
 

ทําไมต้องเรียนดนตรี 
 
สาระดนตรีเป็นส่วนหนึงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีช่วยพฒันา 
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 เสียง
ขบัร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกบักิจกรรมดนตรีในชีวิตประจาํวนั 

๒.รู้และเขา้ใจเอกลกัษณ์ของดนตรีในทอ้งถิน มีความชืนชอบ เห็นความสาํคญั  
และประโยชน์ของดนตรีต่อการดาํเนินชีวิตของคนในทอ้งถิน 
 
 



๒ 

 

 

สาระและมาตรฐาน 
 
สาระที ๒ดนตรี 
ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 

มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม 

  และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ตวัชีวดั 

๑. ระบุรูปร่างลกัษณะของเครืองดนตรี ทีเห็นและไดย้นิ ในชีวิตประจาํวนั 
๒. ใชรู้ปภาพหรือสญัลกัษณ์แทนเสียงและจงัหวะเคาะ 
๓. บอกบทบาทหนา้ทีของเพลงทีไดย้นิ 
๔. ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
๕. เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 
๖. แสดงความคิดเห็น  เกียวกบัเสียงดนตรี  เสียงขบัร้องของตนเอง 
และผูอื้น 
๗. นาํดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัหรือโอกาสต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
              มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  
   เห็นคุณค่าของดนตรีทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน  
   ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตวัชีวดั 

๑. ระบุลกัษณะเด่นและ เอกลกัษณ์ของดนตรีในทอ้งถิน 
๒. ระบุความสาํคญัและประโยชนข์องดนตรีต่อการดาํเนินชีวิตของคน 
ในทอ้งถิน 

 
 
 
 

 



๓ 

 

การวเิคราะห์ตัวชีวดัสู่การพฒันาทักษะการคดิ 
 
 การวิเคราะห์ตวัชีวดัสู่การพฒันาทกัษะการคิด  เป็นการนาํตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
เฉพาะสาระดนตรี ชนัประถมศึกษาปีที ๓  จาํนวน ๒ มาตรฐาน ๙ ตวัชีวดั  มาวิเคราะห์เป็นรายตวัชีวดั 

ใน ๔ เรือง ไดแ้ก่ ผูเ้รียนควรมีความรู้อะไรและควรทาํอะไรได ้ทกัษะการคิดมีอะไรบา้ง ชินงาน 

หรือภาระงานและแนวการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะการคิด  ในแต่ละประเดน็จะมีความสมัพนัธ์
เชือมโยงกนั  และสะทอ้นคุณภาพของผูเ้รียนตามตวัชีวดั  
 
สาระที ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์คุณค่า   

 ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชมและประยกุตใ์ช ้
 ในชีวิตประจาํวนั 
 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๑.ระบุรูปร่าง
ลกัษณะของ
เครืองดนตรีที
เห็นและไดย้นิใน
ชีวิตประจาํวนั 

เสียงของเครือง
ดนตรีแตกต่างกนั
ตามรูปร่าง 
ลกัษณะของเครือง
ดนตรีและวิธีการ
บรรเลง 

ระบุรูปร่าง 
ลกัษณะของ 
เครืองดนตรีและ
วิธีการบรรเลงที
เห็นและไดย้นิ 
ในชีวิตประจาํวนั 

๑.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒.ทกัษะ 
การระบุ 

สมุดภาพเครือง 
ดนตรี 

๑.ใหฟั้งเสียงเครือง
ดนตรีและดภูาพเครือง
ดนตรีหลาย ๆ ประเภท 
๒.สงัเกตรูปร่างลกัษณะ
ของเครืองดนตรีทีเห็น
และไดย้นิเสียง 
๓.บอกรูปร่างลกัษณะ
ของเครืองดนตรีตามที
สงัเกตใหไ้ดม้ากทีสุด 
๔.จดัทาํสมุดภาพเครือง
ดนตรีทีเห็นและไดย้นิ
ในชีวิตประจาํวนั 

 
 
 
 
 



๔ 

 

 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 

๒.ใชรู้ปภาพหรือ
สญัลกัษณ์แทน
เสียงและจงัหวะ
เคาะ 

เสียงทีมีลกัษณะ
ต่างกนัสูง-ตาํ 
ดงั-เบายาว-สนั 
สามารถใชรู้ปภาพ
หรือสญัลกัษณ์
แทนได ้และเป็น 
การแสดงออก 
ทางดนตรี 
อยา่งสร้างสรรค ์

ใชรู้ปภาพ หรือ
สญัลกัษณ์ 
แทนเสียงและ
จงัหวะเคาะ 
อยา่งสร้างสรรค ์

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การเชือมโยง 

จดัทาํแผนภูมิ 
รูปภาพหรือ 
สญัลกัษณ์แทน 
เสียงและ
จงัหวะเคาะ 

๑.พิจารณาขอ้มลูต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ เสียงและจงัหวะ
เคาะรูปภาพหรือ
สญัลกัษณ์ 
๒.ฟังเสียงสูง-ตาํ  
ดงั-เบายาว-สนั 
๓.กาํหนดรูปภาพหรือ 
สญัลกัษณ์แทนลกัษณะ
เสียงและจงัหวะเคาะให้
มีความเชือมโยงกนั 
๔.อธิบายความสมัพนัธ์
ของรูปภาพสญัลกัษณ์
กบัเสียง 

