆ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑. การสร้ า งสรรค์ จ ากประสบการณ์ เป็ น การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางดนตรี ไทย โดยใช้
ประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์เอง หรือได้รับคาแนะนา แล้วนามาประยุกต์ คิดค้น เป็นความคิดของ
ตนเองขึ้น เช่น การแต่งเนื้อร้องขึ้นใหม่จากทานองเพลงที่เคยได้ยินมา เป็นต้น
๒. การสร้างสรรค์โดยอาศัยหลักการ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีไทย จากหลักการที่
ผู้สร้างสรรค์มีความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว เช่น การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยจากวัสดุใหม่ๆ โดยนาหลักของ
การกาเนิดเสียง วิชาวิทยาศาสตร์มาใช้ รู้หลักการเคลื่อนไหวเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ แล้วนามาคิดท่าทาง
ประกอบเพลงในการทากายบริหาร เป็นต้น

๘
แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์
การจัดกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หมวดสร้างเสริม
คุณลักษณะและค่านิยม กิจกรรมปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติ
ของชาติ ในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ สามารถดาเนินการได้ ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. สร้างสรรค์โดยใช้ทักษะในสาระวิชาดนตรีไทย
การจัดกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์ โดยบูรณาการในทักษะในสาระวิชาดนตรีไทย สามารถ
ดาเนินการได้ โดยนาทักษะทางดนตรี ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่านโน้ต ทักษะการร้องเพลง
ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี ทักษะการเคลื่อนไหว มาบูรณาการกับสาระทางดนตรีไทย จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นาเสนอผลงาน รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน สามารถ
กาหนดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น
๑.๑ สร้างสรรค์โดยใช้ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเป็นฐาน บูรณาการเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาสาระดนตรีในเรื่อง ทานอง จังหวะ ดาเนินการโดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
๑.๑.๑ เลือกเครื่องดนตรีไทย
๑.๑.๒ เลือกเพลงที่ใช้ปฏิบัติ
๑.๑.๓ ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
๑.๑.๔ อภิปรายกลุ่ม สร้างสรรค์ทานองเพลง จังหวะเพลง รูปแบบที่แตกต่างจากเดิม
๑.๑.๕ ฝึกปฏิบัติตามแนวคิดสร้างสรรค์ที่ได้
๑.๑.๖ สรุปผลงานที่สร้างสรรค์ นาเสนอผลงาน
๑.๒ สร้างสรรค์โดยใช้ทักษะการขับร้องเพลงไทยหรือเพลงพื้นบ้านเป็นฐาน ดาเนินการ
โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
๑.๒.๑ ฟังเพลงไทย/เพลงพื้นบ้าน
๑.๒.๒ อภิปรายเลือกเพลงไทย/เพลงพื้นบ้าน
๑.๒.๓ ฝึกขับร้องเพลงไทย/เพลงพื้นบ้าน
๑.๒.๔ แต่งเนื้อเพลงขึ้นใหม่
๑.๒.๕ ฝึกขับร้องเพลงที่สร้างขึ้น
๑.๒.๖ นาเสนอผลงาน
๑.๓ สร้างสรรค์โดยใช้ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นฐาน รวมวงดนตรีไทย ดาเนินการ
โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
๑.๓.๑ เลือกเครื่องดนตรีไทย เครื่องประกอบจังหวะ (ตามความถนัดและ
ความเหมาะสม)
๑.๓.๒ เลือกเพลงที่ใช้ฝึกปฏิบัติ
๑.๓.๓ แยกปฏิบัติเครื่องดนตรี และเครื่องประกอบจังหวะ
๑.๓.๔ ประสมวง
๑.๓.๕ สร้างรูปแบบการประสมวง
๑.๓.๖ นาเสนอผลงาน

๙
๑.๔ สร้างสรรค์โดยบูรณาการทักษะดนตรีไทยเป็นฐาน ดาเนินการโดยมีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
๑.๔.๑ กาหนดทักษะที่จะนามาใช้สร้างผลงาน (ทักษะการขับร้อง ทักษะการอ่าน
และทักษะการเคลื่อนไหว)
๑.๔.๒ เลือกเพลงไทย
๑.๔.๓ ปฏิบัติกิจกรรมทักษะการอ่านโน้ต ร้องโน้ตและทาจังหวะ
๑.๔.๔ แต่งเนื้อเพลง
๑.๔.๕ ขับร้องเพลงด้วยเนื้อที่แต่งใหม่
๑.๔.๖ ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว (คิดท่าทางประกอบเพลง)
๑.๔.๗ นาเสนอผลงานขับร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลง
๑.๔.๘ วิจารณ์ผลงานสร้างสรรค์
๒. การสร้างสรรค์ในรูปแบบบูรณาการกิจกรรมสาระการเรียนรู้อื่น
การจัดกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์ ในรูปแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือทักษะอื่น
เป็นการใช้ทักษะด้านดนตรีไทย บูรณาการเชื่อมโยงกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สามารถกาหนด
กิจกรรมได้หลากหลาย เช่น
๒.๑ ดนตรีไทยกับสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค
กระบวนการ หลักการวิธีการสร้างสรรค์และสุนทรียภาพมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดาเนินการโดยมีขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
๒.๑.๑ กิจกรรมการฟังเพลงไทย
๒.๑.๒ ทาจังหวะประกอบเพลง
๒.๑.๓ ขีดเขียนระบายสีตามจังหวะของดนตรี ซึ่ง จะทาให้ ได้ภ าพเขียนที่แปลกตา
ตามลีลาของจังหวะดนตรี
๒.๑.๔ นาเสนอผลงาน
๒.๑.๕ ร่วมกันวิพากษ์ผลงาน
๒.๒ ดนตรีไทยกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการใช้ภาษา การประพันธ์ การพูด
การเขียน การสื่อความหมายและการสื่อสาร โดยนาความรู้ทางดนตรีไทย มาใช้ในการขับร้องเพลง
ดาเนินการโดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
๒.๒.๑ กาหนดรูปแบบบทประพันธ์
๒.๒.๒ แต่งบทประพันธ์
๒.๒.๓ นาเสนอบทประพันธ์ในรูปแบบทานองเสนาะ
๒.๒.๔ คัดเลือกบทเพลงไทยที่จะใช้ขับร้อง
๒.๒.๕ ฝึกขับร้องเพลงไทยโดยใช้เนื้อร้องที่แต่งขึ้นใหม่
๒.๒.๖ นาเสนอผลงาน
๒.๓ ดนตรีไทยกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องการคิดคานวณ การวิเคราะห์
จินตนาการ มาใช้กับการนับจังหวะดนตรี หรือใช้เป็นบทเพลงประกอบการเรียนการสอน ดาเนินการ
โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้

