
 
ทําไมต้องเรียนดนตรี 

 
               สาระดนตรีเป็นส่วนหนึงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีช่วยพฒันา 
ใหผู้เ้รียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ มีจินตนาการทางศิลปะ  ชืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า 
ซึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียนทงัดา้นร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สงัคม ตลอดจนการนาํไปสู่การพฒันาสิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความเชือมนัในตนเอง อนัเป็น 
พืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้ 
 

เรียนรู้อะไรในสาระดนตรี 
 
 สาระดนตรี  มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัองคป์ระกอบดนตรี การแสดงออก 
ทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์ การวิเคราะห์วิพากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี  การถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรี 
อยา่งอิสระ ชืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์  
และวฒันธรรม เห็นคุณค่าดนตรีทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และสากล    
ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่างๆ  แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกทีมีต่อ
ดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรม  และเหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชันประถมศึกษาปีที ๓ 

๑. รู้และเขา้ใจแหล่งกาํเนิดเสียง คุณสมบติัของเสียง บทบาทหนา้ที ความหมาย ความสาํคญั
ของบทเพลงใกลต้วัทีไดย้นิ สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจงัหวะ เคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้ง
กบับทเพลง อ่าน เขียน และใชส้ญัลกัษณ์แทนเสียงและเคาะจงัหวะแสดงความคิดเห็นเกียวกบัดนตรี  
เสียงขบัร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกบักิจกรรมดนตรีในชีวติประจาํวนั 

๒. รู้และเขา้ใจเอกลกัษณ์ของดนตรีในทอ้งถิน มีความชืนชอบ เห็นความสาํคญัและประโยชน์
ของดนตรีต่อการดาํเนินชีวติของคนในทอ้งถิน 
 
 
 



๒ 

 

สาระและมาตรฐาน 
 
สาระที ๒ดนตรี 
ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 

มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชมและ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

ตวัชีวดั   
๑.  รู้ว่าสิงต่าง ๆสามารถก่อกาํเนิดเสียงทีแตกต่างกนั 
๒. บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบาและความชา้- เร็วของจงัหวะ 
๓. ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 
๔. มีส่วนร่วมใน  กิจกรรมดนตรีอยา่งสนุกสนาน 
๕. บอกความเกียวขอ้งของเพลงทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 
              มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  
  เห็นคุณค่าของดนตรีทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน  
  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
ตวัชีวดั  

๑. เล่าถึงเพลงในทอ้งถิน 
๒. ระบุสิงทีชืนชอบในดนตรีทอ้งถิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

การวเิคราะห์ตัวชีวดัสู่การพฒันาทักษะการคดิ 
 
 การวิเคราะห์ตวัชีวดัสู่การพฒันาทกัษะการคิด  เป็นการนาํตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เฉพาะ
สาระดนตรี ชนัประถมศึกษาปีที ๑  จาํนวน ๒ มาตรฐาน  ๗  ตวัชีวดั  มาวิเคราะห์เป็นรายตวัชีวดั ใน ๔ เรือง 
ไดแ้ก่ ผูเ้รียนควรมีความรู้อะไรและควรทาํอะไรได ้ ทกัษะการคิดมีอะไรบา้ง ชินงานหรือภาระงานและแนวการ
จดัการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะการคิด  ในแต่ละประเดน็จะมีความสมัพนัธเ์ชือมโยงกนั  และสะทอ้นคุณภาพของ
ผูเ้รียนตามตวัชีวดั  
 
สาระที ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์คุณค่า   

 ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชมและประยกุตใ์ช ้
 ในชีวิตประจาํวนั 
 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 

๑. รู้ว่าสิงต่าง ๆ
สามารก่อกาํเนิด
เสียงทีแตกต่าง
กนั 

สิงต่าง ๆสามารถ
ก่อกาํเนิดเสียงที
แตกต่างกนั 

จาํแนกเสียง เสียง
ใดเป็นเสียงทีเกิด
จากธรรมชาติ
หรือเสียงทีมนุษย์
สร้างขึน 

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การจาํแนก 
ประเภท 
๓.ทกัษะ 
การจดักลุ่ม 

๑. ทาํแบบ 
ทดสอบการฟัง  
การจาํแนก 
เสียงทีมีแหล่ง 
กาํเนิดแตกต่าง
กนั 
๒. แสดงาทาง
ประกอบเสียง
จากธรรมชาติ 
และเสียงที
มนุษยส์ร้างขึน 

๑.ฟังเสียงทีเกิดจาก 
ธรรมชาติและเสียงที
มนุษยส์ร้างขึน 
๒.กาํหนดเกณฑก์าร
จาํแนกเสียงทีเกิดขึน 
๓.จดักลุ่มเสียงทีมี
แหล่งกาํเนิดเหมือนกนั
ไวด้ว้ยกนั 
๔.สรุปผลการจาํแนก
เสียงว่าเสียงใดเป็นเสียง
ทีเกิดจากธรรมชาติหรือ
เสียงทีมนุษยส์ร้างขึน 
๕. แสดงท่าทาง
ประกอบเสียง 
จากธรรมชาติและเสียง
ทีมนุษยส์ร้างขึน 

 



๔ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๒.บอกลกัษณะ
ของเสียงดงั-เบา 
และความชา้- เร็ว
ของจงัหวะ 

ความดงั-เบา เป็น
ลกัษณะหนึงของ
คุณสมบติั 
ของเสียง ความ
ชา้-เร็วเป็น
คุณสมบติั 
ของจงัหวะ 

บอกลกัษณะของ
เสียงดงั-เบา  
และความชา้-เร็ว 
ของจงัหวะ 

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๓.ทกัษะการ
เปรียบเทียบ 

๑.พดูหรือร้อง 
เพลงดว้ยเสียง 
ดงั-เบา 
๒.เคาะจงัหวะ 
ชา้-เร็ว 
๓.เคลือนไหว 
ร่างกาย
ประกอบ 
เสียงดงั-เบา 
และจงัหวะ 
ชา้-เร็ว 

๑.ฟังเสียง ดงั-เบาและ 
จงัหวะชา้-เร็ว 
๒.สงัเกตลกัษณะของ
เสียงและจงัหวะทีฟัง 
๓.บอกความเหมือน 
ความต่างของเสียง 
และจงัหวะ 
๔.พดูหรือร้องเพลงดว้ย
เสียงดงั-เบา 
๕.เคาะจงัหวะ ชา้-เร็ว 
๖.สรุปลกัษณะของเสียง
ดงั-เบา จงัหวะชา้-เร็ว 
๗.แสดงท่าทาง
ประกอบของเสียง 
ดงั-เบา และจงัหวะ 
ชา้-เร็ว 

๓.ท่องบทกลอน 
ร้องเพลงง่าย ๆ 

การอ่านบท
กลอนและ 
ร้องเพลง
ประกอบจงัหวะ 
ถกูทาํนอง 
และจงัหวะ 

ท่องบทกลอน
และร้องเพลง 
ง่าย ๆ ประกอบ 
จงัหวะ 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

๑.ท่องบท
กลอนและ 
ร้องเพลงง่าย ๆ 
ประกอบ 
จงัหวะ 
๒.แสดงท่าทาง
ประกอบบท
กลอน 
และเพลงง่าย ๆ 
 

๑.ทบทวนความรู้และ 
ประสบการณ์เกียวกบั 
การร้องเพลงและอ่าน 
บทกลอน 
๒.ท่องบทกลอน  
หรือร้องเพลงประกอบ
จงัหวะ 
๓.แสดงท่าทาง
ประกอบบทกลอน 
และร้องเพลงอยา่ง 
ง่าย ๆ ตามจินตนาการ 

 
 
 
 



๕ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๔.มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดนตรี
อยา่งสนุกสนาน 

การร้องเพลง  
การเคาะจงัหวะ 
การเคลือนไหว
ประกอบท่าทาง 
เป็นกิจกรรมทาง
ดนตรีทีสนุก 
สนาน 

๑.ฟังและร้อง
เพลงทีชืนชอบ/
เคาะจงัหวะ 
๒.เคลือนไหว
ร่างกาย 
ประกอบ 
บทเพลง 
๓.มีส่วนร่วม
กิจกรรมดนตรี 
ดว้ยความ
สนุกสนาน 

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การนาํความรู้ 
ไปใช ้

๑.ร้องเพลงที
ชืนชอบ 
๒.แสดงการ 
เคลือนไหว
ร่างกาย
ประกอบเพลง
ดว้ยความ
สนุกสนาน 
๓.แสดงความ 
คิดเห็นต่อ
ผลงานของ
ตนเองและของ
เพือน 

๑.ฟังเพลงทีกาํหนด
พร้อมทงัเคาะจงัหวะ
และเคลือนไหว 
ร่างกายอยา่งอิสระดว้ย
ความสนุกสนาน 
๒.แบ่งกลุ่มร้องเพลงที
ชืนชอบและเคาะจงัหวะ
โดยเคลือนไหวร่างกาย
อยา่งอิสระดว้ยความ
สนุกสนาน 
๓.แสดงความคิดเห็นต่อ
ผลงานของตนเอง 
และของเพือน 

๕.บอกความ
เกียวขอ้งของ
เพลงทีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

บทเพลงเป็นส่วน
หนึงทีเกียวขอ้ง
ในชีวิตประจาํวนั 
ของมนุษย ์

๑.ฟังเพลงทีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
เช่น เพลง 
กล่อมเด็ก 
เพลงประกอบ
การละเล่น 
เพลงชาติไทย 
และเพลง 
สรรเสริญ 
พระบารมี 
๒.บอกความ
เกียวขอ้ง 
ของเพลงกบั
ชีวิตประจาํวนั 

๑.ทกัษะ 
การพดู 
๒.ทกัษะ 
การนาํความรู้ 
ไปใช ้

๑.ขบัร้องเพลง 
ทีเกียวขอ้งใน
ชีวิตประจาํวนั 
๒.แสดงความ 
คิดเห็นจาก
เพลงทีไดฟั้ง 
๓.วาดภาพ 
ประกอบเพลง 
ทีไดฟั้ง 