๓.บอกบทบาท
หนา้ทีของเพลง 
ทีไดย้นิ 

เพลงชาติ เพลง
สรรเสริญ 
พระบารมี  
เพลงมหาฤกษ ์
เพลงมหาชยั 
และเพลง 
ประจาํโรงเรียน
เป็นเพลงที 
ใชใ้นโอกาส 
ต่าง ๆ กนั 
ควรเลือกใช ้
ใหเ้หมาะสม 

บอกบทบาท
หนา้ทีของเพลง 
ทีไดย้นิ ไดแ้ก่ 
เพลงชาติ 
เพลงสรรเสริญ
พระบารมี 
และเพลงประจาํ
โรงเรียน 

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การสงัเกต 

เขียนบรรยาย 
เกียวกบั
บทบาท 
หนา้ทีของบท
เพลงสาํคญั 
เช่นเพลงชาติ 
เพลงสรรเสริญ 
พระบารมี 
และเพลง
ประจาํโรงเรียน 

๑.ฟังเพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี  
เพลงมหาฤกษ ์
เพลงมหาชยัและเพลง 
ประจาํโรงเรียน 
๒.สงัเกตสิงที
เหมือนกนัและต่างกนั
ของเพลงแต่ละเพลง 
๓.เลือกเพลงทีใชใ้น
โอกาสต่าง ๆ  
และหาภาพประกอบ 
๔.บอกและเขียน
บรรยายบทบาท 
และหนา้ทีของบทเพลง 
สาํคญั  

 
 



๕ 

 

 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 

๔.ขบัร้องและ
บรรเลงดนตรี 
ง่าย ๆ 

การขบัร้องเพลง
แบบเดียว 
และหมู่และการ
บรรเลงดนตรี 
ประกอบเพลงเป็น
การแสดงออก 
ทางดนตรี 
อยา่งสร้างสรรค ์

ขบัร้องและ
บรรเลงดนตรี 
ง่าย ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

ร้องเพลงเล่น
ดนตรี 

๑. ทบทวนความรู้ 
ในดา้นการขบัร้อง และ 
บรรเลงเครืองดนตรี 
๒. วางแผนการร้อง
เพลงหรือเล่นดนตรี 
ตามความสามารถ 
๓. นาํความรู้ทีมีและ
จากประสบการณ์ไป
แสดงการร้องเพลง 
หรือเล่นดนตรีอยา่ง 
ง่าย ๆ และเหมาะสม 

๕. เคลือนไหว
ท่าทางสอดคลอ้ง 
กบัอารมณ์ของ
เพลงทีฟัง 

การเคลือนไหว
ตามอารมณ์ 
ของบทเพลงทีฟัง 
เป็นการแสดงตาม
ความรู้สึกและ
จินตนาการ 

แสดงการ
เคลือนไหว
ท่าทางให้
สอดคลอ้ง 
กบัอารมณ์ 
ของเพลงทีฟัง 
ตามความรู้สึก
และจินตนาการ 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

แสดงการ 
เคลือนไหว 
ตามอารมณ์
ของบทเพลง 

๑.ทบทวนความรู้
เกียวกบัเสียงและจงัหวะ 
๒.ฟังเพลงทีกาํหนด 
๓.ซกัถามแสดงความ
คิดเห็นเกียวกบัอารมณ์
ความรู้สึกของเพลงทีฟัง 
๔.นาํความรู้และ
ประสบการณ์ 
แสดงการเคลือนไหว
ท่าทางประกอบเพลง 
ใหส้อดคลอ้งกบัอารมณ์
ของเพลงทีฟัง 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 

๖.แสดงความ
คิดเห็น  เกียวกบั
เสียงดนตรี  เสียง
ขบัร้องของ
ตนเองและผูอื้น 

ความเขา้ใจต่อ
คุณภาพของเสียง
ร้องและเสียง 
เครืองดนตรี 
ช่วยใหแ้สดง 
ความคิดเห็นได้
อยา่งเหมาะสม 

แสดงความ
คิดเห็นเกียวกบั 
เสียงดนตรี เสียง
ขบัร้อง 
ของตนเองและ
ผูอื้นได ้
อยา่งเหมาะสม 

ทกัษะ 
การสรุป 
ลงความเห็น 

๑.ขบัร้องเพลง 
๒.แสดงดนตรี 
๓.พดูแสดง
ความคิดเห็น
ผลงานของ 
ตนเองและผูอื้น 

๑.ศึกษาคุณภาพของ
เสียงร้องและเสียง 
เครืองดนตรี 
๒.ร่วมกนัสรุป
สาระสาํคญั 
ของคุณภาพเสียงร้อง
เสียงเครืองดนตรี 
ทีเหมาะสม 
๓.แสดงการขบัร้องและ
เล่นดนตรี 
๔. พดูแสดงความ
คิดเห็นต่อเสียงดนตรี
และเสียงขบัร้อง 
ของตนเองและผูอื้น 
อยา่งเหมาะสม 