๑๐
๒.๓.๑ กาหนดนาเสนอเนื้อหาคณิตศาสตร์
๒.๓.๒ วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนรู้
๒.๓.๓ กาหนดเพลงไทยเพื่อใช้ประกอบการขับร้อง
๒.๓.๔ แต่งคาร้องตามเนื้อหาคณิตศาสตร์
๒.๓.๕ ฝึกขับร้อง ทาจังหวะ
๒.๓.๖ คิดท่าทางประกอบเพลง
๒.๓.๗ นาเสนอผลงาน
๒.๔ ดนตรีไทยกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เครื่องมือ เครื่องดนตรี หลักกลไก การเกิดเสียงและระบบไฟฟ้า โดยนาความรู้ทางดนตรีมาร้องเพลง
ประกอบการเรียนการสอน ทาให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังสามารถนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในเรื่องเสียง มาใช้ในการขับร้องเพลง ดาเนินการโดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดังนี้
๒.๔.๑ กาหนดเนื้อหาเรื่องเสียงเพื่อการเรียนรู้
๒.๔.๒ จัดทาโครงงานเรื่องฐานเสียง
๒.๔.๓ นาเสนอโครงงานสรุปองค์ความรู้
๒.๔.๔ แต่งเพลงเรื่อง เสียง
๒.๔.๕ สาธิตการใช้เสียงในแต่ละรูปแบบประกอบการขับร้องเพลง
๒.๔.๖ นาเสนอผลงาน
๒.๔.๗ ร่วมกันวิจารณ์ผลงาน
๒.๕ ดนตรีไทยกับสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขอนามัย
การเคลื่อนไหว การพัฒนาบุคลิกภาพ และการออกกาลังกาย ดาเนินการโดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ดังนี้
๒.๕.๑ คัดเลือกเพลงไทยที่มีอัตราจังหวะสนุกสนาน
๒.๕.๒ กาหนดเนื้อหาการออกกาลังกาย
๒.๕.๓ คิดท่าทางการออกกาลังเพื่อให้แต่ละส่วนของร่างกายแข็งแรง
๒.๕.๔ นาเพลงที่คัดเลือกมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับท่าทาง
๒.๕.๕ ฝึกปฏิบัติท่าทางการออกกาลังกายประอบเพลงที่คิดขึ้นใหม่
๒.๕.๖ นาเสนอผลงาน
๒.๕.๗ ร่วมกันวิจารณ์ผลงาน
ประโยชน์ของดนตรีไทยสร้างสรรค์
การนาความรู้ทางดนตรีไปใช้ในชีวิตประจาวัน ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์
ทางดนตรีและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ เราสามารถนาสิ่งเหล่านี้ไปปรับและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
๑. เป็นการแสดงความสามารถพิเศษในการร้องเพลงและเล่นดนตรีที่ตนเองถนัดและสนใจ
๒. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๔. ผ่อนคลายความเห็นเหน็ดเหนื่อยหรือความเครียด

๑๑
๕. พัฒนาความคิดหรือความสามารถในการเรียนรู้
๖. พัฒนาความสามารถทางดนตรี
๗. เป็นการฝึกสมาธิและส่งเสริมสุขภาพจิต
๘. เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยม
๙. เพื่อส่งเสริมการสร้างมนุษยสัมพันธ์

๑๒

ส่วนที่ ๔
ตัวอย่างกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์
การจัดกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์ สามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อนาไปใช้จัดการเรียนรู้
สาหรับนักเรียน ได้หลายรูปแบบ โดยมีตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่างกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์ที่บูรณาการทักษะทางดนตรี
ตัวอย่างที่ ๑
ชือ่ กิจกรรม : ทักษิณถิ่นไทยแสนไพเราะ
ระดับชั้น

: มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

เวลาที่ใช้

: ๒ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. นักเรียนสามารถสร้างผลงานดนตรีไทยสร้างสรรค์ โดยบูรณาการทักษะการขับร้อง ทักษะ
การอ่านโน้ต และทักษะการเคลื่อนไหวได้
๒. นักเรียนสามารถนาเสนอผลงานดนตรีไทยสร้างสรรค์ได้อย่างภาคภูมิใจได้
๓. นักเรียนสามารถวิจารณ์ผลงานดนตรีไทยสร้างสรรค์ได้
เสริมสร้างความสามารถ
๑. ดนตรีไทยสร้างสรรค์ ได้แก่ ทักษะการอ่านโน้ต การขับร้องเพลง การปฏิบัติจังหวะและ
การเคลื่อนไหว
๒. การทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ เพลงประกอบการแสดง ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ตามวิถีภูมิภาค
ของไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้
๒. ครูนาเสนอเพลงไทยประกอบการแสดงภาคใต้ “เพลงตารีกีปัส”
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายประวัติความเป็นมา รูปแบบเพลง (ทานอง จังหวะเพลง)
และการนาเพลงไปใช้
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านโน้ต “เพลงตารีกีปัส”
๕. ครูนาเสนอทานอง “เพลงตารีกีปัส”
๖. นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการร้องโน้ต และทาจังหวะ “เพลงตารีกีปัส”
๗. ทุกกลุ่มนาเสนอผลงาน

๑๓
ชัว่ โมงที่ ๒
๑. ครูทบทวน “เพลงตารีกีปัส”
๒. นักเรียนร่วมกันทบทวนการร้องโน้ต ทาจังหวะประกอบเพลงตารีกีปัส
๓. ครูนาเสนอวิธีการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตารีกีปัส
๔. นักเรียนคิดท่าทางประกอบเพลงตารีกีปัส
๕. นักเรียนนากระดาษจัดทาเป็นพัดประกอบการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตารีกัปัส
๖. นักเรียนนาพัดที่ประดิษฐ์ นาไปออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตารีกีปัส
๗. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมร้องโน้ต ทาจังหวะ และแสดงท่าทางประกอบ
เพลงตารีกีปัส
๘. นาเสนองานจนครบทุกกลุ่ม
๙. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น วิ จ ารณ์ แ ละแสดงความคิ ด เห็ น การน าเสนอผลงานของแต่ ล ะกลุ่ ม
ในประเด็นจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๑๐. อภิปราย สรุป สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติเรื่อง ทักษิณถิ่นไทยแสนไพเราะ
สื่อการเรียนรู้
๑. แผนภูมิโน้ตเพลงตะลีกีปัส
๒. เครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่ ฉิ่ง กรับ และเครื่องเคาะจังหวะอื่นๆ
๓. กระดาษ
๔. แถบบันทึกเสียงเพลงไทย เพลงตารีกีปัส
การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล
๑. สังเกตการปฏิบัติทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย ได้แก่ อ่านโน้ต ร้องโน้ต ทาจังหวะประกอบ
เพลง และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
๒. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านการทางานร่วมกัน
๓. ประเมินผลงานการแสดง
๔. ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
๑. แบบสังเกตการปฏิบัติ อ่านโน้ต ร้องโน้ต ทาจังหวะประกอบเพลง และการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกัน
๓. แบบประเมินผลงานการแสดง
๔. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

๑๔
ตัวอย่างที่ ๒
ชื่อกิจกรรม : แสนเสนาะร้อยเนื้อทานองเดียว
ระดับชั้น

: มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

เวลาที่ใช้

: ๒ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนสร้างงานดนตรีไทยสร้างสรรค์ ด้วยทักษะการขับร้องเพลงไทยได้
๒. นักเรียนสามารถนาเสนอผลงานดนตรีไทยสร้างสรรค์ ได้อย่างภาคภูมิใจ
๓. นักเรียนสามารถวิจารณ์งานดนตรีไทยสร้างสรรค์ได้
เสริมสร้างความสามารถ
๑. ดนตรีไทยสร้างสรรค์ ได้แก่ การขับร้องเพลง การปฏิบัติจังหวะและการเคลื่อนไหว
๒. การทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๑. ครูเปิดแถบบันทึกเสียงเพลงไทยรูปแบบเพลงอัตราจังหวะชั้นเดียว และเพลงไทยรูปแบบ
เพลงอัตราจังหวะสองชั้น
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายรูปแบบของเพลงไทย ระหว่างเพลงในอัตราจังหวะชั้นเดียวและ
เพลงในอัตราจังหวะสองชั้น
๓. นักเรีย นร่ วมกัน สรุป ลักษณะของเพลงไทยในรูปแบบอัตราจังหวะชั้นเดียว และเพลงใน
อัตราจังหวะสองชั้น
๔. ครูนาเสนอเพลงนาคราช
๕. นักเรียนศึกษาประวัติความเป็นมาเพลงนาคราช คาร้องเพลงนาคราช รวมทั้งความหมาย
ของคาร้องเพลงนาคราช
๖. ครูแนะนาโน้ตเพลงนาคราช และนักเรียนร่วมกันอ่านและร้องโน้ตเพลงนาคราช
๗. นักเรียนร่วมกันขับร้องเพลงนาคราช จากแถบบันทึกเสียง
๘. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มร้องโน้ตเพลงนาคราช กลุ่มทาจังหวะประกอบ
เพลงและกลุ่มร้องเพลงนาคราช
๙. นาเสนอผลงานการขับร้องเพลงนาคราช
๑๐. นักเรียนร่วมประเมินผลการขับร้องเพลงนาคราช
๑๑. ครูนักเรียนร่วมกันสรุป อภิปรายการขับร้องเพลงนาคราช
ชั่วโมงที่ ๒
๑. ครูทบทวนเพลงนาคราชชั้นเดียว
๒. นักเรียนทบทวนการร้องโน้ตเพลงนาคราช การขับร้องเพลงนาคราชพร้อมทั้งทาจังหวะ
ประกอบเพลง