๑.ทบทวนความรู้และ 
ประสบการณ์ในการฟัง
เพลงทีเกียวขอ้งใน
ชีวิตประจาํวนั 
๒.ขบัร้องและบอก
ความรู้สึกจากเพลงทีได้
ฟังจากจงัหวะทาํนอง 
เนือร้อง 
๓.แสดงความคิดเห็น
เพลงทีไดฟั้งมีความ
เกียวขอ้งกบัชีวิต 
ประจาํวนัอยา่งไร 
๔.วาดภาพประกอบ 
บทเพลงทีเกียวขอ้ง 
ในชีวิตประจาํวนั 

 
 
 



๖ 

 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 
ของดนตรีทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภมิูปัญญาไทยและสากล 
 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๑.เล่าถึงเพลงใน
ทอ้งถิน 

บทเพลงใน
ทอ้งถินเป็นสิง 
ทีมีคุณค่าควร
ศึกษา 
ความเป็นมา 
และอนุรักษไ์ว ้

เล่าถึงทีมา 
และคุณค่าทีควร
ศึกษาและ
อนุรักษบ์ทเพลง 
ในทอ้งถิน 

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การสาํรวจ 

๑.สาํรวจทีมา
ของบทเพลง 
ในทอ้งถิน 
๒.เล่าถึงทีมา
ของบทเพลง 
ในทอ้งถิน 

๑.กาํหนดบทเพลงใน
ทอ้งถินทีจะศึกษา  
๑ เพลง 
๒. ฟังเพลงตามที
กาํหนด/ศึกษาและ
สาํรวจทีมา ผูแ้ต่ง 
ทาํนอง เนือร้องของบท
เพลงในทอ้งถิน 
๓. นาํเสนอขอ้มลูโดย
การเล่าถึงทีมาและ
คุณค่าทีควรศึกษา 
อนุรักษข์องบทเพลง 
ในทอ้งถิน 

๒.ระบุสิงทีชืน
ชอบในดนตรี
ทอ้งถิน 

ดนตรี 
และบทเพลง 
ในทอ้งถิน 
มีคุณค่าควร 
แก่การชืนชม 

ระบุสิงทีชืนชอบ
ในดนตรี 
ทอ้งถินและความ
น่าสนใจ 
ของบทเพลงใน
ทอ้งถินทีไดฟั้ง 

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การสาํรวจ 
๓.ทกัษะ 
การระบุ 

๑.สาํรวจขอ้มลู 
ดนตรีใน
ทอ้งถิน 
๒.แสดงความ 
คิดเห็นชืนชอบ 
บทเพลงใน
ทอ้งถิน 

๑.ศึกษาและสาํรวจ
ขอ้มลูดนตรีในทอ้งถิน 
๒.กาํหนดเพลงใน
ทอ้งถินทีตอ้งการศึกษา 
๓.ฟังเพลงทีกาํหนด 
๔.แสดงความคิดเห็น
ชืนชอบบทเพลง 
ในทอ้งถินประกอบ 
ดนตรีทีใชใ้นบทเพลง 

 
 
 
 
 
 



๗ 

 

การวเิคราะห์ตัวชีวดัเพอืการจัดการเรียนรู้ 
 

สาระที ๒ ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม  
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 

ภาระงาน 
แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๑.รู้ว่าสิงต่าง ๆ 
สามารถก่อ 
กาํเนิดเสียง 
ทีแตกต่างกนั 

เสียงทีแตกต่าง 
กนัมีแหล่งกาํเนิด 
ทีแตกต่างกนั 

๑.การกาํเนิดของ
เสียงจากธรรมชาติ 
๒.แหล่งกาํเนิด 
ของเสียง 
๓.สีสนัของเสีย 

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การจาํแนก 
ประเภท 
๓.ทกัษะ 
การจดักลุ่ม 

๑.การฟังเสียงที
มีแหล่งกาํเนิด
แตกต่างกนั 
๒.เคลือนไหว 
ร่างกาย
ประกอบเสียง
จากธรรมชาติ
และเสียงที
มนุษยส์ร้างขึน 

๑.ฟังเสียงทีเกิดจาก 
ธรรมชาติและเสียง 
ทีมนุษยส์ร้างขึน 
๒.กาํหนดเกณฑก์าร 
จาํแนกเสียงทีเกิดขึน 
๓.จดักลุ่มเสียง 
ทีมีแหล่งกาํเนิด 
เหมือนกนัไวด้ว้ยกนั 
๔.สรุปผลการจาํแนก 
ว่าเสียงใดเป็นเสียง 
จากธรรมชาติ หรือ 
เสียงทีเกิดจากมนุษย ์
กระทาํขึน 
๕.ทาํแบบทดสอบ 
การฟัง 
๖.แสดงท่าทาง 
ประกอบเสียง 
จากธรรมชาติ 
และเสียงทีมนุษย ์
สร้างขึน 

 
 



๘ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 

ภาระงาน 
แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๒.บอกลกัษณะ 
ของเสียงดงั-เบา 
และความ ชา้-เร็ว 
ของจงัหวะ 

เสียงมีแหล่ง 
กาํเนิดทีแตกต่าง 
กนัมีลกัษณะ 
เฉพาะตวัคือ 
เสียงดงั-เบาและ 
มีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.ระดบัเสียงดงั-
เบา(Dynamic) 
๒.อตัราความเร็ว 
ของจงัหวะ 
(Tempo) 

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒.ทกัษะการ
เปรียบเทียบ 

๑.พดูหรือร้อง 
เพลงดว้ยเสียง 
ดงั-เบา 
๒.เคาะจงัหวะ 
ชา้-เร็ว 
๓.เคลือนไหว 
ร่างกายระกอบ 
เสียง ดงั-เบาและ 
จงัหวะ ชา้-เร็ว 

๑.ฟังเสียงดงั-เบา 
และจงัหวะ ชา้-เร็ว 
๒.สงัเกตลกัษณะ
ของเสียงและจงัหวะ
ทีฟัง 
๓.บอกความเหมือน- 
ความต่างของเสียง 
และจงัหวะ 
๔.พดูหรือร้องเพลง 
ดว้ยเสียงดงั-เบา 
๕.เคาะจงัหวะชา้-เร็ว 
๖.สรุปลกัษณะของ 
เสียงดงั-เบา 
จงัหวะ ชา้-เร็ว 
๗.แสดงท่าทาง 
ประกอบของเสียง 
ดงั-เบา เพลงจงัหวะ 
ชา้-เร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 

ภาระงาน 
แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๓.ท่องบทกลอน 
ร้องเพลงง่าย ๆ 

การท่องบทกลอน 
ร้องเพลงง่าย ๆ 
เป็นกิจกรรม 
ดนตรีทีสนุกสนาน 

๑.การอ่าน 
บทกลอน
ประกอบจงัหวะ 
๒.การร้องเพลง 
ประกอบจงัหวะ 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

๑.ร้องเพลงง่าย ๆ 
ประกอบจงัหวะ 
๒.แสดงท่าทาง 
ประกอบเพลง 
ง่าย ๆ 
 

๑.ทบทวนความรู้
และประสบการณ์
เกียวกบัการร้องเพลง 
๒.ร้องเพลง 
ประกอบจงัหวะ 
๓.แสดงท่าทาง 
ประกอบการร้อง
เพลงง่าย ๆ 
ตามจินตนาการ 

๔.มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดนตรี
อยา่งสนุกสนาน 

การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมดนตรี 
ทาํใหเ้กิดความ 
สนุกสนาน 

การร่วมกิจกรรม
ดนตรี 
- การร้องเพลง 
- การเคาะจงัหวะ 
- การเคลือนไหว 
ประกอบบทเพลง 
ตามความดงั-เบา 
ของบทเพลง 
ตามความชา้-เร็ว 
ของจงัหวะ 

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การนาํความรู้ 
ไปใช ้

๑.ร้องเพลง 
ทีชืนชอบ 
๒. แสดงการ 
เคลือนไหว 
ร่างกายประกอบ 
เพลงดว้ยความ 
สนุกสนาน 
๓. แสดง 
ความคิดเห็น 
ต่อผลงานของ 
ตนเองและ 
ของเพือน 

๑. ฟังเพลงทีกาํหนด 
เคาะจงัหวะ 
เคลือนไหวร่างกาย 
อยา่งอิสระดว้ย 
ความสนุกสนาน 
๒. แบ่งกลุ่มร้อง 
เพลงทีชืนชอบ 
เคาะจงัหวะ 
เคลือนไหวร่างกาย 
อยา่งอิสระดว้ยความ 
สนุกสนาน 
๓. แสดงความ
คิดเห็นต่อผลงาน
ของตนเอง 
และของเพือน 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 

ภาระงาน 
แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๕.บอกความ 
เกียวขอ้งของ 
เพลงทีใชใ้น 
ชีวิตประจาํวนั 

บทเพลงเป็น 
ส่วนหนึงใน 
ชีวิตประจาํวนั 
ของมนุษย ์

เพลงทีใชใ้น 
ชีวิตประจาํวนั 
- เพลงกล่อมเด็ก 
- บทเพลงประกอบ 
การละเล่น 
- เพลงสาํคญั 
(เพลงชาติไทย 
เพลงสรรเสริญ 
พระบารมี) 

๑.ทกัษะการ
พดู 
๒.ทกัษะการ
นาํความรู้ไป
ใช ้

๑.ขบัร้องเพลง 
ทีเกียวขอ้ง 
ในชีวิตประจาํวนั 
๒.แสดงความ 
รู้สึกจากเพลง 
ทีไดฟั้ง 
๓. แสดงความ 
คิดเห็นจากเพลง 
ทีไดฟั้ง 
๔. วาดภาพ 
ประกอบเพลง 
ทีไดฟั้ง 

