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✪ แบบแสดงผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดชั้นป ี  ก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ ดนตรีนารู  ๑
บทที่ ๑ กําเนิดเสียง     ๑

 แบบฝกกิจกรรม      ๑ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๒.๑ ป.๑/๑   ๔

บทที่ ๒ เสียงดนตรี     ๗

 แบบฝกกิจกรรม     ๗ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๒.๑ ป.๑/๒   ๑๐

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําหนวยที่ ๑   ๑๑

หนวยการเรียนรูที่  ๒ กิจกรรมดนตรี ๑๒
บทที่ ๑ ทองกลอน รองเพลง   ๑๒

 แบบฝกกิจกรรม      ๑๒ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๒.๑ ป.๑/๓   ๑๔

บทที่  ๒ รองเตนประกอบเพลง   ๑๗

 แบบฝกกิจกรรม     ๑๗ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๒.๑ ป.๑/๔    ๑๙

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําหนวยที่ ๒   ๒๑

หนวยการเรียนรูที่ ๓ ดนตรีกับชีวิต  ๒๒
บทที่ ๑ เพลงในชีวิตประจําวัน   ๒๒

 แบบฝกกิจกรรม      ๒๒ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๒.๑ ป.๑/๕   ๒๔

บทที่ ๒ บทเพลงทองถิ่น     ๒๗

 แบบฝกกิจกรรมที่ ๑     ๒๗

 แบบฝกกิจกรรมที่ ๒     ๒๙ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๒.๒ ป.๑/๑   ๓๐

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๒.๒ ป.๑/๒    ๓๒

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําหนวยที่ ๓   ๓๓

สารบัญ



หนวยการเรียนรูที่  ๔ นาฏศิลป์พื้นฐาน  ๓๔
บทที่ ๑ การแสดงบทบาทสมมุติ  ๓๔

 แบบฝกกิจกรรม      ๓๔ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๓.๑ ป.๑/๑   ๓๖

บทที่ ๒ ภาษาทา     ๓๙

 แบบฝกกิจกรรม      ๓๙ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๓.๑ ป.๑/๒  ๔๑

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําหนวยที่ ๔   ๔๒

หนวยการเรียนรูที่  ๕ กิจกรรมนาฏศิลป์  ๔๓
บทที่ ๑ การละเลนของเด็กไทย  ๔๓

 แบบฝกกิจกรรม      ๔๓ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๓.๒ ป.๑/๑   ๔๕

บทที่ ๒ การชมการแสดงและนาฏศิลป์ไทย  ๔๗

 แบบฝกกิจกรรม      ๔๗ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๓.๑ ป.๑/๓   ๔๘

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๓.๒ ป.๑/๒   ๔๙

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําหนวยที่ ๕   ๕๑

✪ แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ประจําภาคเรียนที่ ๑   ๕๒

✪ แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ประจําภาคเรียนที่ ๒  ๕๔

✪ โครงงานนักเรียน      ๕๖



แบบแสดงผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดชั้นปี

รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.๑
มาตรฐาน

การ
เรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้น ป.๑ การวัดและประเมินผล ระดับ
คุณภาพ

สรุปผลการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้

หน่วยที่/
บทที่

วิธีการ
ประเมิน

เครื่องมือ
ประเมินผล

๔ ๓ ๒ ๑

มฐ. 
ศ ๒.๑

๑.	รู้ว่าสิ่งต่างๆ	
สามารถก่อก�าเนิด
เสียงที่แตกต่างกัน

หน่วย
ที่	๑

บทที่	๑

ตรวจกจิกรรม
รวบยอดที	่
๑.๑	และ
แบบทดสอบ
ปรนัย

●	ก.*	๑.๑	ข้อ	๑	
	 โยงเส้นจับคู่ภาพกับ
เสียงร้อง

●	ก.	๑.๑	ข้อ	๒	
	 จ�าแนกแหล่งก�าเนิด
เสียงจากเสียงที่
ก�าหนดให้

●	ก.	๑.๑	ข้อ	๓	
	 เขียนเสียงที่จะได้ยิน
จากภาพ

●	บทส.*	ปรนัย			

ศ ๒.๑

❏

๒.	บอกลักษณะของ
เสียงดัง-เบา	และ
ความช้า-เร็วของ
จังหวะ

หน่วย
ที่	๑

บทที่	๒

ตรวจกจิกรรม
รวบยอดที	่
๑.๒	และ	
แบบทดสอบ
ปรนัย

●	ก.	๑.๒	ฝึกร้องเพลง	
	 แล้วตอบค�าถาม
●	บทส.	ปรนัย				

๓.	ท่องบทกลอน	
	 ร้องเพลงง่ายๆ

หน่วย
ที่	๒

บทที่	๑

ตรวจกจิกรรม
รวบยอดที	่
๒.๑	และ
แบบทดสอบ
ปรนัย

●	ก.	๒.๑	ข้อ	๑	
	 อ่านบทกลอน	
	 แล้วตอบค�าถาม
●	ก.	๒.๑	ข้อ	๒	
	 ร้องเพลงข้ามถนน	
แล้วตอบค�าถาม

●	บทส.	ปรนัย

๔.	มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดนตรี
อย่างสนุกสนาน

หน่วย
ที่	๒

บทที่	๒

ตรวจกจิกรรม
รวบยอดที	่
๒.๒	และ
แบบทดสอบ
ปรนัย

●	ก.	๒.๒	ข้อ	๑	
	 ร้องเพลงที่ก�าหนดให้
●	ก.	๒.๒	ข้อ	๒	
	 แบ่งกลุ่ม	คิดท่า
ประกอบเพลงแล้ว
ออกมาแสดงหน้าชั้น

●	บทส.	ปรนัย
*	ก.	หมายถึง	กิจกรรมรวบยอด	 บทส.	หมายถึง	แบบทดสอบก



มาตรฐาน
การ

เรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้น ป.๑ การวัดและประเมินผล ระดับ
คุณภาพ

สรุปผลการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้

หน่วยที่/
บทที่

วิธีการ
ประเมิน

เครื่องมือ
ประเมินผล

๔ ๓ ๒ ๑

๕.	บอกความ
เกี่ยวข้องของ

	 เพลงที่ใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน

หน่วย
ที่	๓

บทที่	๑

ตรวจกจิกรรม
รวบยอดที่	
๓.๑	และ
แบบทดสอบ
ปรนัย

● ก.	๓.๑	ข้อ	๑	ดูภาพ	
แล้วตอบค�าถาม

	 เกี่ยวกับเพลงใน
	 ชีวิตประจ�าวัน
● ก.	๓.๑	ข้อ	๒	ฝึกร้อง
เพลงชาติไทย	แล้ว
ตอบค�าถาม

● บทส.	ปรนัย

มฐ. 
ศ ๒.๒

๑.	เล่าถึงเพลงใน
	 ท้องถิ่น

หน่วย
ที่	๓

บทที่	๒

ตรวจกจิกรรม
รวบยอดที่	
๓.๒	และ
แบบทดสอบ
ปรนัย

● ก.	๓.๒	ดูภาพ	แล้ว
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
เพลงท้องถิ่น

● บทส.	ปรนัย
ศ ๒.๒

❏๒.	ระบุสิ่งที่ชื่นชอบใน
ดนตรีท้องถิ่น

หน่วย
ที่	๓

บทที่	๒

ตรวจกจิกรรม
รวบยอดที่	
๓.๓	และ
แบบทดสอบ
ปรนัย

● ก.	๓.๓	ตอบค�าถาม
เกี่ยวกับดนตรีท้องถิ่น
ของนักเรียน

● บทส.	ปรนัย

มฐ. 
ศ ๓.๑

๑.	เลียนแบบการ
เคลื่อนไหว

หน่วย
ที่	๔

บทที่	๑

ตรวจกจิกรรม
รวบยอดที่	
๔.๑	และ
แบบทดสอบ
ปรนัย

● ก.	๔.๑	ข้อ	๑	
	 จับคู่ท่าทางกับภาพ
	 ที่เลียนแบบ
● ก.	๔.๑	ข้อ	๒	
แสดงบทบาทสมมุติ