๑๕
๓. ครูนาเสนอรูปแบบคาร้องเพลงไทย ตามฉันทลักษณ์กลอนแปด เพื่อแนะนาวิธีการแบ่งคา
ในบทประพันธ์ ให้สัมพันธ์กับทานองเพลงนาคราช
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม คัดเลือกบทประพันธ์รูปแบบกลอนแปด จากวรรณคดีไทยที่ชอบ จานวน
๒ บท โดยสืบค้นจากเอกสารหรืออินเทอร์เน็ต
๕. นักเรียนฝึกขับร้องทานองเพลงนาคราช โดยใช้คาร้องจากบทประพันธ์ที่แต่ละกลุ่มคัดเลือก
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานขับร้องเพลงนาคราช ตามบทประพันธ์ที่คัดเลือกจนครบ
ทุกกลุ่ม
๗. นักเรียนร่วมประเมินผล วิจารณ์ผลการนาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการขับร้องเพลงไทยอัตราจังหวะชั้นเดียว ตามแนวทาง
ร้อยเนื้อทานองเดียว
สื่อการเรียนรู้
๑. แถบบันทึกเสียงเพลงอัตราจังหวะสองชั้น ได้แก่ เพลงลาวเสี่ยงเทียนสองชั้น
เพลงลาวสมเด็จสองชั้น เพลงแขกบรเทศสองชั้น เป็นต้น
๒. แถบบันทึกเสียงเพลงอัตราจังหวะชั้นเดียว ได้แก่ เพลงแขกระเริง เพลงเทพทอง
เพลงนาคราช
๓. แผนภูมิโน้ตเพลงนาคราช
๔. แผนภูมิคาร้องเพลงนาคราช
๕. เครื่องประกอบจังหวะ
๖. แถบบันทึกเสียงเพลงนาคราช (คาราโอเกะ)
การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล
๑. สังเกตการขับร้องเพลงนาคราช
๒. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านการทางานร่วมกัน
๓. ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
๑. แบบสังเกตการขับร้องเพลงไทย
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกัน
๓. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

๑๖
ตัวอย่างที่ ๓
ชื่อกิจกรรม : ครื้นเครงปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
ระดับชั้น

: มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

เวลาที่ใช้

: ๔ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. นักเรียนสามารถสร้างผลงานดนตรีไทยสร้างสรรค์ ด้วยทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
๒. นักเรียนสามารถนาเสนอผลงานดนตรีไทยสร้างสรรค์ได้อย่างภาคภูมิใจ
๓. นักเรียนสามารถวิจารณ์งานดนตรีไทยสร้างสรรค์ได้
เสริมสร้างความสามารถด้าน
๑. ดนตรีไทยสร้างสรรค์ ได้แก่ การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย การปฏิบัติจังหวะและ
การเคลื่อนไหวประกอบเพลง
๒. การทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๑. ครูให้นักเรียนฟังเพลงไทยที่ปฏิบัติโดยวงอังกะลุง
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงเพลงที่ฟังในประเด็น เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง เพลงที่บรรเลง
๓. ครูนาเสนอเครื่องดนตรีไทย “อังกะลุง” เพื่อให้นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับ ส่วนประกอบของอังกะลุง วิธีการนั่ง การจับ การเขย่า การประสมวง การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
และการนาอังกะลุงไปใช้ประโยชน์
๔. ครูนาเสนอเพลงบูเซ็นซ็อค เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติอังกะลุง
๕. นักเรียนร่วมกันอ่านโน้ต ร้องโน้ต และทาจังหวะประกอบ
๖. นักเรียนฝึกปฏิบัติเพลงบูเซ็นซ็อค ทีละประโยค วรรค จนจบเพลง
๗. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติเพลงบูเซ็นซ็อค
ชั่วโมงที่ ๒
๑. ครูทบทวนการปฏิบัติอังกะลุง เกี่ยวกับ ส่วนประกอบของอังกะลุง วิธีการนั่ง การจับ
การเขย่า การประสมวง การดูแลรักษาเครื่องดนตรี และการนาอังกะลุงไปใช้ประโยชน์
๒. ทบทวนการปฏิบัติเพลงบูเซ็นซ็อค
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ทานองเพลงบูเซ็นซ็อค
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งทานองเพลงเพิ่มเติมจากทานองเพลงบูเซ็นซ็อค
๕. นาเสนอทานองเพลงที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้แต่ละกลุ่มนาไปปฏิบัติ
๖. นักเรียนร่วมกันคิดกาหนดเพลงสาหรับการปฏิบัติอังกะลุง สาหรับการรวมวงอังกะลุง
๗. ร่วมกันอ่านโน้ต ร้องโน้ต ทาจังหวะประกอบเพลงที่นักเรียนร่วมกันคิดขึ้นใหม่ และปฏิบัติ
เพลงที่กาหนดขึ้น

๑๗
๘. วิเคราะห์เพลงที่กาหนดขึ้น อภิปรายร่วมกัน ปรับปรุงทานองเพลง โดยความดูแลของครู
เพื่อให้เพลงที่กาหนดขึ้นใหม่มคี ุณภาพยิ่งขึ้น
๙. ร่วมกันวิจารณ์ผลงานการปฏิบัติอังกะลุง
สื่อการเรียนรู้
๑. แผนภูมิโน้ตเพลงบูเซ็นซ็อค
๒. อังกะลุง
๓. เครื่องประกอบจังหวะ
การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล
๑. สังเกตการปฏิบัติอังกะลุงเพลงบูเซ็นซ็อค
๒. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านการทางานร่วมกัน
๓. ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
๑. แบบสังเกตการขับร้องเพลงไทย
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกัน
๓. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