๑. ฟังและร้องเพลง 
ทีเกียวขอ้ง 
ในชีวิตประจาํวนั 
๒. แสดงความรู้สึก 
จากเพลงทีไดฟั้งจาก 
จงัหวะ ทาํนอง 
เนือร้อง 
๓. แสดงความ 
คิดเห็นเพลงทีไดฟั้ง 
มีความเกียวขอ้งกบั 
ชีวิตประจาํวนั 
๔. วาดภาพประกอบ 
บทเพลงทีเกียวขอ้ง 
ในชีวิตประจาํวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ 
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานดนตรี     เวลาเรียน ๑๐ ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ชันประถมศึกษาปีท ี๑ 
................................................................................................................................................................... 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  เสียงทีเกิดจากแหล่งต่างๆ  จะมีลกัษณะเฉพาะตงัของเสียงนนัๆ ไดแ้ก่ มีความดงั- เบา  
มีจงัหวะชา้-เร็วเป็นตน้ 
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน  

ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 
   ป.๑/๒ บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 

๑.๓  ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวัคือเสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 
 ๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา(Dynamic) –อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสือสาร 
  ๒.ความสามารถในการคิด 
  ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 ๑.๖  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  ๑. มีวินยั 
  ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
  ๔. มีจิตสาธารณะ 



๑๒ 

 

 ๑.๗ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
 ๑.๘ ทักษะการคดิ 
  ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 
 

๒.หลกัฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน  

  ๑. ร้องเพลงดว้ยเสียงดงั-เบา 
๒. เคาะจงัหวะชา้-เร็ว 
๓. เคลือนไหวร่างกายประกอบเสียง ดงั-เบาและจงัหวะ ชา้-เร็ว 

 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลง 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 
๒.เกณฑค์ะแนน 

คะแนน   ๑๓-๑๕ ระดบัคุณภาพ  ดี 
คะแนน   ๘-๑๒  ระดบัคุณภาพ  พอใช ้
คะแนน   ๕-๗  ระดบัคุณภาพ  ปรับปรุง 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

๓.การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ฟังเสียงดงั-เบาและจงัหวะ ชา้-เร็ว 

๒. สงัเกตลกัษณะของเสียงและจงัหวะทีฟัง 
๓. บอกความเหมือน-ความต่างของเสียงและจงัหวะ 
๔. พดูหรือร้องเพลงดว้ยเสียงดงั-เบา 
๕. เคาะจงัหวะชา้-เร็ว 
๖. สรุปลกัษณะของเสียงดงั-เบาจงัหวะ ชา้-เร็ว 
๗. แสดงท่าทางประกอบของเสียงดงั-เบา เพลงจงัหวะชา้-เร็ว 

 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ๒  
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ สนุกสนานกบัการร้องเพลง    เวลาเรียน ๑๒ ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ชันประถมศึกษาปีท ี๑ 
................................................................................................................................................................... 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  การร้องเพลงเป็นการแสดงความรู้สึกออกมาทางดา้นเสียงเพลง เป็นกิจกรรมทีสนุกสนาน
และสร้างสรรค ์
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน  

ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 
   ป.๑/๓ ท่องบทกลอนและร้องเพลงง่าย ๆ 

๑.๓  ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงง่าย ๆเป็นกิจกรรมดนตรีทีสนุกสนานและสร้างสรรค ์

๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  การร้องเพลงประกอบจงัหวะ 
 ๑.๕ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสือสาร 
  ๒.ความสามารถในการคิด 
  ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 ๑.๖  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  ๑. มีวินยั 
  ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
  ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 



๑๕ 

 

 ๑.๗ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
 ๑.๘ ทักษะการคดิ 
  ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๒.หลกัฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน  

  ๑. ร้องเพลงง่ายๆพร้อมทงัแสดงท่าทางประกอบจงัหวะ 
 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลง 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 
๒.เกณฑค์ะแนน 

คะแนน   ๑๓-๑๕ ระดบัคุณภาพ  ดี 
คะแนน   ๘-๑๒  ระดบัคุณภาพ  พอใช ้
คะแนน   ๕-๗  ระดบัคุณภาพ  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 

 

๓.การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ทบทวนความรู้และประสบการณ์เกียวกบัการร้องเพลง 

๒. ฝึกร้องเพลงประกอบจงัหวะ 
๓. แสดงท่าทางประกอบร้องเพลงง่าย ๆตามจินตนาการ 

 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ๓  
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ ร่วมกจิกรรมดนตรี                   เวลาเรียน ๘ ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
...................................................................................................................................................................... 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  การร้องเพลงเป็นการแสดงความรู้สึกออกมาทางดา้นเสียงเพลง เป็นกิจกรรมทีสนุกสนาน
และสร้างสรรค ์
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน  

ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 
   ป.๑/๔ มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอยา่งสนุกสนาน 

๑.๓  ความคดิรวบยอด 
  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีทาํใหเ้กิดความสนุกสนาน 

๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  กิจกรรมดนตรี 

การร้องเพลง 
การเคาะจงัหวะ 
การเคลือนไหวประกอบบทเพลงตามความดงั-เบาของบทเพลง 

ตามความชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๕ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสือสาร 
  ๒.ความสามารถในการคิด 
  ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
 
 



๑๘ 

 

 ๑.๖  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  ๑. มีวินยั 
  ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
  ๔. มีจิตสาธารณะ 
 ๑.๗ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
 ๑.๘ ทักษะการคดิ 
  ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
 

๒.หลกัฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน  

  ๑. ร้องเพลงง่ายๆพร้อมทงัแสดงท่าทางประกอบจงัหวะ 
 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลง 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 
๒.เกณฑค์ะแนน 

คะแนน   ๑๓-๑๕ ระดบัคุณภาพ  ดี 
คะแนน   ๘-๑๒  ระดบัคุณภาพ  พอใช ้
คะแนน   ๕-๗  ระดบัคุณภาพ  ปรับปรุง 
 

 



๑๙ 

 

๓.การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ทบทวนความรู้และประสบการณ์เกียวกบัการร้องเพลง 

๒. ฝึกร้องเพลงประกอบจงัหวะ 
๓. แสดงท่าทางประกอบร้องเพลงง่าย ๆตามจินตนาการ 

 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑ 
 
เรือง  ก้าวแรกของการผจญภัยอนัยงิใหญ่     เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   สร้างสรรค์งานดนตรี    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงอศัวินเสียงเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลงอศัวินเสียงเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๒๑ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การแสดงเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลงอศัวินเสียงเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผลประเมินจาก 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงอศัวินเสียงเพลง 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงอศัวินเสียงเพลง 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 
๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์



๒๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงอัศวินเสียงเพลง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑     เรือง  ก้าวแรกการผจญภัยอนัยงิใหญ่   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

                   ลงชือ .............................................ผูป้ระเมิน 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๒๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่วมกัน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑     เรือง  ก้าวแรกการผจญภัยอนัยงิใหญ่   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

                  ลงชือ .............................................ผูป้ระเมิน 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๒๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       

 ๑.นกัเรียนฟังครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑  ตอนกา้วแรกการผจญภยัอนัยงิใหญ่  จากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๗  แลว้สนทนาซกัถาม 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลงอศัวิน
เสียงเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูร้องเพลงอศัวินเสียงเพลงใหน้กัเรียนฟัง  พร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบไปดว้ย โดยดูโนต้เพลง
จากหนงัสือเรียนฯ หนา้ ๕ 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบไปดว้ย  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัเสียงหนกัเสียงเบา 
ความชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๕.นกัเรียนร้องตามครูทีละท่อนเพลงจนครบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน
ส่วนมากจะร้องได ้
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขากลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 

 
 
 



๒๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒ 
 
เรือง  ปะทะหุ่นเหลก็          เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   สร้างสรรค์งานดนตรี    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงทีไหนกนัและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลงได ้
อยา่งสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 

 



๒๗ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 ร้องเพลงทีไหนกนัพร้อมทงัแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงทีไหนกนั 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงทีไหนกนั 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

 ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 
๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์



๒๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงทีไหนกัน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒        เรืองปะทะหุ่นเหลก็ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๒๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่วมกัน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒ เรือง ปะทะหุ่นเหลก็   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๓๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.นกัเรียนฟังครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒ตอนปะทะหุ่นเหลก็  จากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน
ดนตรี  หนา้ ๑๐   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลงทีไหน
กนัและแสดงท่าทางประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูเปิดเพลงทีไหนกนัจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตจงัหวะของบทเพลงไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลงไปดว้ย  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัเสียงหนกั
เสียงเบา ความชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๕.นกัเรียนร้องตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่า 
นกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้
 ๖.นกัเรียนฟังเพลงอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาวและความชา้เร็ว        
ของเสียง 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงทีไหนกนัเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด ไดแ้ก่ ความหนกัเบา ความสนัยาวและ
ความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 
 
 



๓๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๓ 
 
เรือง  ผลกึแก้วคริสตลั       เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที๑   สร้างสรรค์งานดนตรี    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงใบไมว้ิเศษและแสดงเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๓๓ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงใบไมว้ิเศษและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงใบไมว้ิเศษ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงใบไมว้ิเศษ 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์



๓๔ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงใบไม้วิเศษ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที๓              เรือง ผลกึแก้วคริสตลั   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................ผูป้ระเมิน. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๓๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่วมกัน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓         เรือง ผลกึแก้วคริสตลั   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

 ลงชือ .............................................ผูป้ระเมิน 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๓๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๓   ตอนผลึกแกว้คริสตลัตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๑๓   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลงใบไม้
วิเศษและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูเปิดเพลงใบไมว้ิเศษจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตจงัหวะของบทเพลง 
ไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัความหนกัเสียงเบา 
ความชา้-เร็วของเสียงในบทเพลง 
 ๕.นกัเรียนร้องตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่า 
นกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้
 ๖.นกัเรียนฟังเพลงอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาวและความชา้เร็ว       
ของเสียง 
 ๗.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้ดนตรีตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๘.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้พร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะอ่านได ้
 ๙.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๑๐.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงใบไมว้ิเศษเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด  ไดแ้ก่ ความหนกัเบา ความสนัยาว
และความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
         ........./................../.......... 
 