๗.นาํดนตรีไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั
หรือโอกาส    
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

การแสดงออกทาง
ดนตรีสามารถ
นาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัหรือ
โอกาสต่าง ๆ ได ้ 
และควรเลือกให้
เหมาะสมกบั
โอกาส 

นาํดนตรีไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
หรือโอกาส 
ต่าง ๆ เช่น  
งานรืนเริง 
การฉลองวนั
สาํคญัของชาติได้
อยา่งเหมาะสม 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

การแสดงออก 
ทางดนตรี 
ในโอกาส 
ต่าง ๆ 

๑.ทบทวนความรู้
เกียวกบัการแสดงดนตรี
ในโอกาสต่าง ๆ 
๒.วางแผนการแสดง 
กิจกรรมทางดนตรีตาม 
ความสามารถ 
และความสนใจ 
๓.ฝึกซอ้มและแสดง 
กิจกรรมทางดนตรีให ้
เหมาะสมกบัโอกาส 
เช่นแสดงดนตรีในงาน
รืนเริงหรือในการฉลอง
วนัสาํคญัของชาติ 

 
 



๗ 

 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 
ของดนตรีทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภมิูปัญญาไทยและสากล 
 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๑.ระบุลกัษณะ
เด่นและ
เอกลกัษณ์ 
ของดนตรี 
ในทอ้งถิน 

ลกัษณะเด่น 
และเอกลกัษณ์
ของดนตรีใน 
ทอ้งถิน  
เป็นการแสดงถึง 
การเห็นคุณค่า
ของมรดก 
ทางวฒันธรรม 

ระบุลกัษณะเด่น
และเอกลกัษณ์ 
ของดนตรี 
ในทอ้งถิน ไดแ้ก่ 
ลกัษณะเสียงร้อง 
ภาษาและเนือหา 
ในบทร้อง เครือง
ดนตรีและ 
วงดนตรี 

๑.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒.ทกัษะ 
การสาํรวจ 
๓.ทกัษะ 
การระบุ 

ทาํผงัมโนทศัน ์
แสดงลกัษณะเด่น 
และเอกลกัษณ์ 
ของดนตรี 
ในทอ้งถิน 

๑.สงัเกตลกัษณะ 
ของดนตรีในทอ้งถิน 
๒.สาํรวจขอ้มลู
เกียวกบัลกัษณะของ
เสียงร้องภาษาเนือหา
ในบทร้องของดนตรี
ในทอ้งถิน 
๓.รวบรวมขอ้มลู
เกียวกบัลกัษณะตามที
สงัเกตและสาํรวจ 
ใหไ้ดม้ากทีสุด 
๔.เชือมโยงลกัษณะ
จากการสงัเกตกบั
ลกัษณะทีเคยรับรู้มา
ก่อนหรือจาก
ประสบการณ์ 
๕.เขียนผงัมโนทศัน์
บอกขอ้มลูลกัษณะ
เด่นและเอกลกัษณ์ 
ของดนตรีในทอ้งถิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 

๒.ระบุ
ความสาํคญั
และประโยชน์
ของดนตรี 
ต่อการดาํเนิน
ชีวิตของคนใน
ทอ้งถิน 

ความสาํคญัและ
ประโยชน ์
ของดนตรีต่อการ
ดาํเนินชีวติ 
คนในทอ้งถิน 
เป็นการ 
แสดงออกถึง
ความเขา้ใจใน 
ความสมัพนัธ์
ระหว่างดนตรี 
และวฒันธรรม
ทอ้งถิน 

ระบุความสาํคญั
และประโยชน์
ของดนตรี 
ต่อการดาํเนิน
ชีวิตของคน 
ในทอ้งถิน 

ทกัษะ 
การระบุ 

รายงานระบุ 
ความสาํคญัและ
ประโยชน ์
ของดนตรีต่อการ
ดาํเนินชีวติของคน 
ในทอ้งถิน 

๑.ทบทวนความรู้
เกียวกบัดนตรี 
กบัการดาํเนินชีวิต 
ของคนในทอ้งถิน 
๒.สงัเกตและรวบรวม
ขอ้มลูเกียวกบั
ความสาํคญัและ 
ประโยชนข์องดนตรี
ต่อการดาํเนินชีวิตของ
คนในทอ้งถิน 
๓.เชือมโยงลกัษณะ
จากการสงัเกตกบั
ลกัษณะทีเคยรับรู้หรือ
จากประสบการณ์ 
๔.เขียนรายงานระบุ
ความสาํคญัและ
ประโยชนข์องดนตรี 
ต่อการดาํเนินชีวิต 
ของคนในทอ้งถิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

การวเิคราะห์ตัวชีวดัเพอืการจัดการเรียนรู้ 
 

สาระที ๒ ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม  
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๑.ระบุรูปร่าง 
ลกัษณะของ 
เครืองดนตรีที 
เห็นและไดย้นิ 
ในชีวิตประจาํวนั 