๑๘
ตัวอย่างกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์ที่บูรณาการสาระการเรียนรู้อื่น
ตัวอย่างที่ ๔
ชื่อกิจกรรม : แอโรบิคเพลงไทย
ระดับชั้น

: มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

เวลาที่ใช้

: ๒ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. นักเรียนสามารถสร้างผลงานดนตรีไทยสร้างสรรค์ ด้วยเพลงแขกอาวัสได้
๒. นักเรียนสามารถนาเสนอผลงานดนตรีไทยสร้างสรรค์ แอโรบิคแขกอาวัส ได้อย่างภาคภูมิใจ
๓. นักเรียนสามารถวิจารณ์งานดนตรีไทยสร้างสรรค์ได้
เสริมสร้างความสามารถด้าน
๑. สาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ ผ่านทักษะด้วยเนื้อหาดนตรีไทย
๒. การทางานร่วมกัน
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูนาเสนอ วีดิทัศน์การออกกาลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค
๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ ลักษณะของทานองเพลง และจังหวะดนตรีที่ใช้ประกอบ
การเต้นแอโรบิค
๓. ครูใช้คาถามเร้าความคิด ให้นักเรียนเห็นได้ว่าการเต้นออกกาลังกาย สามารถสร้างสรรค์ได้
โดยใช้ทานองเพลงไทย
๔. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์หาแนวทานองเพลงไทยที่มีความเหมาะสม
กับการเต้นออกกาลังกายที่สุด
๕. ครูนาเสนอทานองเพลงไทยในรูปแบบต่างๆ เช่น เพลงอัตราจังหวะสองชั้น เพลงเร็ว เพลง
อัตราจังหวะพิเศษ โดยให้ นั กเรีย นฟั งทานองเพลงจากแถบบันทึกเสี ยง เพื่อให้ นักเรีย นเลื อกนาไปใช้
ประกอบการคิดท่าทางออกกาลังกาย
๖. ครูชี้ให้นักเรียนเห็นถึงจังหวะเพลงไทยที่เหมาะสม กับการประดิษฐ์ท่าทางการเต้นแอโรบิค
มากที่สุด คืออัตราจังหวะพิเศษ ประเภทเพลงปลุกใจ หรือเพลงที่ใช้จังหวะมาร์ช เช่น เพลงแขกอาวัส
เพลงมาร์ชิ่งทูจอเจียร์ เพลงฝรั่งยี่เฮ็ม
๗. นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกเพลง กลุ่มละ ๑ เพลง
๘. นักเรียนศึกษาท่าเต้นที่ช่วยในการออกกาลังกาย เพื่อนามาใช้ประกอบเพลงและคิดท่าทาง
ประกอบการออกกาลังกาย ในรูปแบบการเต้นแอโรบิค
๙. แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน การเต้นออกกาลังกาย

๑๙
สื่อการเรียนรู้
๑. แถบบันทึกเสียงเพลงประเภทต่างๆ
๒. แถบบันทึกเสียงเพลงแขกอาวัส เพลงมาร์ชิ่งทูจอเจียร์ เพลงฝรั่งยี่เฮ็ม
๓. เอกสารหลักการออกกาลังกาย
๔. คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตการปฏิบัติแอโรบิคเพลงไทย
๒. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านการทางานร่วมกัน
๓. ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
๑. แบบสังเกตการปฏิบัติแอโรบิคเพลงไทย
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกัน
๓. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

๒๐
ตัวอย่างที่ ๕
ชื่อกิจกรรม : บทร้อยกรองคล้องจองคา
ระดับชั้น

: มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

เวลาที่ใช้

: ๒ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. นักเรียนสามารถแต่งบทประพันธ์ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
๒. นักเรียนสามารถประยุกต์ทานองเพลงไทยไปใช้ประกอบการร้องเพลงตามบทประพันธ์ได้
๓. นักเรียนสามารถวิจารณ์ผลงานดนตรีไทยสร้างสรรค์ได้
เสริมสร้างความสามารถด้าน
๑. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และทักษะการร้องเพลง
๒. การทางานร่วมกัน
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูนาเสนอบทกลอนเกี่ยวกับวันปิยมหาราช
๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ หลักภาษาไทยที่ใช้ในบทกลอน ได้แก่ ภาษา ฉันทลักษณ์
ของบทกลอนที่ครูคัดเลือกมาให้เรียนรู้ และสรุปร่วมกัน
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่งบทประพันธ์เกี่ยวกับวันปิยมหาราช จานวน ๒-๔ บท
๔. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับบทประพันธ์ที่แต่งขึ้น
๕. นักเรียนนาเสนอบทประพันธ์ที่แต่งขึ้น ในรูปแบบทานองเสนาะ
๖. นักเรียนนาทานองเพลงไทย ไปใช้นาเสนอบทร้อยกรองที่แต่งขึ้น
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอบทเพลงที่สร้างขึ้น
๘. นักเรียนร่วมกันวิจารณ์ผลงานบทเพลงที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
๙. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปบทเพลงที่สร้างขึ้น
สื่อการเรียนรู้
๑. แผนภูมิฉันทลักษณ์กลอนแปด
๒. เครื่องประกอบจังหวะ
การวัดและประเมินผล
๑. ความสามารถในการแต่งบทประพันธ์
๒. สังเกตการนาเสนอบทเพลงประกอบบทประพันธ์
๓. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านการทางานร่วมกัน
๔. ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