 



๓๘ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ๔ 

 
เรือง  ฝูงลงิยกัษ์กบัใบไม้วเิศษ      เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   สร้างสรรค์งานดนตรี                  ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 การร้องเพลงใบไมว้ิเศษและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 



๓๙ 

 

 
๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงใบไมว้ิเศษและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงใบไมว้ิเศษ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงใบไมว้ิเศษ 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์



๔๐ 

 

 
แบบประเมินการร้องเพลงใบไม้วิเศษ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๔        เรือง ฝงูลิงยกัษก์บัใบไมว้ิเศษ    
 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๔๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๔        เรือง  ฝูงลงิยกัษ์กบัใบไม้วเิศษ    

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๔๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๔   ตอนฝงูลิงยกัษก์บัใบไมว้ิเศษ ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๑๖   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลงใบไม้
วิเศษและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูเปิดเพลงใบไมว้ิเศษจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตจงัหวะของบทเพลงไป
ดว้ยเพือเป็นการทบทวน 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัความหนกัเสียงเบา 
ความชา้-เร็วของเสียงในบทเพลง 
 ๕.นกัเรียนร้องตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่า 
นกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้
 ๖.นกัเรียนฟังเพลงอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาวและความชา้เร็ว        
ของเสียง 
 ๗.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้ดนตรีตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๘.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้พร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะอ่านได ้
 ๙.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๑๐.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงใบไมว้ิเศษเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด  ไดแ้ก่ ความหนกัเบา ความสนัยาว
และความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 
 
 



๔๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๕ 
 
เรือง  คาํขอร้องทียงิใหญ่กบัสัตว์น้อยวเิศษผู้น่ารัก         เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑  สร้างสรรค์งานดนตรี    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงพกัตรงนีและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลงได ้
อยา่งสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 

 
 



๔๕ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงพกัตรงนีและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงพกัตรงนี 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงพกัตรงนี 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๔๖ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงพกัตรงนี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕        เรือง คาํขอร้องทียงิใหญ่ กบัสตัวน์อ้ยวิเศษผูน่้ารัก    

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๔๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕        เรือง คาํขอร้องทยีงิใหญ่ กบัสัตว์น้อยวเิศษผู้น่ารัก    

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๔๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๕   ตอนคาํขอร้องทียงิใหญ่ กบัสตัวน์อ้ยวิเศษผูน่้ารัก ตามเรืองราวจาก
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๒๑   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
พกัตรงนีและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูเปิดเพลงพกัตรงนีจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตจงัหวะของบทเพลงไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัความหนกัเสียงเบา 
ความชา้-เร็วของเสียงในบทเพลง 
 ๕.นกัเรียนร้องตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน
ส่วนมากจะร้องได ้
 ๖.นกัเรียนฟังเพลงอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาวและความชา้เร็ว         
ของเสียง 
 ๗.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้ดนตรีตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๘.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้พร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะอ่านได ้
 ๙.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงใบไมว้ิเศษเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด  ไดแ้ก่ ความหนกัเบา ความสนัยาว
และความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 

 
 
 



๕๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๖ 
 
เรือง  ปฐมบทแห่งการผจญภัย      เวลา ๑  ชัวโมง               
หน่วยการเรียนรู้ที ๑  สร้างสรรค์งานดนตรี                           ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงกระต่ายนอ้ยและแสดงเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การปรบมือตามจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ  ๓. รักษาวินยั  



๕๑ 

 

๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงกระต่ายนอ้ยและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงกระต่ายนอ้ย 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงกระต่ายนอ้ย 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 

 



๕๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงกระต่ายน้อย 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๖        เรือง ปฐมบทแห่งการผจญภยั    

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๕๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๖        เรือง ปฐมบทแห่งการผจญภัย    

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๕๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๖   ตอนปฐมบทแห่งการผจญภยั ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๒๕   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
กระต่ายนอ้ยและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูเปิดเพลงพกัตรงนีจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตจงัหวะของบทเพลงไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัความหนกัเสียงเบา 
ความชา้-เร็วของเสียงในบทเพลง 
 ๕.ครูตบมือเป็นรูปแบบจงัหวะครังละหนึงจงัหวะ  แลว้ใหน้กัเรียนตบมือตาม 
 ๖.หลงัจากทีนกัเรียนตบมือเป็นจงัหวะคล่องแลว้  ใหน้กัเรียนตบมือแบบหนึงจงัหวะตามรูปแบบ
โนต้ตวัดาํ  ส่วนครูตบในรูปแบบเท่ากบัโนต้ตวัขาว 
 ๗.แบ่งนกัเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม  โดยใหก้ลุ่มทีหนึงตบมือเป็นรูปแบบจงัหวะของโนต้ตวัดาํ  ส่วน
กลุ่มทีสองตบเป็นรูปแบบจงัหวะของโนต้ตวัขาวไปพร้อมๆกนักบักลุ่มทีหนึง  โดยควบคุมจงัหวะใหค้งที 
 ๘.นกัเรียนร้องตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน
ส่วนมากจะร้องได ้

๙.นกัเรียนฟังเพลงอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตวามหนกัเบา ความสนัยาวและความชา้เร็วของเสียง 
 ๑๐.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้ดนตรีตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๑๑.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้พร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะอ่านได ้
 ๑๒.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๑๓.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงใบไมว้ิเศษเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๑๔.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๕.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด  ไดแ้ก่ ความหนกัเบา ความสนัยาว
และความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
        
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 



๕๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 
 
 



๕๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๗ 
 
เรือง  เซบาสเตยีน ม้าแห่งเสียงเพลง       เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑  สร้างสรรค์งานดนตรี    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงกุบกบัและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๕๗ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงกุบกบัและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงกุบกบั 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงกุบกบั 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๕๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงกบุกับ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๗        เรืองเซบาสเตียน มา้แห่งเสียงเพลง    

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๕๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๗        เรือง เซบาสเตยีน ม้าแห่งเสียงเพลง    

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๖๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๗   ตอนเซบาสเตียน มา้แห่งเสียงเพลง ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๒๘   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
กุบกบัและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงกุบกบั จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตวามหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๔.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้ดนตรีตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๕.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้พร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะอ่านได ้
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงกุบกบัเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด  ไดแ้ก่ ความหนกัเบา ความสนัยาว
และความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 
 



๖๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๘ 
 
เรือง  ไอโอเนียน...เมอืงแห่งต้นไม้วเิศษ      เวลา ๑  ชัวโมง                
หน่วยการเรียนรู้ที ๑  สร้างสรรค์งานดนตรี    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงโลกแห่งดนตรีและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลงได ้
อยา่งสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การขบัร้องเพลงโลกแห่งดนตรีและการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๖๓ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงโลกแห่งดนตรีและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงโลกแห่งดนตรี 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงโลกแห่งดนตรี 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๖๔ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงโลกแห่งดนตรี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๘        เรือง ไอโอเนียน...เมืองแห่งตน้ไมว้ิเศษ    

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๖๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๘        เรือง ไอโอเนียน...เมอืงแห่งต้นไม้วเิศษ    

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๖๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๘   ตอนไอโอเนียน...เมืองแห่งตน้ไมว้ิเศษตามเรืองราวจากหนงัสือ
เรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๑   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
โลกแห่งดนตรีและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงโลกแห่งดนตรี จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตวามหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๔.ครูสาธิตการใชส้ญัลกัษณ์มือและเสียงร้องโนต้ตวัโซ และโนต้ตวัมี 
 ๕.นกัเรียนทาํตามครู 
 ๖.นกัเรียนฝึกหดัใชส้ญัลกัษณ์มือเพือใหเ้กิดความชาํนาญ 
 ๗.ครูเล่าเรืองราวตอนที ๘   ตอนไอโอเนียน...เมืองแห่งตน้ไมว้ิเศษต่อ   ตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๑ 
 ๘.นกัเรียนร้องโลกแห่งดนตรีตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๙.นกัเรียนฟังเพลงอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตวามหนกัเบา ความสนัยาวและความชา้เร็วของเสียง 
 ๑๐.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้ดนตรีตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๑๑.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้พร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะอ่านได ้
 ๑๒.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๑๓.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงโลกแห่งดนตรีเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๑๔.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๕.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด  ไดแ้ก่ ความหนกัเบา ความสนัยาว
และความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 



๖๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 

 
 



๖๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๙ 
 
เรือง  คอเรียน...เมอืงแห่งสายลม      เวลา ๑  ชัวโมง                
หน่วยการเรียนรู้ที ๑  สร้างสรรค์งานดนตรี    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงยอ่งเบาและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลงได ้
อยา่งสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 

 



๖๙ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงยอ่งเบาและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงยอ่งเบา 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงยอ่งเบา 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๗๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงย่องเบา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๙        เรือง คอเรียน...เมืองแห่งสายลม   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๗๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๙        เรือง คอเรียน...เมอืงแห่งสายลม   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๗๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๙   ตอนคอเรียน...เมืองแห่งสายลมตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๔   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ยอ่งเบาและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงยอ่งเบา จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตวามหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงยอ่งเบาตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงยอ่งเบาอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๖. นกัเรียนฝึกอ่านโนต้ดนตรีในหนงัสือเรียน หนา้ ๓๒  ตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๗. นกัเรียนฝึกอ่านโนต้พร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะอ่านได ้
 ๘. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๙. แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงยอ่งเบาเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๑๐. แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๑. นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด  ไดแ้ก่ ความหนกัเบา ความสนัยาว
และความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 
 



๗๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๐ 
 
เรือง  ของขวญัจากเมอืงแห่งสายลม      เวลา ๑  ชัวโมง                 
หน่วยการเรียนรู้ที ๑  สร้างสรรค์งานดนตรี    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 แสดงเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลงนกบินเร็วไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒.ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔.มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๗๕ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงนกบินเร็วและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงนกบินเร็ว 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงนกบินเร็ว 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๗๖ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงนกบินเร็ว 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๐      เรือง ของขวญัจากเมืองแห่งสายลม    

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ............................................ 
             (.......................................) 