เสียงของเครือง
ดนตรีแตกต่างกนั 
ตามรูปร่างลกัษณะ
และวิธีการบรรเลง 

๑.รูปร่างลกัษณะ 
ของเครืองดนตรี 
๒.เสียงของ 
เครืองดนตรี 

๑.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒.ทกัษะการ
ระบุ 

ทาํสมุดภาพ 
เครืองดนตรี 

๑.ฟังเสียงเครืองดนตรี
และดูภาพเครืองดนตรี
หลาย ๆประเภท 
๒.สงัเกตรูปร่าง 
ลกัษณะของ 
เครืองดนตรีทีเห็น 
และไดย้นิเสียง 
๓.บอกรูปร่างลกัษณะ
ของเครืองดนตรีที
สงัเกตใหไ้ดม้ากทีสุด 
๔.จดัทาํสมุดภาพ 
เครืองดนตรีทีเห็น 
และไดย้นิในชีวิต 
ประจาํวนั 
๕.แสดงผลงาน 

 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๒.ใชรู้ปภาพหรือ
สญัลกัษณ์ 
แทนเสียง 
และจงัหวะเคาะ 

เสียงและจงัหวะมี
ลกัษณะต่างกนั 
สามารถใชรู้ปภาพ
หรือสญัลกัษณ์ 
แทนได ้

๑.สญัลกัษณ์ 
แทนคุณสมบติั 
ของเสียง (สูง-ตาํ 
ดงั-เบา ยาว-สนั) 
๒.สญัลกัษณ์ 
แทนรูปแบบ 
จงัหวะ 

๑.ทกัษะการ
ฟัง 
๒.ทกัษะ 
การเชือมโยง 

จดัทาํแผนภูมิ 
รูปภาพหรือ 
สญัลกัษณ์แทน 
เสียงและจงัหวะ 
เคาะ 

๑.พิจารณาขอ้มลู 
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ เสียง 
และจงัหวะเคาะ 
รูปภาพหรือสญัลกัษณ์ 
ทีผูเ้รียนรู้จกั 
๒.ฟังเสียง สูง-ตาํ 
ดงั-เบา ยาว-สนั 
๓.กาํหนดรูปภาพ 
หรือสญัลกัษณ์ 
แทนลกัษณะเสียง 
และจงัหวะเคาะใหมี้ 
ความเชือมโยงกนั 
๔.อธิบายความ 
สมัพนัธข์องรูปภาพ/
สญัลกัษณ์แทนเสียง 
และจงัหวะ 
๕.จาํแนกรูปภาพหรือ 
สญัลกัษณ์ทีใชแ้ทน 
ความสูง-ตาํ, ดงั-เบา, 
ยาว-สนัของเสียง 
๖.จดัทาํแผนภูมิ 
รูปภาพหรือ 
สญัลกัษณ์แทนเสียง 
และจงัหวะเคาะ 

 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๓.บอกบทบาท 
หนา้ทีของ 
เพลงทีไดย้นิ 

เพลงชาติ 
เพลงสรรเสริญ 
พระบารมีและ 
เพลงประจาํ 
โรงเรียนเป็น 
เพลงทีใชใ้น 
โอกาสต่าง ๆ กนั 
ควรเลือกใช ้
ใหเ้หมาะสม 

บทบาทหนา้ที 
ของบทเพลง 
สาํคญั 
- เพลงชาติ 
- เพลงสรรเสริญ 
พระบารมี 
- เพลงประจาํ 
โรงเรียน 

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การสงัเกต 

เขียนบรรยาย 
บอกบทบาท 
หนา้ทีของ 
บทเพลงสาํคญั 
เช่น เพลงชาติ 
เพลงสรรเสริญ 
พระบารมี และ 
เพลงประจาํ 
โรงเรียน 

๑.ฟังเพลงชาติ 
เพลงสรรเสริญ 
พระบารมีและเพลง 
ประจาํโรงเรียน 
๒.สงัเกตสิงที 
เหมือนกนัต่างกนั 
ของเพลงแต่ละเพลง 
๓.เลือกเพลงทีใช ้
ในโอกาสต่าง ๆ และ 
หาภาพประกอบ 
๕.บอกและเขียน 
บรรยายบทบาทและ 
หนา้ทีของบทเพลง 
สาํคญั ไดแ้ก่ เพลงชาติ 
และเพลงสรรเสริญ 
พระบารมี และเพลง 
ประจาํโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๔.ขบัร้องและ 
บรรเลงดนตรี 
ง่าย ๆ 
๕.เคลือนไหว 
ท่าทางสอดคลอ้ง 
กบัอารมณ์ 
ของเพลงทีฟัง 

การเคลือนไหว 
ท่าทางประกอบ 
การขบัร้องและ 
บรรเลงดนตรี 
ใหง้ดงามและ 
กลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัอารมณ์ของ
เพลงทีฟัง 

๑.การขบัร้อง 
เดียวและหมู่ 
๒.การบรรเลง 
เครืองดนตรี 
ประกอบเพลง 
๓.การ
เคลือนไหว 
ตามอารมณ์ของ
บทเพลง 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

๑.แสดงการ 
ร้องเพลงและ 
บรรเลงดนตรี 
แบบง่าย ๆ 
๒.การแสดง 
ท่าทางประกอบ
เพลง 
๓.ประเมิน 
คุณภาพของ 
การแสดงร้อง
เพลงและ 
บรรเลงดนตรี 