๒๑
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
๑. แบบประเมินบทประพันธ์
๒. แบบสังเกตการขับร้อง
๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกัน
๔. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

๒๒
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๒๓

ภาคผนวก
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผล

๒๔
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
(ขลุ่ยเพียงออ)
ประเด็น
การประเมิน
การนั่ง การจับและ
การวางนิ้ว

๓ คะแนน
นั่งตัวตรง จับขลุ่ย
ถูกต้อง การวางนิ้ว
ถูกต้อง
ทานอง
ปฏิบัติทานองถูกต้อง
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ของ
ทานองเพลงขึ้นไป
จังหวะ
ปฏิบัติจังหวะถูกต้อง
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ของ
ทานองเพลงขึ้นไป
คุณภาพเสียง
คุณภาพเสียงชัดเจน
สม่าเสมอ
การสร้างสรรค์
มีความแม่นยา แสดง
(แม่นยา อารมณ์เพลง อารมณ์เพลง และ
กระตือรือร้น)
กระตือรือร้น

เกณฑ์การให้คะแนน
๒ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อรายการ
ปฏิบัติทานองถูกต้อง
ร้อยละ ๕๐-๗๔ ของ
ทานองเพลง
ปฏิบัติจังหวะถูกต้อง
ร้อยละ ๕๐-๗๔ ของ
ทานองเพลง
คุณภาพเสียงชัดเจน
บางส่วน
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อรายการ

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๒ - ๑๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
๘ - ๑๑ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๑ - ๗ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไข

๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อรายการ
ปฏิบัติทานองถูกต้องต่า
กว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ทานองเพลง
ปฏิบัติจังหวะถูกต้อง
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ทานองเพลง
คุณภาพเสียงไม่ชัดเจน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อรายการ

๒๕
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
(ซอด้วง)
ประเด็น
การประเมิน
การจับซอ
การลงนิ้ว
ทานอง
จังหวะ
คุณภาพเสียง

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
จับซอด้วงได้ถูกต้อง ตาม จับซอด้วงได้ถูกต้อง ตาม
ตาแหน่งและมีความมั่นคง ตาแหน่งแต่ขาดความ
ในการจับ
มั่นคงในการจับ
ลงนิ้วได้ถูกต้องและปฏิบัติ ลงนิ้วได้ถูกต้อง แต่ขาด
ได้ต่อเนื่อง
ความต่อเนื่อง
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๕๐-๗๙
ปฏิบัติจังหวะได้ถูกต้อง
ปฏิบัติจังหวะได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๕๐-๗๙
คุณภาพเสียงชัดเจน
คุณภาพเสียงชัดเจน
สม่าเสมอ
บางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๒ - ๑๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
๘ - ๑๑ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๑ - ๗ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไข

๑ คะแนน
จับซอด้วงไม่ถูกต้อง
ตามตาแหน่งและขาด
ความมั่นคงในการจับ
ลงนิ้วไม่ถูกต้อง
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ปฏิบัติจังหวะได้ถูกต้อง
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
คุณภาพเสียงไม่ชัดเจน

๒๖
เกณฑ์การประเมินการขับร้องเพลงไทย
ประเด็น
การประเมิน
ทานองเพลง
จังหวะ
การเอื้อนเสียง
เนื้อร้อง
การหายใจ

๓ คะแนน
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ปฏิบัติจังหวะได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ปฏิบัติเนื้อร้องได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
คุณภาพการหายใจ
ถูกต้องชัดเจน ทุกจุด

เกณฑ์การให้คะแนน
๒ คะแนน
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๕๐-๗๙
ปฏิบัติจังหวะได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๕๐-๗๙
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๕๐ - ๗๙
ปฏิบัติเนื้อร้องได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๕๐ - ๗๙
คุณภาพการหายใจ
ถูกต้องชัดเจน บางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๒ - ๑๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
๘ - ๑๑ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๑ - ๗ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไข

๑ คะแนน
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ปฏิบัติจังหวะได้ถูกต้อง
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ปฏิบัติเนื้อร้องได้ถูกต้อง
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
คุณภาพการหายใจ ไม่
ชัดเจน

๒๗
เกณฑ์การประเมินการวางแผนการปฏิบัติงาน
ประเด็น
การประเมิน
กาหนดเครื่องมือ
และวัสดุ สาหรับ
การปฏิบัติงาน
การแบ่งงาน
รับผิดชอบ
กาหนดรูปแบบใน
การทางานได้
เหมาะสม
กาหนดเวลาได้
เหมาะสมกับงาน
สรุปและบันทึก
ผลได้ถูกต้อง

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
กาหนดเครื่องมือและวัสดุ กาหนดเครื่องมือและวัสดุ
สาหรับการปฏิบัติงานได้ สาหรับการปฏิบัติงานได้
ครบถ้วนเหมาะสมและมี เหมาะสมและมีการแปร
การแปรรูปนากลับมาใช้ รูปนากลับมาใช้ซ้าเป็น
ซ้าเป็นส่วนมาก
บางส่วน
แบ่งงานรับผิดชอบให้กับ แบ่งงานให้กับสมาชิก
สมาชิกทุกคนได้อย่าง
ทุกคน
เหมาะสม
กาหนดรูปแบบในการ
กาหนดรูปแบบการทางาน
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม
ได้แต่ไม่เหมาะสม
ตามลาดับขั้นตอน
กระบวนการ
กาหนดเวลาได้เหมาะสม กาหนดเวลาไม่เหมาะสม
กับงาน
เล็กน้อย