            ........ ...../......................../............. 



๗๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๐   เรือง  ของขวญัจากเมอืงแห่งสายลม    

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๗๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๐   ตอน ของขวญัจากเมืองแห่งสายลม ตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๘   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
นกบินเร็วและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงนกบินเร็ว  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงนกบินเร็วตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงนกบินเร็วอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๖.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้ดนตรีในหนงัสือเรียน หนา้ ๓๕  ตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๗.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้พร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะอ่านได ้
 ๘.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 

๙.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงนกบินเร็วเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๑๐.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๑.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด  ไดแ้ก่ ความหนกัเบา ความสนัยาว
และความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 
 



๘๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๑ 
 

เรือง  คาํท้าดวลจากเด็กชายแปลกหน้า            เวลา ๑  ชัวโมง       
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกสนานกบัการร้องเพลง    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงสญัญาแห่งมิตรภาพและแสดงท่าทางประกอบไดอ้ยา่งเหมาะสมสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  



๘๑ 

 

๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงสญัญาแห่งมิตรภาพและการแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงสญัญาแห่งมิตรภาพ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงสญัญาแห่งมิตรภาพ 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 
 



๘๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงสัญญาแห่งมิตรภาพ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๑        เรือง คาํทา้ดวลจากเด็กชายแปลกหนา้   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๘๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๑๑        เรือง  คาํท้าดวลจากเด็กชายแปลกหน้า   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๘๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๑   ตอน คาํทา้ดวลจากเด็กชายแปลกหนา้ตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๒   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
สญัญาแห่งมิตรภาพและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม สนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงสญัญาแห่งมิตรภาพ  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความ        
สนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงสญัญาแห่งมิตรภาพตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงสญัญาแห่งมิตรภาพอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๖.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้ดนตรีในหนงัสือเรียน หนา้  ๓๙  ตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๗.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้พร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะอ่านได ้
 ๘.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๙.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงสญัญาแห่งมิตรภาพเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๑๐.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๑.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด  ไดแ้ก่ ความหนกัเบา ความสนัยาว
และความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 



๘๖ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๒ 

 
เรือง  เวทมนต์กระสุนลม       เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    สนุกสนานกบัการร้องเพลง    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงดน้สดไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงดน้สด 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 



๘๗ 

 

 
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะแกปั้ญหา 
๓. ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงดน้สด 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผลประเมินจาก 
 ๑.สงัเกตพฤตอกรรมการร้องเพลงดน้สด 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงดน้สด 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 



๘๘ 

 

 
แบบประเมินการร้องเพลงด้นสด 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๑๒        เรือง เวทมนตร์กระสุนลม 
 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๘๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๑๒        เรือง  เวทมนตร์กระสุนลม 

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๙๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๒   ตอน เวทมนตร์กระสุนลมตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้  ๔๕   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ดน้สดไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนจบัมือกนัเป็นวงกลม 
 ๔.ครูเลือกนกัเรียนคนหนึงใหเ้ป็นคนเริมตน้ร้องระดบัเสียง ๑ เสียงตามทีครูกาํหนด  และเพิมระดบั
เสียงทีคิดเองอีก ๒ โนต้โดยไม่ใหโ้นต้ซาํกนั  ร้องใหเ้ป็นจงัหวะตามทีกาํหนด 
 ๕.นกัเรียนคนถดัไปทางดา้นขวามือของนกัเรียนคนแรก  ร้องโนต้ตวัสุดทา้ยของคนแรกมาใชเ้ป็น
โนต้ตวัแรก  แลว้แต่งเพิมอีก ๒ โนต้  ดว้ยกติกาเดียวกนั 
 ๖.ใหน้กัเรียนคนต่อไปทาํตามกติกา ขอ้ ๕  ไปเรือยๆ  จนกว่าจะมีคนร้องผดิระดบัเสียง 
หรือร้องไม่ตรงจงัหวะ   นกัเรียนแต่ละคนมีโอกาสร้องผดิไดเ้พียง ๓ ครัง  ถา้มากกว่า ๓ ครังถือว่าแพ ้  
จะถกูคดัออกจากวง 
 ๗.ในขณะทีกาํลงัร้องอยูน่นั  ครูสามารถบอกว่า “จบ” ได ้ หรือขานรายชือนกัเรียนคนอืน 
ใหป้ฏิบติัได ้
 ๘.เมือหมดเวลาทีกาํหนด  กลุ่มนกัเรียนทีแพต้อ้งร้องและเตน้เพลงทีเพือนๆกาํหนดหรือเรียกร้อง 

 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 
 



๙๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๓ 
 
เรือง  ฟินกิส์ขยายร่าง       เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    สนุกสนานกบัการร้องเพลง    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงเงาพร้อมทงัแสดงท่าทางประกอบดว้ยความสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
  
 
 
 



๙๓ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 

  การร้องเพลงเงาโดยบอกระดบัเสียงดงั-เบาและอตัราความเร็วของจงัหวะได ้
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผลประเมินจาก 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเงา 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเงา 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๙๔ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงเงา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๑๓        เรือง ฟินิกส์ขยายร่าง   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๙๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๑๓       เรือง ฟินิกส์ขยายร่าง   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๙๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๓   ตอนฟินิกส์ขยายร่างตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๘   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
เงาไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงเงาจาก  Audio CD  โดยสงัเกตเสียงหนกัเบา จงัหวะชา้เร็ว และเคาะจงัหวะตาม
ไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนร้องตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๕.นกัเรียนร้องเองพร้อมๆกนัประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงเพือใหเ้กิดความชาํนาญ 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆ ช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๓  ต่อ  ตอน ฟินิกส์ขยายร่าง  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๔๘    
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  ใหท้งัสองกลุ่มสลบักนัร้องและปรบมือประกอบ 
 ๑๑.นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปสิงทีเรียนมาทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 

 
 



๙๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๔ 
 
เรือง  พลงัแห่งขนนก       เวลา ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที ๒    สนุกสนานกบัการร้องเพลง   ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงนกวิเศษพร้อมทงัแสดงท่าทางประกอบดว้ยความสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
  
 
 
 



๙๙ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงสญัญาแห่งมิตรภาพและการแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงสญัญาแห่งมิตรภาพ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงสญัญาแห่งมิตรภาพ 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๐๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงนกวิเศษ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๔เรือง พลงัแห่งขนนก   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๐๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๑๔        เรือง พลงัแห่งขนนก   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๐๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๔   ตอน พลงัแห่งขนนกตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้  ๕๒   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
นกวิเศษและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม สนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงนกวิเศษ  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงนกวิเศษตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงนกวิเศษอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๖.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้ดนตรีเพลงนกวิเศษในหนงัสือเรียน หนา้  ๕๐  ตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๗.นกัเรียนฝึกอ่านโนต้ดนตรีพร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะอ่านได ้
 ๘.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๙.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงนกวิเศษเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๑๐.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๑.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด  ไดแ้ก่ ความหนกัเบา ความสนัยาว
และความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 
 



๑๐๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๕ 
 
เรือง  ต้นข้าวปะทะนกวเิศษ      เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกสนานกบัการร้องเพลง    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงนกวิเศษและปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.การร้องเพลงนกวิเศษ 
  ๒.การปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะ 
  ๓.การปรบมือหรือกเล่นเครืองประกอบจงัหวะประกอบการร้องเพลงนกวิเศษ 

๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๑๐๕ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงนกวิเศษและแสดงการปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผลประเมินจาก 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการ้องเพลงนกวิเศษ 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงนกวิเศษ 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๐๖ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงนกวิเศษ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๑๕    เรือง  ต้นข้าวปะทะนกวเิศษ   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 

ลงชือ ............................................. 
(.......................................) 

............/......................../............. 
 



๑๐๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๑๕     เรือง  ต้นข้าวปะทะนกวเิศษ   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๐๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๕   ตอน ตน้ขา้วปะทะนกวเิศษตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๕๕   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
นกวิเศษและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม สนุกสนาน 

๓.นกัเรียนทบทวนการร้องเพลงนกวิเศษพร้อมๆกนัอีกครังหนึง 
๔.ครูร้องทาํนองหลกัของเพลงนกวิเศษใหน้กัเรียนฟัง 
๕.นกัเรียนร้องตามครู โดยครูสงัเกตความแม่นยาํของระดบัเสียงทีนกัเรียนออกเสียง 
๖.ครูร้องแนวจงัหวะของเพลงนกวิเศษใหน้กัเรียนฟังนกัเรียนร้องตามครู  โดยครูดคูวามถกูตอ้งของ

จงัหวะ 
๗.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  แลว้ใหก้ลุ่มหนึงร้องแนวทาํนองหลกั  ส่วนอีกกลุ่มหนึงร้องแนว

ทาํนองรอง 
๘.ทงัสองกลุ่มร้องเพลงอีกครังหนึง  แต่กลุ่มที สองเปลียนจากร้องเป็นปรบมือเล่นเครืองประกอบ

จงัหวะแทน 
๙.สลบักลุ่มโดยใหก้ลุ่มทีสองร้องทาํนองหลกั  และกลุ่มทีหนึงปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบ

จงัหวะ 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด   
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 
 



๑๑๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๖ 
 
เรือง  มติรภาพจากผู้ท้าดวลเวลา ๑  ชัวโมง        หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกสนานกบัการร้องเพลงชัน
ประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงนินนินพร้อมทงัแสดงท่าทางประกอบดว้ยความสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  



๑๑๑ 

 

๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การขบัร้องเพลงประสานเสียงนินนิน 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผลประเมินจาก 
 ๑.สงัเกตการขบัร้องประสานเสียงเพลงนินนิน 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงประสานเสียงนินนิน 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 



๑๑๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงประสานเสียงนินนิน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที๑๖   เรือง  มติรภาพจากผู้ท้าดวล 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ .............................................ผูป้ระเมิน 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๑๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๖   เรือง  มติรภาพจากผู้ท้าดวล   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

 ลงชือ ............................................. ผูป้ระเมิน 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๑๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๖ ตอนมิตรภาพจากผูท้า้ดวลตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๕๙   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ประสานเสียงนินนินไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.ครูร้องเพลงนินนินใหน้กัเรียนฟังพร้อมทงัสงัเกตวามหนกัเบา ความสนัยาวและความชา้เร็วของ
เสียง 

๔.นกัเรียนร้องตามครูทีละวรรคเพลง  โดยมีครูคอยแนะนาํเกียวกบัความแม่นยาํของระดบัเสียง 
และความมงัคงของจงัหวะ 
 ๕.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัประมาณ  ๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนส่วนสามารถจะร้องได ้
 ๖.ใหน้กัเรียนร้องพร้อมกนัอีกครังหนึง  แลว้ครูจะร้องเริมร้องชา้กว่านกัเรียน  ๒  หอ้งเพลง 
เพือประสานเสียง 
 ๗.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  แลว้ใหร้้องประสานกนั  โดยครูช่วยร้องเพือใหน้กัเรียนสามารถ
ร้องไดง่้ายขึน 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมอภิปรายสรุปสิงทีเรียนมาทงัหมด  ครูกล่าวชืนชม   
    
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 

 



๑๑๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๗ 
 
เรือง  ลกูแก้วอยู่แค่เออืมเวลา ๑  ชัวโมง        หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกสนานกบัการร้องเพลงชัน
ประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงคิดใหดี้พร้อมทงัปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การปรบมือหรือการเล่นเครืองประกอบจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องเพลงคิดใหดี้ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๑๑๗ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงคิดใหดี้พร้อมทงัปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงคิดใหดี้ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
๑.แบบประเมินการร้องเพลงคิดใหดี้ 

   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์



๑๑๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงคิดให้ดี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๗     เรือง  ลูกแก้วอยู่แค่เออืม   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๑๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๗     เรือง  ลูกแก้วอยู่แค่เออืม   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๒๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๗   ตอน ลกูแกว้อยูแ่ค่เอือมตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้  ๖๓   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
คิดใหดี้และปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงคิดใหดี้จาก  Audio  CD  พร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบจาก หนา้ ๖๐-๖๑  ให้
นกัเรียนสงัเกตเสียงทีมีลกัษณะแตกต่างกนัตามแหล่งกาํเนิด 

๔.ครูร้องทาํนองหลกัของเพลงคิดใหดี้ใหน้กัเรียนฟังแลว้ใหน้กัเรียนร้องตาม  ประมาณ  ๒-๓  
เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้ โดยครูสงัเกตความแม่นยาํของเสียงและจงัหวะ 

๕.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  ใหก้ลุ่มทีหนึงร้องทาํนองหลกั  กลุ่มทีสองร้องทาํนองรอง 
๖.สลบักลุ่มในการร้องเพลง  โดยกลุ่มทีร้องทาํนองรองใหเ้ปลียนเป็นปรบมือหรือเล่นเครือง

ประกอบจงัหวะแทน 
๗.นกัเรียนและครูร่วมอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และเรืองต่างๆทีเรียน 

       
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 

 



๑๒๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๘ 
 
เรือง  ข้อตกลงทแีสนจะเสียง      เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    สนุกสนานกบัการร้องเพลง    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงคิดใหดี้พร้อมทงัแสดงท่าทางประกอบดว้ยความสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การเคาะจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลงคิดใหดี้ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๑๒๓ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงคิดใหดี้พร้อมทงัปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงคิดใหดี้ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
๑.แบบประเมินการร้องเพลงคิดใหดี้ 

   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๒๔ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงคิดให้ดี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๘    เรือง ลกูแกว้อยูแ่ค่เอือม   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๒๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๘    เรือง  ลูกแก้วอยู่แค่เออืม   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๒๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๗   ตอน ลกูแกว้อยูแ่ค่เอือมตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๖๓   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
คิดใหดี้และปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงคิดใหดี้จาก  Audio  CD  พร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบจาก หนา้ ๖๐-๖๑ 
ใหน้กัเรียนสงัเกตเสียงทีมีลกัษณะแตกต่างกนัตามแหล่งกาํเนิด 

๔.ครูร้องทาํนองหลกัของเพลงคิดใหดี้ใหน้กัเรียนฟังแลว้ใหน้กัเรียนร้องตาม  ประมาณ   
๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้ โดยครูสงัเกตความแม่นยาํของเสียงและจงัหวะ 

๕. แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  ใหก้ลุ่มทีหนึงร้องทาํนองหลกั  กลุ่มทีสองร้องทาํนองรอง 
๖.สลบักลุ่มในการร้องเพลง  โดยกลุ่มทีร้องทาํนองรองใหเ้ปลียนเป็นปรบมือหรือเล่นเครือง

ประกอบจงัหวะแทน 
๗.นกัเรียนและครูร่วมอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และเรืองต่างๆทีเรียน 

       
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 

 



๑๒๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๙ 
 
เรือง  พลาดครังทีหนงึ       เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกสนานกบัการร้องเพลง    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงคาถาตอ้งหา้มโดยมีความดงัเบาทีกาํหนดไวใ้นบทเพลงไดอ้ยา่งชดัเจน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลงคาถาตอ้งหา้ม 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การขบัร้องเพลงคาถาตอ้งหา้มทีประกอบดว้ยความดงัเบาอยา่งชดัเจน 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผลประเมินจาก 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงคาถาตอ้งหา้ม 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงคาถาตอ้งหา้ม 
 ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๓๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงคาถาต้องห้าม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๙  เรือง พลาดครังทีหนึง   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๓๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๙  เรือง  พลาดครังทหีนึง   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๓๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๘   ตอน พลาดครังทีหนึงตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๖๙   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
คาถาตอ้งหา้มไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามความหนกัเบาของบทเพลง 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงคาถาตอ้งหา้มจาก  Audio  CD  พร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบจาก หนา้ ๗๐ 
ใหน้กัเรียนสงัเกตเสียงและทาํนองทีมีความหนกัเบา 
 ๔.ครูร้องเพลงคาถาตอ้งหา้มใหน้กัเรียนฟัง  ส่วนคาํว่า “อุบ๊”  ใหท้าํปากเหมือนพดูคาํว่า “อุบ๊” 
แต่ไม่มีเสียงออกมา  เพือสือใหเ้ห็นว่ามีการหยดุ  ๑  จงัหวะ  และทาํท่าประกอบ 
 ๕.นกัเรียนร้องตาม  โดยครูคอยดูความถกูตอ้งของระดบัเสียงและจงัหวะ 
 ๖.ใหน้กัเรียนขบัร้องโดยมีความหนกัเบาตามทีกาํหนดไวใ้นบทเพลง  และคิดท่าเตน้ประกอบ 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆ ช่วยชีแนะและชืนชม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงต่างๆทีเรียน 
     
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 

 



๑๓๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๐ 
 
เรือง  พลาดครังทีสอง       เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกสนานกบัการร้องเพลง    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ขบัร้องเพลงสายลมพดัผา่นและปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องเพลงสายลมพดัผา่นและปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  



๑๓๕ 

 

๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงสายลมพดัผา่นพร้อมทงัปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงสายลมพดัผา่น 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
๑.แบบประเมินการร้องเพลงสายลมพดัผา่น 

   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 
 



๑๓๖ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงสายลมพดัผ่าน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๐    เรือง พลาดครังทีสอง   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๓๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๐    เรือง  พลาดครังทีสอง   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๓๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที๒๐ ตอนพลาดครังทีสอง ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๗๓   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
คาถาตอ้งหา้มและปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงคาถาตอ้งหา้มจาก  Audio  CD  พร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบจาก หนา้ ๗๐ 
ใหน้กัเรียนสงัเกตเสียงทีมีลกัษณะแตกต่างกนัตามแหล่งกาํเนิด 

๔.ครูร้องทาํนองหลกัของเพลงคาถาตอ้งหา้มใหน้กัเรียนฟังแลว้ใหน้กัเรียนร้องตาม  ประมาณ   
๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้ โดยครูสงัเกตความแม่นยาํของเสียงและจงัหวะ 

๕.แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มเพลงคาถาตอ้งหา้มตามลาํพงั  โดยเนน้ความแม่นยาํของระดบัเสียงต่างๆ 

และจงัหวะทีแน่นอน 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและกล่าวชืนชม 

๘.นกัเรียนและครูร่วมอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และเรืองต่างๆทีเรียน 
 

๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 
 



๑๔๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๑ 
 
เรือง  พลาดครังทีสาม       เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกสนานกบัการร้องเพลง    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องหรือปรบมือรูปแบบจงัหวะไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.การปรบมือหรือการเล่นเครืองประกอบจงัหวะตามรูปแบบจงัหวะ 
  ๓.การร้องตามรูปแบบจงัหวะ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  



๑๔๑ 

 

๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องหรือปรบมือตามรูปแบบจงัหวะ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผลประเมินจาก 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องและปรบมือตามรูปแบบจงัหวะ 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องตามรูปแบบจงัหวะ 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 



๑๔๒ 

 

แบบประเมินการร้องตามรูปแบบจังหวะ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๑  เรือง  พลาดครังทีสาม   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๔๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๑   เรือง  พลาดครังทีสาม   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๔๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๑   ตอน พลาดครังทีสามตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๗๖  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ตามรูปแบบจงัหวะและปรบมือประกอบจงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะตามรูปแบบจงัหวะ “ทา ทา ทา ทา” 
 ๔.นกัเรียนทงัหมดปรบมือตามรูปแบบจงัหวะ “ทา ทา ทา ทา” 

