
แผนการจัดการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิชาดนตรี 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ                           วิชาดนตรี                                  ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี                                         เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองการบรรเลงวงโฟล์คซอง (Folksong)                  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด 
 ม.2.1/2 ร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออกและคุณภาพ
เสียง  
 ม.2.1/3  อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง 
1. สาระส าคัญ  
            ศึกษาการปฏิบัติเทคนิควิธีการและเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยในการบรรเลงดนตรี น าความรู้ทาง
องค์ประกอบของดนตรีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน โดยน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาแสดงออกสร้างสรรค์งานดนตรีวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
            นักเรียนเข้าใจทฤษฎีเทคนิคพื้นฐานของดนตรีสากลและสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นฐาน เข้าใจ 
วิธกีารเก็บรักษาเครื่องดนตรี 
 
3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 จุดประสงค์ปลายทาง 
 เข้าใจทฤษฎีดนตรีและปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 
3.1 จุดประสงค์น าทาง 
 3.2.1 เข้าใจทฤษฎีเทคนิคพื้นฐานในการบรรเลงดนตรี 
 3.2.2 สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตามโน้ตเพลงได้อย่างถูกต้อง 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
4.1 ทฤษฎีเทคนิคพื้นฐานในการบรรเลงวงโฟล์คซอง (Folksong)                    
4.2 วธิกีารเก็บรักษาเครื่องดนตรี 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
5.1 นักเรียนฟังเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต และอธิบายประวัติความหมายของบทเพลงและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับนักเรียน 
ขั้นสอน 
5.2 อธบิายเกี่ยวกับประโยชน์ของการเรียนวิชาดนตรีและการฝึกเครื่องดนตรี 
5.3 ครูอธิบายและสาธิตเกี่ยวกับทฤษฎีเทคนิคพื้นฐานในการบรรเลงวงโฟล์คซอง (Folksong)                    
5.4 ครูสาธิตการปฏิบัติวงโฟล์คซอง (Folksong) ให้นักเรียนดู 
5.5 ให้นักเรียนฝึกการปฏิบัติวงโฟล์คซอง (Folksong) เพลงพระราชนิพนธ์“ชะตาชีวิต” 
ขั้นสรุป 
5.6 ครูอธิบายเพิ่มเติมและช้ีแจงให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของดนตรีท่ีน าไปใช้กับชีวิตประจ าวัน 
5.9 นักเรียนทดสอบรวมวงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต” 
 
6. พฤติกรรมที่ต้องการเน้น 
6.1 พฤติกรรมตนเอง 
  -  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาขยันหมั่นเพียรรู้จักประมาณตนและวางแผนการฝึกฝน 
6.2 พฤติกรรมต่อผู้อื่น 
 -  เสียสละไม่เห็นแก่ตัวเคารพสิทธิของผู้อื่น 
6.3 พฤติกรรมต่อส่วนรวม 
 - เคารพกฎ กติกามารยาท เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 
7.กระบวนการวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
(น าทาง) 

 
วิธีวัด 

 
เคร่ืองมือ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

1. สอบข้อเขียน/ปรนัย แบบทดสอบ เกณฑ์การผ่านร้อยละ80 

๒. สอบปฏิบัติ แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์การผ่านร้อยละ80 

 
8.สื่อการเรียนรู้ / นวัตกรรมการสอน 
8.1 เอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ 
8.2 แผ่นบันทึกเสียงเพลงและวีดีทัศน์ 
 
 
 
 
 



 9.แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 ห้องเรียนดนตรี 
9.2 ห้องสมุด 
9.3 รายการโทรทัศน์ 
9.4 ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ตามเวบ็ไซต์ด้านดนตรีเช่น www.dontri.net 
 
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. แนวทางการน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
- ผู้สอนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. ครูศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการ 
เรียนรู้วิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการ 
เรียนรู้แกนกลาง 
2. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียน 
มีความเหมาะสมกับนักเรียน 
3.ครูสืบค้นข้อมูลเรื่องการให้เหตุผล
จากคู่มือครูหนังสือและอินเตอรเน็ต 
4.ครูเตรียมใบความรู้ ใบงาน ให้ 
พอเหมาะกับจ านวนนักเรียน/กิจกรรม
ท้ังหมด 
5.ครูเตรียมความรู้ส่ือแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับบริบทของ โรงเรียน 

1. จัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
2. เตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ 
3. มีส่ืออุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ 

1. ครูจัดการเรียนรู้ได้ตรงตาม หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์ตัวช้ีวัดสาระ
การเรียนรู้แกนกลาง 
2.ครูมีความพร้อมและความมั่นใจในการ
จัดการเรียนรู้ 
3. ครูสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียน
การสอน 
4.ครูมีความเป็นกัลยาณมิตรเอื้ออาทรและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
5.ครูวางแผนการสอนและเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อม 