๑ คะแนน
กาหนดเครื่องมือและ
วัสดุไม่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานและไม่มี
การแปรรูปนากลับมาใช้
ซ้า
แบ่งงานให้สมาชิก
ในกลุ่มไม่ครบทุกคน
ไม่สามารถกาหนด
รูปแบบในการ
ปฏิบัติงานได้

กาหนดเวลาไม่
เหมาะสมใช้เวลาเกิน
ความจาเป็น
สรุปและบันทึกผลการวาง สรุปและบันทึกผลการวาง สรุปและบันทึกผล
แผนการทางานได้ครบ
แผนการทางานไม่ครบ
การวางแผนการทางาน
และเหมาะสมทุกอย่าง
ได้น้อยกว่าครึ่งของงาน

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
ดี
หมายถึง
พอใช้
หมายถึง
ปรับปรุง หมายถึง

ผลงานมีระดับคะแนน ๑๑ - ๑๕ คะแนน
ผลงานมีระดับคะแนน ๖ - ๑๐ คะแนน
ผลงานมีระดับคะแนน ๑ - ๕ คะแนน

๒๘
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน
ประเด็น
การประเมิน
๔ คะแนน
คุณลักษณะ
มีทักษะในการร่วม
ในการทางาน กิจกรรมกลุ่ม มี
วินัย ตั้งใจพยายาม
แสวงหาวิธีทางาน
ทางานจนสาเร็จ
และผลงานมี
คุณภาพ
ความสามารถ สามารถเลือก ใช้
ในการทางาน วัสดุ / อุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสมกับ
งาน ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามขั้นตอน
ทันเวลาตามที่
กาหนดสามารถ
พัฒนางานได้
เจตคติต่อการ ชมเชยและชื่นชม
ทางาน
ผู้อื่นเมื่อทางาน
สาเร็จและสามารถ
บอกกระบวนการ
ทางานให้ผู้อื่นได้มี
ความคิดในการ
ปรับปรุงพัฒนางาน
ให้ดียิ่งขึ้นมีความ
ตั้งใจพยายาม
ทางานจนสาเร็จ
และผลงานมี
คุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
ดี
หมายถึง
พอใช้
หมายถึง
ปรับปรุง หมายถึง

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
มีทักษะในการร่วม ทักษะในการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม
มีวินัย ตั้งใจพยายาม มีวินัย ทางาน
แสวงหาวิธีทางาน จนสาเร็จ
ทางานจนสาเร็จ
สามารถเลือก ใช้
วัสดุ / อุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสมกับ
งาน ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามขั้นตอน
ทันเวลา ตามที่
กาหนดไม่สามารถ
พัฒนางานให้ดีขึ้น
ชมเชยและชื่นชม
ผู้อื่นเมื่อทางาน
สาเร็จและสามารถ
บอกกระบวนการ
ทางานให้ผู้อื่นได้มี
ความตั้งใจพยายาม
ทางานจนสาเร็จ

๑ คะแนน
ร่วมกิจกรรมกลุ่มได้
ขาดมีวินัย ทางาน
ไม่สาเร็จ

สามารถเลือก ใช้
วัสดุ / อุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสมกับ
งาน ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามขั้นตอน
ไม่ทันเวลาตามที่
กาหนด

เลือก ใช้วัสดุ /
อุปกรณ์ไม่
เหมาะสมกับงาน
ปฏิบัติงานไม่
ถูกต้องตามขั้นตอน
ไม่ทันเวลาตามที่
กาหนด

ชมเชยและชื่นชม
ผู้อื่นเมื่อทางาน
สาเร็จและสามารถ
บอกกระบวนการ
ทางานให้ผู้อื่นได้
ทางานไม่สาเร็จ

ชมเชยและชื่นชม
ผู้อื่นเมื่อทางาน
สาเร็จ
ไม่สามารถบอก
กระบวนการ
ทางานให้ผู้อื่นได้
ทางานไม่สาเร็จ

ผลงานมีระดับคะแนน ๙ - ๑๒ คะแนน
ผลงานมีระดับคะแนน ๕ - ๘ คะแนน
ผลงานมีระดับคะแนน ๑ - ๔ คะแนน

๒๙
เกณฑ์การประเมินผลงาน
ประเด็น
การประเมิน
คุณภาพของ
ผลงาน
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
การนาไปใช้

๔ คะแนน
ผลงานมีคุณภาพ
ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ
งาน
ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการ
สร้างผลงานให้มี
คุณภาพ
ผลงานมีความ
เหมาะสมกับการใช้
งาน

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
ดี
หมายถึง
พอใช้
หมายถึง
ปรับปรุง หมายถึง

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานไม่มี
คุณภาพ

๑ คะแนน
ไม่สามารถทางาน
ได้

ใช้ความคิดริเริ่มใน สามารถสร้าง
การสร้างผลงาน
ผลงาน

ไม่สามารถสร้าง
ผลงานได้

ผลงานมี
ผลงานสามารถใช้
ข้อบกพร่องในการ งานได้บางส่วน
ใช้งาน

ผลงานไม่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
ได้

ผลงานมีระดับคะแนน ๙ - ๑๒ คะแนน
ผลงานมีระดับคะแนน ๕ - ๘ คะแนน
ผลงานมีระดับคะแนน ๑ - ๔ คะแนน