๑.ทบทวนความรู้ 
เดิมดา้นการขบัร้อง 
และบรรเลงเครือง
ดนตรี 
๒.สนทนาซกัถาม 
และวางแผนการ 
ร้องเพลงเดียว/หมู่ 
และเล่นดนตรี 
๓.ร้องเพลงและ 
แสดงท่าทาง
เคลือนไหวประกอบ
เพลงทีฟัง 
ตามความสามารถ 
๔. แสดงการบรรเลง 
เครืองดนตรีประกอบ
เพลง 
๕. ร่วมกนัประเมิน 
คุณภาพของการแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๖.แสดงความ 
คิดเห็นเกียวกบั
เสียงดนตรี เสียง 
ขบัร้องของ 
ตนเองและผูอื้น 

ความเขา้ใจ 
ต่อคุณภาพของ 
เสียงร้องและ 
เสียงดนตรี 
ช่วยใหแ้สดง 
ความคิดเห็นได ้
อยา่งเหมาะสม 

การแสดงความ 
คิดเห็นเกียวกบั 
คุณภาพของเสียง
ร้องและ
เสียงดนตรี 
 

ทกัษะการ
สรุปลง
ความเห็น 

๑.ขบัร้องเพลง 
๒.แสดงดนตรี 
๓.แสดงความ 
คิดเห็นต่อ
ผลงานของ
ตนเองและผูอื้น 

๑.ศึกษาคุณภาพ 
ของเสียงร้องและ 
เสียงเครืองดนตรี 
ทีไดฟั้ง 
๒.ร่วมกนัสรุปสาระ 
สาํคญัของคุณภาพ 
เสียงร้องและเสียง 
เครืองดนตรีที
เหมาะสม 
๓.แสดงการขบัร้อง 
และแสดงดนตรี 
ตามความสนใจ 
๔.พดูแสดง 
ความคิดเห็นต่อ 
เสียงเครืองดนตรี 
และเสียงขบัร้อง 
ของตนเองและผูอื้น 

๗.นาํดนตรีไปใช ้
ในชีวิตประจาํวนั 
หรือโอกาส 
ต่าง ๆ ได ้
อยา่งเหมาะสม 

การแสดงออก 
ทางดนตรี 
สามารถนาํไปใช ้
ในชีวิตประจาํวนั 
หรือโอกาส 
ต่าง ๆ ได ้และ 
ควรเลือกให ้
เหมาะสมกบั 
โอกาส 

การใชด้นตรี 
ในโอกาสพิเศษ 
- ดนตรีในงาน 
รืนเริง 
- ดนตรีในการ 
ฉลองวนัสาํคญั 
ของชาติ 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

การแสดงออก
ทางดนตรี 
ในโอกาสต่าง ๆ 

๑.ทบทวนความรู้ 
เกียวกบัการแสดง 
ดนตรีในโอกาสต่าง ๆ 
๒.วางแผนการแสดง 
กิจกรรมทางดนตรี 
ตามความสามารถ 
และความสนใจ 
๓.แสดงกิจกรรม 
ดนตรีใหเ้หมาะสม 
กบัโอกาสของชาติ 

 
 



๑๔ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ 
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ ร้อง เต้น เล่นดนตรี    เวลาเรียน ๒๐ ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      ชันประถมศึกษาปีท๓ี 
................................................................................................................................................................... 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  การแสดงท่าทางเคลือนไหวประกอบการร้องเพลงหรือเล่นดนตรี  จะตอ้งใหก้ลมกลืนกบั
อารมณ์ของเพลงนนัๆ และตอ้งเป็นท่าทางทีงดงาม สร้างสรรค ์
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน  

ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์จิารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 
   ป.๓/๔ ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 

ป.๓/๕ เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  
๑.๓  ความคดิรวบยอด 

  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 
 ๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  ๑. การขบัร้องเดียวและหมู ่

๒. การบรรเลงเครืองดนตรีประกอบเพลง 
๓. การเคลือนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง 

 ๑.๕ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสือสาร 
  ๒.ความสามารถในการคิด 
  ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
 
 



๑๕ 

 

 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.ทักษะการสังเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
 
๒.หลกัฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน  
  การแสดงท่าทางเคลือนไหวประกอบการร้องเพลง 
 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลง 
   ๒.แบบสงัเกตการทาํงานกลุ่ม 
  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. ทบทวนความรู้เดิมดา้นการขบัร้องและบรรเลงเครืองดนตรี 

๒. สนทนาซกัถามและวางแผนการร้องเพลงเดียว/หมู่และเล่นดนตรี 
๓. ร้องเพลงและแสดงท่าทางเคลือนไหวประกอบเพลงทีฟังตามความสามารถ 
๕. แสดงการบรรเลงเครืองดนตรีประกอบเพลง 
๖. ร่วมกนัประเมินคุณภาพของการแสดง 

  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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