ความรู้ 
 1. ทฤษฎีเทคนิคพื้นฐานในการบรรเลงวงโฟล์คซอง (Folksong) 
 2. วิธีการเก็บรักษาเครื่องดนตรี 
คุณธรรม 
 1. มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน 
 2. มีความมุ่งมนั่ ในการทา งานเป็นทีม 
 3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 4. มีการช่วยเหลือร่วมมือ 
 5. ตรงต่อเวลา 
 6. มีความรับผิดชอบ 
 7. รักษ์ความเปน็ไทย 

http://www.dontri.net/


 
 
- ผูเ้รียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ดังนี ้
 

หลักพอประมาณ 
แบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสม ใช้สถานท่ีส่ือการ
เรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า 
ใช้ทักษะความสามารถในการท า 
กิจกรรมได้เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเอง 

หลักมีเหตุผล 
เพื่อให้มีความรู้เรื่องประวัติและความ
เป็นมาและคุณค่าของดนตรีและการ
เขียนผังมโนทัศน์นา ส่ิงท่ีได้เรียนรู้
บู รณาการหลักปรัชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการท างานและในการท า
ผังมโนทัศน์ เพื่อให้มี ทักษะการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประเมินคุณค่า
และน าเสนอผลงานด้วยผังมโนทัศน์ 
รวมท้ังเพื่อให้มีความสามรถในการทา 
งานร่วมกับผู้อื่น 

หลักการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
มีการวางแผนในการท างานเป็นกลุ่ม มี
ลักษณะการเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดี 
ปรับตัวในการท างานร่วมกับ เพื่อนได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จัก
การแก้ปัญหาเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา 

ความรู้ 
 1. ทฤษฎีเทคนิคพื้นฐานในการบรรเลงวงโฟล์คซอง (Folksong) 
 2. วิธีการเก็บรักษาเครื่องดนตรี 
คุณธรรม 
 1. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2. มีความมุ่งมั่นในการท างานเป็นทีม 
 3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 4. มีการช่วยเหลือร่วมมือ 
 5. ตรงต่อเวลา 
 6. มีความรับผิดชอบ 
 7. รักษ์ความเปน็ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้านการวัด อยู่อย่างพอเพียง – สมดุลและพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้(K) - นักเรียนรู้จักใช้ส่ือวัสดุ
อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ท รั พ ย า ก ร ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมเช่น ใบความรู้ 
ใบงาน  คอมพิ ว เตอร์  
เวลาเป็นต้น 
- นั ก เ รี ย น ศึ ก ษ า ใ น
เอกสารใบงาน ใบความรู้ 

- นักเรียนน าความรู้ ท่ี
ได้ไปใช้ประกอบการ 
ตัดสินใจ การวางแผน 
และการท างานให้เกิด 
ประโยชน์กับตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและ 
สังคม 

- น าความรู้ไปใช้ในการ 
คิดวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
และบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่
รอบตัว โรงเรียน 
ชุมชนและสังคม 

- มีความรู้ความเข้าใจ
และใช้การให้เหตุผลเพื่อ 
สนับสนุนความจริง 
และความเช่ืออย่างมี 
วิจารณญาณ 

ทักษะ(P) - นักเรียนปฏิบัติตาม 
ขั้นตอน ท่ีก าหนดไว้ใน
ใบงานได้ถูกต้อง 
- นัก เรี ยน ใ ช้ ส่ือ  วั ส ดุ
อุปกรณ์การเรียนได้ถกู 
ต้อง 
- นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ
บริหารจัดการทรัพยากร
ได้อย่างสมเหตุสมผล 

-มีทักษะการท างาน 
ร่วมกับผู้อื่น 
- นักเรียนมีทักษะท่ีเกิด 
จากการเรียนรู้และ
สามารถน าไประยุกต์ใช้
กับตนเองครอบครัว 
ชุมชนและสังคมได้ 

- มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ป รั บ ตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บ
ส่ิงแวดล้อม 
- เกิดทักษะการบริหาร 
จัดการและการดูแล 
รักษาส่ิงแวดล้อม 

- นักเรียนน าทักษะ 
กระบวนการท่ีได้ไป 
ใ ช้ ใ น ก า ร ด า เ นิ น
ชีวิตประจ าวัน 
-การร่วมมือช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันภายในกลุ่ม 

ค่านิยม(A) - นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์
และทรั พย ากรอย่ า ง
ประหยัดและคุ้มค่า 
- นักเรียนมีระเบียบวินัย
รักการท างาน 
- มีความรับผิดชอบ 