๓๐
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ประเด็น
การประเมิน
บทบาทหน้าที่

๔ คะแนน
มีการกาหนด
บทบาทหน้าที่
สมาชิกไว้ชัดเจน

การมีส่วนร่วม

สมาชิกกลุ่มทุกคนมี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม

ความรับผิดชอบ

สมาชิกทุกคนทางาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่
หลีกเลี่ยงงาน งาน
เสร็จทันตามเวลา

การรับฟัง
ความคิดเห็น

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
มีการกาหนด
มีการกาหนด
บทบาทหน้าที่ไม่ บทบาทหน้าที่ไม่
ครบ ขาดไป ๑
ครบ ขาดไป ๒
อย่าง
อย่าง
สมาชิกกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มให้
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม ความร่วมมือใน
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานกลุ่ม
กลุ่ม
เป็นส่วนน้อย
สมาชิกส่วนใหญ่ สมาชิกส่วนน้อย
ทางานตามหน้าที่ที่ ทางานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ไม่ ได้รับมอบหมาย
หลีกเลี่ยงงาน งาน หลีกเลี่ยงงานเป็น
เสร็จทันตามเวลาที่ บางคน งานเสร็จ
กาหนด
ช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย
สมาชิกส่วนใหญ่ สมาชิกส่วนน้อย
ยอมรับฟังความ
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นและมี คิดเห็นผู้อื่นและมี
เหตุผล
เหตุผล

๑ คะแนน
ไม่มีการกาหนด
บทบาทหน้าที่
ของสมาชิก
สมาชิกกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน
กลุ่มน้อย
สมาชิกส่วนใหญ่
ไม่ทางานตาม
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
หลีกเลี่ยงงานเป็น
บางคน งานเสร็จ
ช้ากว่าที่กาหนด
สมาชิกส่วนใหญ่
ไม่รับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่น และ
ไม่มีเหตุผล

สมาชิกทุกคน
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นอย่างมี
เหตุผลและ
สร้างสรรค์
ผลสาเร็จของงาน เกิดจากความ
เกิดจากความ
เกิดจากความ
เกิดจากความ
ร่วมมือของสมาชิก ร่วมมือของสมาชิก ร่วมมือของสมาชิก ร่วมมือของ
ทุกคนในกลุ่ม
ส่วนใหญ่ในกลุ่ม ส่วนน้อยในกลุ่ม สมาชิก ๑-๒ คน
ในกลุ่มเท่านั้น
เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
ดีมาก
หมายถึง
พอใช้
หมายถึง
พอใช้
หมายถึง
ปรับปรุง หมายถึง

ระดับคะแนน ๑๖ - ๒๐ คะแนน
ระดับคะแนน ๑๑ - ๑๕ คะแนน
ระดับคะแนน ๖ - ๑๐ คะแนน
ระดับคะแนน ๐ - ๕ คะแนน

๓๑
เกณฑ์การประเมินการวิจารณ์ผลงานดนตรีไทย
ประเด็น
การประเมิน
สาระที่วิจารณ์

การเขียน
สรุปผลงาน

ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
ภูมิปัญญาดนตรี

เกณฑ์การให้คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
แสดงเหตุผล
เนื้อการบรรยายไม่ แสดงเหตุผล
ประกอบความคิด บอกถึง
ประกอบได้
ของตนได้ตาม
ความสัมพันธ์ตาม ครอบคลุม ไม่มี
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
การบรรยาย
ดนตรีไทย เนื้อหา ดนตรีไทยและ
ความสัมพันธ์ตาม
การบรรยายบอกถึง คุณค่าต่อ
องค์ประกอบดนตรี
ความสัมพันธ์
มรดกวัฒนธรรม ไทย
ระหว่างงาน
ดนตรีไทยและ
คุณค่าต่อมรดก
วัฒนธรรม
เขียนถูกต้องตาม เขียนถูกต้องตาม เขียนถูกต้องตาม
หลักภาษา สื่อ
หลักภาษา สื่อ
หลักภาษา แต่สื่อ
ความหมาย เข้าใจ ความหมายได้
ความหมาย ไม่
ชัดเจนมีความ
เข้าใจชัดเจน
ชัดเจน
สละสลวย
ผลงานมีรูปแบบเด่น ผลงานมีรูปแบบเด่น ผลงานมีรูปแบบ
แปลก มีคุณค่าด้าน แปลก แต่ไม่มีคุณค่า คล้ายคลึงงาน
ดนตรี วัฒนธรรม ด้านดนตรี
ดนตรีไทยทั่วไป
ภูมิปัญญาดนตรี
วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาดนตรี

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
ดีมาก
หมายถึง
พอใช้
หมายถึง
พอใช้
หมายถึง
ปรับปรุง หมายถึง

ระดับคะแนน ๑๑ - ๑๒ คะแนน
ระดับคะแนน ๙ - ๑๐ คะแนน
ระดับคะแนน ๗ - ๘ คะแนน
ระดับคะแนน ๐ - ๖ คะแนน

๑ คะแนน
การแสดงเหตุผล
ไม่น่าเชื่อถือ และ
ไม่สมบูรณ์ตาม
องค์ประกอบ
ดนตรีไทย

เขียนถูกต้องเป็น
บางส่วน สื่อ
ความหมายวกวน
เป็นผลงาน
เลียนแบบ