๕.ในขณะทีนกัเรียนกาํลงัปรบมืออยูน่นั  ครูเปลียนรูปแบบจงัหวะใหม่ซึงมีความยาวเท่ากนั คือ ๔  
จงัหวะ 

๖.ครูและนกัเรียนปรบมือพร้อมกนัโดยมีรูปแบบ ดงันี 
 
 

ครู ทา ทา ทา ทา ทิทิ ทา ทา อุบ๊ ทา ทา ทา ทา ทา ทา อา ทิทิ ทา ทา ทา ทา .................. 
นกัเรียน  ทา ทา ทา ทา ทิทิ ทา ทา อุบ๊ ทา ทา ทา ทา ทา ทา อา ทิทิ ทา ทา ทา ทา 

 
 

 ๗.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๑   ตอน พลาดครังทีสาม (ต่อ) ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๗๖  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๘.นกัเรียนฟังเพลงลิงเจียกๆ จาก  Audio CD  แลว้สงัเกตความหนกัเบาของเสียง  และความชา้เร็ว
ของจงัหวะ 
 ๙.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๑๐.นกัเรียนร้องเพลงลิงเจียกๆตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๑๑.นกัเรียนทงัหมดร้องพร้อมๆกนัประมาณ  ๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๑๒.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มเพือใหเ้กิดความชาํนาญ 
 ๑๓,แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํ ชีแนะและชืนชม 
 ๑๔นกัเรียนและครูร่วมอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงต่างๆทีเรียนรู้ 
 
๔. สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 



๑๔๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 

 



๑๔๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๒ 
 
เรือง  ต้นข้าว...ผู้ตดัสิน       เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกสนานกบัการร้องเพลง    ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   
ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 

 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงเวทมนตร์เปลียนสดัส่วนพร้อมทงัแสดงท่าเตน้ประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การปรบมือตามจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๑๔๗ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องหรือปรบมือตามรูปแบบจงัหวะ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผลประเมินจาก 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเวทมนตร์เปลียนสดัส่วน 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเวทมนตร์เปลียนสดัส่วน 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๔๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงเวทมนตร์เปลียนสัดส่วน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๒     เรือง ต้นข้าว ผู้ตดัสิน 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๔๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๒    เรือง  ต้นข้าว ผู้ตดัสิน   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๕๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๒   ตอน ตน้ขา้ว ผูต้ดัสินตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๘๐  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
เวทมนตร์เปลียนสดัส่วนและแสดงท่าเตน้ประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูเลือกเปิดเพลงจากแผน่ใหน้กัเรียนฟัง  แลว้ใหน้กัเรียนสงัเกตความดงัเบาและจงัหวะของเพลง 
 ๔.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๒ ตอน พลาดครังทีสาม (ต่อ) ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๗๖  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๕.นกัเรียนฟังเพลงเวทมนตร์เปลียนสดัส่วน จาก  Audio CD  แลว้สงัเกตความหนกัเบาของเสียง  
และความชา้เร็วของจงัหวะ 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๗.นกัเรียนร้องเพลงเวทมนตร์เปลียนสดัส่วนตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๘.นกัเรียนทงัหมดร้องพร้อมๆกนัประมาณ  ๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๙.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มเพือใหเ้กิดความชาํนาญ 
 ๑๐. แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํ ชีแนะและชืนชม 
 ๑๑. นกัเรียนและครูร่วมอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงต่างๆทีเรียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 

 



๑๕๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๓ 
 
เรือง  สีพลงั รวมเป็นหนงึเวลา ๑  ชัวโมง        หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ร่วมกจิกรรมดนตรีชันประถมศึกษาปี
ที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงรวมพลงัลลู่าลแูละปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การปรบมือตามจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องเพลงรวมพลงัลลู่าลแูละปรบมือประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๑๕๓ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงรวมพลงัลลู่าลแูละปรบมือประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงรวมพลงัลลู่าล ู
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงรวมพลงัลลู่าล ู
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๕๔ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงพลังลูล่าลู 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๓    เรือง  สีพลงั รวมเป็นหนงึ   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๕๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๓    เรือง  สีพลงั รวมเป็นหนงึ   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕....................................................     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๕๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๓   ตอน สีพลงั รวมเป็นหนึงตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๘๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
รวมพลงัลลู่าลแูละปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูร้องเพลงรวมพลงัลลู่าล ู และปรบมือประกอบจงัหวะใหน้กัเรียนฟัง   
 ๔.นกัเรียนทงัหมดร้องพร้อมๆกนัประมาณ  ๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๕.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มเพือใหเ้กิดความชาํนาญ 
 ๖,แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํ ชีแนะและชืนชม 
 ๗.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๓ ตอนสีพลงั รวมเป็นหนึง  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๘๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๘.นกัเรียนฟังเพลงโป โป ป๊ง ป๊ง ชึง  จาก  Audio CD  แลว้สงัเกตความหนกัเบาของเสียง   
และความชา้เร็วของจงัหวะ 
 ๙.ครูร้องเพลงโป โป ป๊ง ป๊ง ชึง พร้อมทงัปรบมือประกอบจงัหวะใหน้กัเรียนฟังทีละแนว 
 ๑๐.นกัเรียนร้องตามครูทีละวรรค ทีละแนวจนครบทุกแนว   
 ๑๑.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัทีละแนว  โดยครูคอยช่วยปรับความหนกัเบา  และความมนัคง 
ของจงัหวะ 
 ๑๒.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๓  กลุ่ม   
 ๑๓.แต่ละกลุ่มร้องแนวเพลงทีกาํหนด  พยายามเนน้เรืองความหนกัเบาและความแน่นอนของ
จงัหวะ 
 ๑๔.แต่ละกลุ่มสลบัแนวร้อง 
 ๑๕.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงต่างๆทีไดเ้รียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 



๑๕๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 

 
 



๑๕๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๔ 
 
เรือง  โปโป ปีศาจจอมขดัขวางเวลา ๑  ชัวโมง        หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ร่วมกจิกรรมดนตรีชัน
ประถมศึกษาปีที ๑ 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงโอย โอย โอยเจ็บพร้อมทงัปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะประกอบเพลง
ไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การปรบมือประกอบจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและปรบมือประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  



๑๕๙ 

 

๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงโอย โอย โอยเจ็บและปรบมือประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงโอย โอย โอยเจ็บ 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงโอย โอย โอยเจ็บ 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 



๑๖๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงโอย โอย โอยเจ็บ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๔    เรือง โป โป  ปีศาจจอมขดัขวาง   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๖๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๔  เรือง โป โป  ปีศาจจอมขดัขวาง   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๖๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๔   ตอน โป โป  ปีศาจจอมขดัขวางตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๙๑  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
โอย โอย โอยเจ็บและปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูร้องเพลงรวมพลงัลลู่าล ู และปรบมือประกอบจงัหวะใหน้กัเรียนฟัง   
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงโอย โอย โอยเจ็บ ตามครูทีละวรรค  จนกระทงัจบเพลง 

๕.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัประมาณ  ๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มเพือใหเ้กิดความชาํนาญ 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํ ช่วยปรับความหนกัเบา   
และความแน่นอนของจงัหวะและชืนชม  
 ๘.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มหนึงร้องทาํนองหลกั  ส่วนกลุ่มสองปรบมือประกอบจงัหวะ 
 ๙.แต่ละกลุ่มสลบัการร้องและปรบมือประกอบจงัหวะ 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงต่างๆทีไดเ้รียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 

 
 



๑๖๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๕ 
 
เรือง  นําตาจากเพอืนรัก       เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ร่วมกจิกรรมดนตรี     ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงขอบคุณของกระต่ายนอ้ยพร้อมทงัปรบมือประกอบจงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การปรบมือประกอบจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและการปรบมือประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๑๖๕ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงขอบคุณของกระต่ายนอ้ยและปรบมือประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงขอบคุณของกระต่ายนอ้ย 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงขอบคุณของกระต่ายนอ้ย 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๖๖ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงขอบคุณของกระต่ายน้อย 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๕    เรือง  นําตาจากเพอืนรัก   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๖๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๕    เรือง  นําตาจากเพอืนรัก   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕....................................................     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๖๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๕   ตอน นาํตาจากเพือนรักตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๙๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ขอบคุณของกระต่ายนอ้ยและปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูร้องเพลงขอบคุณของกระต่ายนอ้ย  และปรบมือประกอบจงัหวะใหน้กัเรียนฟัง   
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงขอบคุณของกระต่ายนอ้ยตามครูทีละวรรค  จนกระทงัจบเพลง 

๕.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัประมาณ  ๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มเพือใหเ้กิดความชาํนาญ 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํ ช่วยปรับความหนกัเบา   
และความแน่นอนของจงัหวะและชืนชม  
 ๘.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มหนึงร้องทาํนองหลกั  ส่วนกลุ่มสองปรบมือประกอบจงัหวะ 
 ๙.แต่ละกลุ่มสลบัการร้องและปรบมือประกอบจงัหวะโดยใหค้วามสาํคญักบัระดบัเสียงใหช้ดัเจน 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงต่างๆทีไดเ้รียนรู้ 
 
๔. สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 

 
 



๑๗๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๖ 
 
เรือง  การแสดงแห่งชะตาชีวติ      เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ร่วมกจิกรรมดนตรี     ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงทุ่งหญา้เขียวขจีและปรบมือประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การปรบมือประกอบจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องเพลงทุ่งหญา้เขียวขจีและปรบมือประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๑๗๑ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงขอบคุณของกระต่ายนอ้ยและปรบมือประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงทุ่งหญา้เขียวขจี 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงทุ่งหญา้เขียวขจี 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๗๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงทุ่งหญ้าเขียวขจี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๖    เรือง การแสดงแห่งชะตาชีวติ   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๗๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่วมกัน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๖   เรือง การแสดงแห่งชะตาชีวติ   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๗๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๖   ตอน การแสดงแห่งชะตาชีวิตตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๙๙  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ทุ่งหญา้เขียวขจีและปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบจงัหวะประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูร้องเพลงทุ่งหญา้เขียวขจี  และปรบมือประกอบจงัหวะใหน้กัเรียนฟัง   
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงทุ่งหญา้เขียวขจีตามครูทีละวรรค  จนกระทงัจบเพลง 