- เกิดความสามัคคีม ี
น้ า ใจรู้จักแบ่งปันผู้อื่น 
-การให้ความร่วมมือ 
และการแสดงความ 
คิดเห็น 

- ตระหนักและเห็น 
คุณค่าของส่ิงแวดล้อม 
และมี เหตุผลในการ
อนุรักษ์ไว้ 
-รู้จักใช้ทรัพยากร 
ส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 

- เกิดความร่วมมือ 
ในการท างานร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ปัญหา/อุปสรรค .............................................................................................................................................. 
 แนวทางแก้ไข/แนวทางพัฒนา……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

                                                       ลงช่ือ .................................................ครูผู้สอน 
                                  (นายสิทธิกร เพ็ชรรัตน์) 

 
 

13. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
.............................................................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี                                          เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองการบรรเลงวงโฟล์คซอง (Folksong)                  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 
  
วงโฟล์คซอง (Folksong) 
           ความหมายท่ีแท้จริงของค าว่า โฟล์คซอง (Folksong) คือ เพลงพื้นบ้าน เป็นเพลงของชาวบ้านท่ีสร้าง
ขึ้นเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน หรือประกอบงานพิธีของชาวบ้าน เนื้อหาของบทเพลงจะมีท้ังคติสอนใจ คติ
ธรรม เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ ความรัก เป็นตัน การขับร้องจะมีเครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบ หรือไม่มีก็ได้ ถ้าใช้เครื่องดนตรี ก็จะน าเครื่องดนตรีท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาบรรเลงประกอบ ไม่มีแบบ
แผนการบรรเลงท่ีแน่นอน ถือได้ว่าเพลงพื้นบ้านของทุกชาติเป็นตันก าเนิดของเพลงชนิดอื่นๆ ซึ่งต่างก็
วิวัฒนาการมาจากเพลงพื้นบ้านท้ังนั้น 
          ส าหรับในประเทศไทย มีผู้น าเอาค าว่า “โฟล์คซอง” มาใช้ในความหมายของ การขับร้องเพลงตามสมัย
นิยมท่ัวไป พร้อมกับการบรรเลงกีต้าร์คลอประกอบการขับร้อง ในยุคแรกๆ จะนิยมใช้อคูสติกกีต้าร์ (กีต้าร์
โปร่ง) ในการบรรเลงคลอ ปัจจุบันนิยมท่ีจะน ากีต้าร์ไฟฟ้ามาใช้บรรเลงด้วยเหมือนกัน การขับร้องจะมี
ความส าคัญมากกว่าการบรรเลงดนตรี เครื่องดนตรีอื่นๆ ท่ีสามารถน ามาประสมวงได้ เช่น หีบเพลงปาก ขลุ่ย 
และเครื่องดนตรีประกอบจังหวะต่างๆ 
 
ประเภทวงดนตรีสากล 

1. วงแชมเบอร์ (Chamber Ensembles 
2. วงแบนด์ (Band) 
3. วงโฟล์คซอง (Folksong) 
4. วงสตริงคอมโบ (String Combo) 
5. วงออร์เคสตรา (Orchestra) 

 

 



บทเพลงพระราชนพินธ์ชะตาชีวิต 
----------------------------------------------------------------------------- 

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ในปลาย พ.ศ. 2489 ขณะท่ีเสด็จพระราช
ด าเนินไปทรงศึกษา ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกวาระหนึ่งหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว 
เพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต เป็นเพลงเดียวท่ีทรงพระราชนิพนธ์ในแบบบลูส์แท้ๆ โดยไม่มีสเกลอื่นปะปนเลย 
ต่อมาเมื่อบรรเลงในวงบิกแบนด์ (Big Band) จึงเล่นให้เร็วและกระชับขึ้นโดยบรรเลงเป็นบลูส์สวิง คือน าเอา
จังหวะสวิงของแจสมาผสมกับบลูส์ 
 
หลักพระราชประสงค์ คือตอนท้ายต้องสะท้อนปรัชญาชีวิตที่ให้มีความหวังอยู่ด้วย 
 

เนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต 
นกน้อยคล้อยบินตามเดียวดาย 

คิดคิดมิวายกังวลให้หม่นฤทัยหมอง 
ขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครอง 

หลงใหลหมายปองคนปรานี 
ขาดเรือนแหล่งพักพ านักนอน 

ขาดญาติบิดรและน้องพี ่
บาปกรรมคงมี 
จ าทนระทม 

ท้องฟ้าสายัณห์ตะวันเลือน 
แสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องขื่นขม 
หากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรม 

ชีวิตระทมเพราะรอมา 
จวบจันทร์แจ่มฟ้านภาผ่อง 
เฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาณ์ 

สักวันบุญมา 
ชะตาคงดี 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 