	 เลียนแบบสัตวในภาพ
● บทส.	ปรนัย

ศ ๓.๑

❏
๒.	แสดงท่าทางง่ายๆ	

เพื่อสื่อความหมาย
แทนค�าพูด

หน่วย
ที่	๔

บทที่	๒

ตรวจกจิกรรม
รวบยอดที่	
๔.๒	และ
แบบทดสอบ
ปรนัย

● ก.	๔.๒	แสดงภาษาท่า
ตามภาพที่ก�าหนดให้

● บทส.	ปรนัย

ข



มาตรฐาน
การ

เรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้น ป.๑ การวัดและประเมินผล ระดับ
คุณภาพ

สรุปผลการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้

หน่วยที่/
บทที่

วิธีการ
ประเมิน

เครื่องมือ
ประเมินผล

๔ ๓ ๒ ๑

๓.	บอกสิ่งที่ตนเอง
ชอบจากการดูหรือ
ร่วมการแสดง

หน่วย
ที่	๕

บทที่	๒

ตรวจกจิกรรม
รวบยอดที่	
๕.๒	และ
แบบทดสอบ
ปรนัย

● ก.	๕.๒	ยกตัวอย่าง
การแสดงนาฏศิลป
ในท้องถิ่นที่ชื่นชอบ	
แล้วตอบค�าถาม

● บทส.	ปรนัย

มฐ. 
ศ ๓.๒

๑.	ระบุและเล่น

การละเล่นของ

เด็กไทย

หน่วย

ที่	๕

บทที่	๑

ตรวจกจิกรรม

รวบยอดที่	

๕.๑	และ

แบบทดสอบ

ปรนัย

● ก.	๕.๑	ดูภาพ	

แล้วตอบค�าถาม

เกี่ยวกับการละเล่น

ของเด็กไทย
● บทส.	ปรนัย ศ ๓.๒

❏๒.	บอกสิ่งที่ตนเอง

ชอบในการแสดง

นาฏศิลป

หน่วย

ที่	๕

บทที่	๒

ตรวจกจิกรรม

รวบยอดที่	

๕.๓	และ

แบบทดสอบ

ปรนัย

● ก.	๕.๓	ดูภาพ	

แล้วตอบค�าถาม

เกี่ยวกับการแสดง

นาฏศิลปไทย
● บทส.	ปรนัย

หมายเหตุ : ๑.	 	ให้ผูส้อนน�าผลการประเมนิตวัชีว้ดัในแต่ละหน่วยการเรยีนรูม้าสรปุผลการประเมนิเปน

ระดับคุณภาพ	โดยขีด	✓	ลงในช่องตามผลการประเมินของนักเรียนแต่ละคน

	 ๒.	ให้ผู้สอนประเมินผลระดับคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้		 โดยรวมค่าระดบัคณุภาพ

	 	 ของตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานแล้วหารด้วยจ�านวนตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐาน	 จะได้

	 	 ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพออกมา	 แล้วน�าค่าเฉล่ียระดับคุณภาพไปเทียบกับเกณฑการ

	 	 ประเมิน	ดังนี้

เกณฑการประเมิน

๓.๒๕	-	๔.๐๐ = ดีมาก	 ๒.๕๐	-	๓.๒๔ = ดี	 ๑.๗๕	-	๒.๔๙	= พอใช้	 ๑.๐๐	-	๑.๗๔	= ผ่าน

ค
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๑ วาดภาพสิ่งของที่มีเสียงดนตรีมา	๒	อย่าง๑

บทที่ ๑ กําเนิดเสียง

ñ
´¹µÃÕ¹‹ÒÃÙŒ

แบบฝกกิจกรรม เสยีงใด ดงัอยางไร ดงัจากทีไ่หน

ค�าชีแ้จง :  การเรยีนรูล้กัษณะเสยีง ทาํให้บอกแหล่งกาํเนดิเสยีงและแยกแยะ
แหล่งกาํเนดิเสยีงได้