๑๗ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที๒ 
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ เสียงร้องเสียงดนตรี     เวลาเรียน๑๐ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ชันประถมศึกษาปีที๓ 
................................................................................................................................................................... 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  การร้องเพลงหรือเล่นดนตรีก็ตาม  สิงสาํคญัทีสุดคือเสียง  เสียงทีมีคุณภาพจะทาํใหบ้ท
เพลงต่างๆมีความไพเราะ น่าฟัง 
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน  

ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์จิารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 
   ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 

ป.๓/๖ แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้น 
๑.๓  ความคดิรวบยอด 

  ความเขา้ใจต่อคุณภาพของเสียงร้องและเสียงดนตรีช่วยใหแ้สดงความคิดเห็นได ้
อยา่งเหมาะสม 
 ๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  ๑.การขบัร้องเพลง 

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



๑๘ 

 

 ๑.๗ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
 ๑.๘ ทักษะการคดิ 
  ๑.ทกัษะการสงัเกต 
  ๒.ทกัษะการสรุปลงความเห็น 
๒.หลกัฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน  
  ๑. การขบัร้องเพลง 

๒. การแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของตนเองและผูอื้น 
 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
   ๓.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลง 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
   ๓.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

๓. เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 
๔. เกณฑค์ะแนน 

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



๑๙ 

 

๓. การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ศึกษาคุณภาพของเสียงร้องและเสียงเครืองดนตรีทีไดฟั้ง 

๒. ร่วมกนัสรุปสาระสาํคญัของคุณภาพเสียงร้องและเสียงเครืองดนตรีทีเหมาะสม 
๓. แสดงการขบัร้องและแสดงดนตรีตามความสนใจ 
๔. พดูแสดงความคิดเห็นต่อเสียงเครืองดนตรีและเสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้น  

  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 



๒๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑ 
 
เรือง   เหตุการณ์ประหลาด                                                                                    เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                               ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงเดินทางสู่ปราสาทไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงเดินทางสู่ปราสาท 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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  



๒๑ 

 

๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเดินทางสู่ประสาทเนน้ความถกูตอ้งของระดบัเสียง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเดินทางสู่ปราสาท 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเดินทางสู่ประสาท 
   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 ์

 
 
 
 



๒๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงเดินทางสู่ปราสาท 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑   เรือง  เหตุการณ์ประหลาด 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๒๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑   เรือง  เหตกุารณ์ประหลาด 

 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๒๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้          
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑  ตอน เหตุการณ์ประหลาด ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถขบัร้องเพลง 
ขอฝนจากฟ้าไดอ้ยา่งไพเราะ 

๓.นกัเรียนฟังเพลงเดินทางสู่ปราสาท จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตวามหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูร้องเพลงเดินทางสู่ปราสาทใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงความดงัเบาของ
เสียง   
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงเดินทางสู่ปราสาทตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงเดินทางสู่ปราสาทพร้อมๆ กนั โดยพยายามบงัคบัใหเ้สียงชดัเจน  มีความดงัและ
เบาตามทีกาํหนด   
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงเดินทางสู่ปราสาทตามความเห็นของกลุ่ม 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดงความชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒ 
 
เรือง   คาํสัญญาของเหล่าสหายต่อเทพจูรอสและเทพจูรีมร่ีา                                      เวลา   ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงเสกแมลงสาบไฟไดถ้กูตอ้งไม่ผดิเพียน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงเสกแมลงสาบไฟ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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  



๒๗ 

 

๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงเสกแมลงสาบไฟ 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเสกแมลงสาบไฟ 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเสกแมลงสาบไฟ 
   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 ์

 
 
 
 



๒๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงเสกแมลงสาบไฟ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒  เรือง คาํสัญญาของเหล่าสหายต่อเทพจูรอสและเทพจูรีมร่ีา 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๒๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒  เรือง คาํสัญญาของเหล่าสหายต่อเทพจูรอสและเทพจูรีมร่ีา 

 
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.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒  ตอนคาํสญัญาของเหล่าสหายต่อเทพจูรอสและเทพจูรีมีร่า 

ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๙  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถขบัร้องเพลง 
เสกแมลงสาบไฟไดถ้กูตอ้งไม่ผดิเพียน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงเสกแมลงสาบไฟ  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตวามสูงตาํ ความสนัยาว 
และความกลมกล่อมของเสียงในบทเพลง 
 ๔.ครูกาํหนดกติกาถา้นกัเรียนไดย้นิเสียงเพียนหรือเสียงกระดา้งในท่อนนนัๆของบทเพลง   
ใหน้กัเรียนปรบมือชา้ๆ เท่าอตัราโนต้ตวัดาํ  ๔  ตวัเท่าๆกนัเพือตอบรับกบัท่อนเพลงทีมีเสียงเพียน   
แต่ถา้หากในท่อนนนัไม่มีเสียงเพียน  ใหน้กัเรียนปรบมือจงัหวะเร็วๆเท่าอตัราจงัหวะโนต้ตวัเขบ็ต ๑ ชนั 
๘ ตวัเท่าๆกนั  เพือตอบรับกบัท่อนเพลงทีไม่มีเสียงเพียน 
 ๕.นกัเรียนฟังเพลงเสกแมลงสาบไฟ  แลว้ปรบมือโตต้อบกบัเพลง 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๗.ครูร้องเพลงทีแต่งขึนใหม่ใหน้กัเรียนฟัง  แลว้ใหน้กัเรียนร้องตาม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงทีครูแต่งขึนใหม่ 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยใหเ้พือนๆปรบมือเพือโตต้อบกบัเพลงทีร้อง 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๓ 
 