๕.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัประมาณ  ๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มเพือใหเ้กิดความชาํนาญความแม่นยาํของเสียงและความแน่นอนของ
จงัหวะ 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํ ช่วยปรับความหนกัเบา   
และความแน่นอนของจงัหวะและชืนชม  
 ๘.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มหนึงร้องทาํนองหลกั  ส่วนกลุ่มสองปรบมือประกอบจงัหวะ 
 ๙.แต่ละกลุ่มสลบัการร้องและปรบมือประกอบจงัหวะโดยใหค้วามสาํคญักบัระดบัเสียงใหช้ดัเจน 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงต่างๆทีไดเ้รียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 

 



๑๗๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๗ 
 
เรือง  เมอืการแสดงจบสินลงเวลา ๑  ชัวโมง        หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ร่วมกจิกรรมดนตรีชันประถมศึกษา
ปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงช่างน่ารักและปรบมือประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การปรบมือประกอบเพลง 
  ๓.การขบัร้องและปรบมือประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๑๗๗ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงช่างน่ารักและการปรบมือประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงช่างน่ารัก 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงช่างน่ารัก 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๗๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงช่างน่ารัก 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๗    เรือง เมอืการแสดงจบสินลง   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๗๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๗   เรือง เมอืการแสดงจบสินลง   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๘๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๗   ตอน เมือการแสดงจบสินลงตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๑๐๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ช่างน่ารักและปรบมือประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูร้องเพลงช่างน่ารัก และปรบมือประกอบจงัหวะใหน้กัเรียนฟัง   
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงช่างน่ารักตามครูทีละวรรค  จนกระทงัจบเพลง 

๕.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัประมาณ  ๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มเพือใหเ้กิดความชาํนาญความแม่นยาํของเสียงและความแน่นอน 
ของจงัหวะ 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํ ช่วยปรับความหนกัเบา   
และความแน่นอนของจงัหวะและชืนชม  
 ๘.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มหนึงร้องทาํนองหลกั  ส่วนกลุ่มสองปรบมือประกอบจงัหวะ 
 ๙.แต่ละกลุ่มสลบัการร้องและปรบมือประกอบจงัหวะโดยใหค้วามสาํคญักบัระดบัเสียงใหช้ดัเจน 
 ๑๐.ใหน้กัเรียนคิดเนือเพลงขึนใหม่แลว้ขบัร้องแทนเนือร้องเดิม  เพือเพือเป็นการสร้างสรรค ์
ของนกัเรียน 
 ๑๑.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงต่างๆทีไดเ้รียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 

 



๑๘๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๘ 
 
เรือง  ฟินกิส์...เด็กชายผู้ครอบครอง     เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ร่วมกจิกรรมดนตรี     ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงนินนินมีความสุขพร้อมทงัปรบมือประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การปรบมือประกอบจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๑๘๓ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงช่างน่ารักและการปรบมือประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงนินนินมีความสุข 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงนินนินมีความสุข 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๘๔ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงนินนินมีความสุข 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๘   เรือง ฟินกิส์...เด็กชายผู้ครอบครอง   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๘๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๘    เรือง ฟินกิส์...เด็กชายผู้ครอบครอง   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕....................................................     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๘๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๘ ตอนฟินิกส์...เดก็ชายผูค้รอบครองตามเรืองราว 
จากหนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๑๐๘  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
นินนินมีความสุขและปรบมือประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูร้องเพลงนินนินมีความสุข และปรบมือประกอบจงัหวะใหน้กัเรียนฟัง   
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงนินนินมีความสุขตามครูทีละวรรค  จนกระทงัจบเพลง 

๕.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัประมาณ  ๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มเพือใหเ้กิดความชาํนาญความแม่นยาํของเสียงความแน่นอน 
ของจงัหวะและความดงัเบา 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํ ช่วยปรับความดงัเบา   
และความแน่นอนของจงัหวะและชืนชม  
 ๘.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มหนึงร้องทาํนองหลกั  ส่วนกลุ่มสองปรบมือประกอบจงัหวะ 
 ๙.แต่ละกลุ่มสลบัการร้องและปรบมือประกอบจงัหวะโดยใหค้วามสาํคญักบัระดบัเสียงใหช้ดัเจน 
 ๑๐.ใหน้กัเรียนคิดท่าเตน้หรือท่าทางประกอบเพลง  แลว้นาํเสนอใหเ้พือนๆ ดู 
 ๑๑.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงต่างๆทีไดเ้รียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 

 
 



๑๘๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๙ 
 
เรือง  ขนมหวานบ้านขนมปัง      เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๓  ร่วมกจิกรรมดนตรี     ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงตาลายพร้อมทงัปรบมือประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การปรบมือประกอบจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๑๘๙ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงตาลายและการปรบมือประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงตาลาย 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงตาลาย 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๙๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงตาลาย 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๙    เรือง ขนมหวานบ้านขนมปัง   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๙๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๙     เรือง ขนมหวานบ้านขนมปัง   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๙๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๙   ตอน ขนมหวานบา้นขนมปังตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๑๑๔  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ตาลายและปรบมือประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูร้องเพลงตาลายและปรบมือประกอบจงัหวะใหน้กัเรียนฟัง  โดยใหส้งัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงตาลายตามครูทีละวรรค  จนกระทงัจบเพลง 

๕.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัประมาณ  ๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มเพือใหเ้กิดความชาํนาญความแม่นยาํของเสียง ความแน่นอน 
ของจงัหวะและความดงัเบา 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํ ช่วยปรับความดงัเบา   
และความแน่นอนของจงัหวะและชืนชม  
 ๘.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มหนึงร้องทาํนองหลกั  ส่วนกลุ่มสองปรบมือประกอบจงัหวะ 
 ๙.แต่ละกลุ่มสลบัการร้องและปรบมือประกอบจงัหวะโดยใหค้วามสาํคญักบัระดบัเสียงใหช้ดัเจน 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงต่างๆทีไดเ้รียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 
 
 



๑๙๔ 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที ๓๐  
 
เรือง  คาํขอบคุณกบัทอฟฟีวเิศษ      เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ร่วมกจิกรรมดนตรี     ชันประถมศึกษาปีที ๑ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

ป.๑/๒  บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ ชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงมะงุมมะงาหราพร้อมทงัปรบมือประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) – อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 
  ๒.การปรบมือประกอบจงัหวะ 
  ๓.การขบัร้องมะงุมมะงาหราและการปรบมือประกอบเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดทีแตกต่างกนัมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ เสียงดงั-เบาและมีจงัหวะชา้-เร็ว 

๑.๖ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสือสาร 
 ๒.ความสามารถในการคิด 
 ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๑.๗  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. มีวินยั 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  



๑๙๕ 

 

๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงมะงุมมะงาหราและปรบมือประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงมะงุมมะงาหรา 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงมะงุมมะงาหรา 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 

 



๑๙๖ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงมะงุมมะงาหรา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓๐   เรือง คาํขอบคุณกบัทอฟฟีวเิศษ   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../............. 



๑๙๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓๐    เรือง คาํขอบคุณกบัทอฟฟีวเิศษ   

 
กลุ่มที          ชือกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่ม  ๑. ....................................................  

๒. ……………………………….... 
   ๓.....................................................             

๔.....................................................   
   ๕. ...................................................                     

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.มีส่วนร่วมในการวางแผน    
๒.มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
๓.มีความรับผดิชอบในงานทีรับผดิชอบ    
๔.มีขนัตอนในการทาํงาน    
๕.ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๓-๑๕ ดี 
๘-๑๒ พอใช ้
๕-๗ ปรับปรุง 

 
 
 
 

ลงชือ ............................................. 
             (.......................................) 

            ............/......................../.............. 



๑๙๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๓๐  ตอน คาํขอบคุณกบัทอฟฟีวิเศษตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๑๑๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
มะงุมมะงาหราและปรบมือประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูร้องเพลงมะงุมมะงาหราและปรบมือประกอบจงัหวะใหน้กัเรียนฟัง   
โดยใหส้งัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงมะงุมมะงาหราตามครูทีละวรรค  จนกระทงัจบเพลง 

๕.นกัเรียนร้องเพลงมะงุมมะงาหราพร้อมๆกนัประมาณ  ๒-๓  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มเพือใหเ้กิดความชาํนาญความแม่นยาํของเสียง ความแน่นอน 
ของจงัหวะและความดงัเบา 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํ ช่วยปรับความดงัเบา   
และความแน่นอนของจงัหวะและชืนชม  
 ๘.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มหนึงร้องทาํนองหลกั  ส่วนกลุ่มสองปรบมือประกอบจงัหวะ 
 ๙.แต่ละกลุ่มสลบัการร้องและปรบมือประกอบจงัหวะโดยใหค้วามสาํคญักบัระดบัเสียงใหช้ดัเจน 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงต่างๆทีไดเ้รียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน  รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๑ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/ อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา / แก้ไข 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ลงชือ .......................................... ผูบ้นัทึก 
                  ( ..................................... ) 
                    ..................................... 
 
 
 



๒๐๐ 

 

บรรณานุกรม 
 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๕๑) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. 
  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. 
 ____________________ . (๒๕๕๑) ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน.(๒๕๕๕).  แนวทางการจดักจิกรรมการเรียนรู้เพอื 

พฒันาทกัษะการคดิ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับประถมศึกษา.กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. 

 องคก์ารคา้ของ สกสค. (๒๕๕๓). หนงัสือเรียน รายวชิาพนืฐานดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชันประถมศึกษาปีที ๑  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์สกสค. ลาดพร้าว. 
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