๒

๒ ขีด	✓	ทับภาพที่เปนแหล่งก�าเนิดเสียงได้๒



๓

๓ ดูภาพจากข้อที่	 ๒		แล้วยกตัวอย่างเสียงของสิ่งต่างๆ	เหล่านั้น๓

๔ ฟงเสียงที่เกิดจากสิ่งต่างๆ	รอบตัว	แล้วบันทึกข้อมูล

๒		

๔

สิ่งที่เปนแหล่งก�าเนิดเสียงได้ ลักษณะเสียง

(๑) ............................................................................................................. .........................................................................................................................

(๒) ............................................................................................................. .........................................................................................................................

(๓) ............................................................................................................. .........................................................................................................................

(๔) ............................................................................................................. .........................................................................................................................

(๕) ............................................................................................................. .........................................................................................................................

เสียง เปนเสียงของ บริเวณที่ได้ยิน

(๑) ..................................................................... .................................................................................. ..........................................................................

(๒) ..................................................................... .................................................................................. ..........................................................................

(๓) ..................................................................... .................................................................................. ..........................................................................

(๔) ..................................................................... .................................................................................. ..........................................................................

(๕) ..................................................................... .................................................................................. ..........................................................................



๑ โยงเส้นจับคู่ภาพกับเสียงร้องให้ถูกต้อง๑

๑)

๒)

๔)

๓)

๕)

กิจกรรมรวบยอดที่	 ๑.๑

แบบประเมินตัวชี้วัด	 ศ ๒.๑ ป.๑/๑

• รู้ว่าสิ่งต่างๆ สามารถก่อกําเนิดเสียงที่แตกต่างกัน

แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด	ประจ�าหน่วยที	่๑	บทที	่๑

ชุดที่	๑	 ๒๐	คะแนน

ตัวชี้วัด	ศ	๒.๑	ข้อ	๑
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

๕

๔

บอก บอก

เหมียว เหมียว

โฮก โฮก

เจี๊ยบ เจี๊ยบ

อบ อบ• •

• •

• •

• •

• •



ตัวชี้วัด	ศ	๒.๑	ข้อ	๑
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

๕

ตัวชี้วัด	ศ	๒.๑	ข้อ	๑
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

ñð

๓ ดูภาพ	และเขียนเสียงที่จะได้ยินจากสิ่งเหล่านี้๓

............... ๑) เสียงฟาร้อง ............... ๖) เสียงแมวร้อง
............... ๒) เสียงแตรรถยนต์ ............... ๗) เสียงเคาะระฆัง
............... ๓) เสียงลมพัดแรง ............... ๘) เสียงกบร้อง
............... ๔) เสียงขับร้องเพลง ............... ๙) เสียงนํ้าไหล
............... ๕) เสียงจานแตก ...............๑๐) เสียงตอกตะปู

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

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

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

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

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

๔)

๑) ๒) ๓)

๕)

๕

เกณฑประเมินชิ้นงาน

ข้อ	๑	การจับคู่	(๕	คะแนน	ข้อละ	๑	คะแนน)

  • โยงเส้นจับคู่ได้ถูกต้อง  ๑ คะแนน

ข้อ	๒	การจ�าแนก	(๑๐	คะแนน	ข้อละ	๑	คะแนน)

  • จําแนกแหล่งกําเนิดเสียงได้ถูกต้อง  ๑ คะแนน

ข้อ	๓	การบอกเสียง	(๕	คะแนน	ข้อละ	๑	คะแนน)

  • เขียนเสียงที่สัมพันธ์กับภาพได้ถูกต้อง  ๑ คะแนน

๒ 	จ�าแนกแหล่งก�าเนิดเสียง	โดยเขียน	ธ	แทนเสียงธรรมชาติ	และ	ม	แทนเสียงจาก
	 	 การกระทําของมนุษย

๒



๖

ตัวชี้วัด	ศ	๒.๑	ข้อ	๑
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

ñð

ชุดที่	๒	 ๑๐	คะแนน

๖. “มอ	มอ”	เปนเสยีงของสตัว์ใด

  ก.  ข. 

  ค.

๗. ข้อใดไม่ทาํให้เกิดเสียง

  ก. ฟาแลบ
  ข. ฟาร้อง
  ค. ฟาผ่า

๘. เสียงฟาผ่า มีเสียงดังอย่างไร

  ก. เปรี้ยง เปรี้ยง
  ข. กอก กอก
  ค. เปง เปง

๙. เสียงทุ้ม ควรเปนเสียงของใคร
  ก. เด็กทารก
  ข. เด็กผู้หญิง

  ค. ผู้ชายวัยกลางคน

๑๐. ข้อใดทําให้เกิดเสียงได้

  ก. การปรบมือ

  ข. การโบกมือ

  ค. การกํามือ 

วง					รอบตัวอักษรหน้าค�าตอบที่ถูกที่สุด				

๑. อวัยวะใดใช้ฟงเสียงต่างๆ

  ก.  ข.

  ค. 

๒. ภาพใดเปนแหล่งกาํเนดิเสยีง
  ตามธรรมชาติ

  ก.  ข. 

  ค. 

๓.  จากภาพ จะเกิด
    เสียงดังอย่างไร
    ก. โครม
    ข. เอี๊ยด

    ค. เพล้ง

๔. ภาพใดเปนแหล่งกําเนิดเสียงที่
  เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของคน

  ก.  ข.

  ค. 

๕. “ปง	ปง”	เสียงนี้เกิดจากข้อใด

  ก. ยิงปน ข. โตะล้ม 
  ค. กระจกแตก 



๗

๑ ดูภาพ	แล้วบันทึกข้อมูล

๑)   

   เสียงที่ดังกว่า คือ
   ❍	เสียงนกร้อง
   ❍	เสียงสุนัขเห่า

๒)   

   เสียงที่ดังกว่า คือ
   ❍	เสียงฟาร้อง
   ❍	เสียงก้อนหินตกนํ้า

๓)   

   เสียงที่ดังกว่า คือ
   ❍	เสยีงรถจกัรยานยนต์
   ❍	เสียงรถพยาบาล

๑

   เสียงที่ดังกว่า คือ

   เสียงที่ดังกว่า คือ

๒)   

   เสียงที่ดังกว่า คือ
   
   

บทที่ ๒ เสียงดนตรี

ค�าชี้แจง : การเรียนรู้เสียงดัง-เบา ความช้า-เร็วของจังหวะ นําไปใช้ในการ 
 ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีให้เกิดความไพเราะได้

แบบฝกกิจกรรม คุณสมบัติเสียง



๘

๒ 	ฝึกร้องเพลงที่ก�าหนดให้	๒	ครั้ง	โดยครั้งที่	๒	ให้เน้นเสียงดังตามตัวอักษรที่เปนตัวสีฟา		

	 	 แล้วอภิปรายแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบกัน

๒

เพลงเปดอาบน�้า
	 เนื้อร้อง	สุกรี ไกรเลิศ ท�านอง สุกรี ไกรเลิศ

ก้าบ ก้าบ ก้าบ ก้าบ เปดอาบนํ้าในคลอง  
 ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอย ปลา ปู 

ก้าบ ก้าบ ก้าบ ก้าบ เปดอาบนํ้าในคู  
 ตาก็จ้องแลดู เพราะในคูมีหอย ปู ปลา 

เพลงสาวชาววัง
	 	 เนื้อร้อง	ไมทราบนามผูแตง ท�านอง ไมทราบนามผูแตง

สาวชาววัง เอวเทากะละมัง ปะแปงจอหนสัน (ซํ้า)
  สีแดง เปนของใครกัน (ซํ้า)
  ถ้าเปนของฉัน ฉันรักตายเลย

๑) การร้องเพลงครัง้ที ่๑ แตกต่างจากการร้องเพลงครัง้ที ่๒ หรอืไม่ เพราะอะไร

❍ แตกต่าง  ❍ ไม่แตกต่าง เพราะ ...................................................................................................

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

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

๒) การร้องโดยเน้นเสียงดังบางคําบางช่วง ช่วยทําให้การขับร้องเพลงมีความ

 สนุกสนานจริงหรือไม่ เพราะอะไร 

❍ จริง ❍ ไม่จริง เพราะ ............................................................................................ 

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

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



๙

เพลงเรามีความสุข
	 	 เนื้อร้อง	ไมทราบนามผูแตง ท�านอง ไมทราบนามผูแตง

  หากว่าเรากําลังสบาย จงปรบมือพลัน (ปรบมือ ๒ ครั้ง)
  หากว่าเรากําลังสบาย จงปรบมือพลัน (ปรบมือ ๒ ครั้ง)
  หากว่าเรากําลังมีสุข ลืมความทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง
  จะประวิงอะไรกันเล่า จงปรบมือพลัน (ปรบมือ ๒ ครั้ง)

๑) การขับร้องเพลงในจังหวะช้าและในจังหวะเร็วต่างกันหรือไม่ 

❍ ต่างกัน ❍ ไม่ต่างกัน 

 เพราะ .........................................................................................................................................................................................

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

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

๒) นักเรียนคิดว่า การร้องเพลงแบบใดให้ความสนุกสนานมากที่สุด 

❍ ช้า  ❍ ปานกลาง ❍ เร็ว

เพราะ .......................................................................................................................................................................................

๓) เพลงเรามีความสุข ควรร้องเพลงแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 

❍ ช้า  ❍ ปานกลาง ❍ เร็ว

เพราะ .......................................................................................................................................................................................

๔) นักเรียนคิดว่า เพลงทุกเพลงควรมีจังหวะช้า-เร็วให้เหมือนกันหรือไม่ 

❍ ควร ❍ ไม่ควร 

 เพราะ .........................................................................................................................................................................................

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

๓ ขับร้องเพลงที่ก�าหนดให้	๓	ลักษณะ	คือ	ช้า	ปานกลาง	เร็ว	แล้วตอบค�าถาม๓



กิจกรรมรวบยอดที่	 ๑.๒

แบบประเมินตัวชี้วัด	 ศ ๒.๑ ป.๑/๒

 • บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า-เร็วของจังหวะ

แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด	ประจ�าหน่วยที	่๑	บทที	่๒

ชุดที่	๑	 ๕	คะแนน

10

ฝึกร้องเพลงที่ก�าหนดให้	แล้วบันทึกข้อมูล

เพลงสัตว์ในทุ่งนา
	 เนื้อร้อง ทินกร อินทนิล ท�านอง Old McDonald

  ตัวของฉันอยู่ในทุ่งนา อี อา อี อา อู 
 ที่ในทุ่งนานั้นมีกาอยู่ อี อา อี อา อู 
 มันชอบร้อง กา กา และก็ร้อง กา กา 
 โน่นก็ กา นี่ก็ กา โน่นก็ กา นี่ก็ กา อี อา อี อา อู 

๑) เพลงสัตว์ในทุ่งนา มีจังหวะ ❍	ช้า ❍	เร็ว
๒) เพลงสัตว์ในทุ่งนา เน้นร้องเสียงดังตรงเนื้อเพลงที่ว่า ...........................................................

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

๓) หากจะต้องปรบมือเข้ากับจังหวะเพลงสัตว์ในทุ่งนา จะต้องปรบมือ  

 ❍	ช้า  ❍	เร็ว เพราะ .....................................................................................................................

๔) เพลงที่มีจังหวะคล้ายกับเพลงสัตว์ในทุ่งนา คือ ............................................................................

 เพราะ ........................................................................................................................................................................................

๕) เพลงสัตว์ในทุ่งนา มีการใช้เสียงดัง-เบาในเพลงหรือไม่

 ❍	มีมาก ❍	มีบ้าง ❍	ไม่มีเลย  ถ้ามี เช่น
 .............................................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด	ศ	๒.๑	ข้อ	๒
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

๕
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