เรือง   มนัอยู่ด้านบน                                                                                   เวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วยการ
เรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงปล่อยพลงัใส่หมาป่าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.รูปแบบจงัหวะของบทเพลง 
๒.การปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงปล่อยพลงัใส่หมาป่า 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงปล่อยพลงัใส่หมาป่า  
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงปล่อยพลงัใส่หมาป่า 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงปล่อยพลงัใส่หมาป่า
   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 ์

 



๓๔ 

 

แบบประเมินการปรบมือตามรูปแบบจังหวะของเพลงปล่อยพลังใส่หมาป่า 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓      เรือง  มนัอยู่ด้านบน  

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๓๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓      เรือง  มนัอยู่ด้านบน 

 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๓๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๓  ตอนมนัอยูด่า้นบน ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  รายวิชา 

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๑๑  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถปรบมือ 
ตามรูปแบบจงัหวะของเพลงปล่อยพลงัใส่หมาป่าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงปล่อยพลงัใส่หมาป่า  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตรูปแบบจงัหวะ 
ในบทเพลง 
 ๔.นกัเรียนฟังเพลงปล่อยพลงัใส่หมาป่าอีกครัง  แลว้ใหน้กัเรียนปรบมือตามรูปแบบจงัหวะ 
ของบทเพลงไปพร้อมๆกนั 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงปล่อยพลงัใส่หมาป่าพร้อมกบัปรบมือตามรูปแบบจงัหวะประกอบดว้ย 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงปล่อยพลงัใส่หมาป่าและการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะ
ประกอบดว้ย 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  เพือนๆช่วยประเมินความพร้อมเพรียงและเสนอแนะเพิมเติม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๔ 
 
เรือง   การต่อสู้ของสัตว์สีเท้า      เวลา   ๑  ชัวโมง     
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี          ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องประสานเสียงเพลงสงัเวียนสตัวสี์เทา้และปรบมือตามรูปแบบจงัหวะไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.การร้องประสานเสียงเพลงสงัเวียนสตัวสี์เทา้ 
๒.การปรบมือตามรูปแบบจงัหวะ 

๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องประสานเสียงเพลงสงัเวียนสตัวสี์เทา้ 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงสงัเวียนสตัวสี์เทา้ 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงสงัเวียนสตัวสี์เทา้ 
   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 ์

 



๔๐ 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงสังเวียนสัตว์สีเท้า 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๔    เรืองการต่อสู้ของสัตว์สีเท้า 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๔๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๔    เรือง  การต่อสู้ของสัตว์สีเท้า 

 
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  ตอนการต่อสูข้องสตัวสี์เทา้ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๑๖   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถ 
ร้องประสานเสียงเพลงสงัเวียนสตัวสี์เทา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงสงัเวียนสตัวสี์เทา้  จาก Audio CD  และดูเนือเพลงประกอบ จากหนงัสือเรียน
หนา้  ๑๓-๑๕ 

๔.ครูร้องแนวทาํนองทีหนึงของเพลงสงัเวียนสตัวสี์เทา้ใหน้กัเรียนฟังและสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
๕.นกัเรียนร้องเพลงสงัเวียนสตัวสี์เทา้ตามครู ทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  โดยครูเนน้ใหน้กัเรียน

ออกเสียงใหถ้กูตอ้งประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้  และนกัเรียนดูเนือเพลงประกอบ 
จากหนงัสือเรียน หนา้  ๑๓-๑๕ 

๖.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกครังหนึง  และปรบมือตามรูปแบบจงัหวะทีกาํหนด 
๗.ครูร้องแนวทาํนองทีสองของเพลงสงัเวียนสตัวสี์เทา้ให้นกัเรียนฟัง 
๘.นกัเรียนร้องแนวทาํนองทีสองของเพลงสงัเวียนสตัวสี์เทา้ตามครูทีละวรรค จนกระทงัจบเพลง   
๙.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องไดโ้ดยครูพยายามเนน้

เรืองความถกูตอ้งของระดบัเสียงและจงัหวะและนกัเรียนดูเนือเพลงประกอบ จากหนงัสือเรียน  
หนา้  ๑๓-๑๕ 

๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  แลว้ใหก้ลุ่มหนึงร้องแนวทาํนองที ๑  ส่วนกลุ่มสองร้องแนวทาํนอง
ที ๒  และปรบมือตามรูปแบบจงัหวะทีกาํหนด 

๑๑.ทงัสองกลุ่มร้องเพลงอีกครังหนึง  แต่สลบัแนวทาํนองเพลงกนั 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 



๔๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๕ 
 
เรือง   จงเชือมนัในเซบาสเตยีน                                                                                  เวลา   ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงความเชือมนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงความเชือมนั 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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  



๔๕ 

 

๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงความเชือมนัอยา่งถกูตอ้ง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงความเชือมนั 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงความเชือมนั 
   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 ์

 
 
 
 



๔๖ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงความเชือมัน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕     เรือง  จงเชือมนัในเซบาสเตยีน  

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๔๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕     เรือง  จงเชือมนัในเซบาสเตยีน  

 
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   ตอนจงเชือมนัในเซบาสเตียน ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๒๐  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ความเชือมนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ครูเปิดเพลงความเชือมนัจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตระดบัเสียงสูงตาํ 
และจงัหวะของบทเพลงไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัความชา้-เร็ว 
ของเสียงในบทเพลง 
 ๕.นกัเรียนฟังเพลงอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง 
 ๖.นกัเรียนฝึกร้องเพลงความเชือมนั ตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๗.นกัเรียนฝึกร้องเพลงความเชือมนั พร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้
 ๘.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๑๐.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงความเชือมนั เพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และเรืองทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๖ 
 
เรือง   คบเพลงิและแผนทีปราสาท                                                                        เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี             ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงจุดไฟ ๒ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑. การฝึกร้องเสียง “โซ” 
๒. การฝึกร้องเพลงจุดไฟ ๒  

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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



๕๑ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงจุดไฟ ๒ อยา่งถกูตอ้ง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงจุดไฟ ๒  
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงจุดไฟ ๒  
   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 ์

 



๕๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงจุดไฟ ๒  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๖   เรือง  คบเพลงิและแผนทปีราสาท 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๕๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๖   เรือง  คบเพลงิและแผนทปีราสาท 

 
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  ตอนคบเพลิงและแผนทีปราสาทตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๒๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
จุดไฟ ๒ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ครูเปิดเพลงจุดไฟ ๒ จาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตระดบัเสียงสูงตาํ 
และจงัหวะของบทเพลงไปดว้ย 
 ๔.ครูร้องเสียง”โซ” ใหน้กัเรียนฟังและทดลองออกเสียงตาม   

๕.ครูนบั ๑ ๒ ๓ ๔ ใหน้กัเรียนฟังเป็นจงัหวะเท่าๆกนัและใหน้กัเรียนร้องเสียง”โซ” ยาว ๔ จงัหวะ 
ครูตอ้งพยายามปรับเสียงใหน้กัเรียนเท่ากนั  เริมและจบเท่ากนัตามจงัหวะ 

๖.เปิดเพลงจุดไฟ ๒ ใหน้กัเรียนร้องเสียง”โซ” ประกอบเพลงตามโนต้จากหนงัสือเรียน หนา้ ๒๒ 
โดยครูเป็นผูใ้หส้ญัญาณในการเริมและหยดุร้องของนกัเรียนอยา่งพร้อมเพรียงกนั 
 ๗.นกัเรียนฝึกซอ้มหลายๆเทียวเพือใหมี้ความแม่นยาํ 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๗ 
 
เรือง   คาํถามของต้นข้าว                                                                                   เวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วย
การเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงขา้งบนขา้งล่างไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

กบัอารมณ์เพลง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงขา้งบนขา้งล่าง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงขา้งบนขา้งล่าง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงขา้งบนขา้งล่าง 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงขา้งบนขา้งล่าง 
   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 ์

 



๕๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงข้างบนข้างล่าง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๗      เรือง  คาํถามของต้นข้าว 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๕๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๗      เรือง  คาํถามของต้นข้าว 

 
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  ตอนคาํถามของตน้ขา้วตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๒๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ขา้งบนขา้งล่างไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ครูเปิดเพลงขา้งบนขา้งล่างจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตระดบัเสียงสูงตาํ 
และท่วงทาํนองของบทเพลงไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนฝึกร้องเพลงขา้งบนขา้งล่างตาม  Audio CD  หลายๆเทียวเพือนกันกัเรียนไดพิ้จารณา
ท่วงทาํนองของบทเพลง 
 ๕.ครูกาํหนดบตัรคาํ ดงันี  (๑)ไล่กนัเป็นบนัไดเสียง  (๒) สงบนิง เรียบง่าย  (๓) ตอบรับกนั 
(๔)กระโดดไปมา  (๕) เคลือนไหว ไม่หยดุนิง 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๗.ครูเปิดเพลงขา้งบนขา้งล่างใหน้กัเรียนฟังครังละ ๑ ท่อน  แลว้ใหน้กัเรียนเลือกบตัรคาํทีมี
ความหมายเหมือนลีลาทาํนองเพลงท่อนนนั  ใหป้ฏิบติัทีละ ๑ กลุ่ม 
 ๘.กลุ่มใดตอบไดถ้กูมากทีสุดถือว่าชนะ 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

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

 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ๘ 

 
เรือง   เนคมทิหน้าแดง      เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                          ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงบนัไดผแุละบอกเสียงกลมกลืน (Consonance) และเสียงกระดา้ง (Dissonance) 

ไดถ้กูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.การร้องเพลงบนัไดผ ุ
๒.การบอกเสียงกลมกลืน (Consonance) และเสียงกระดา้ง (Dissonance) 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงบนัไดผแุละบอกเสียงกลมกลืนและเสียงกระดา้ง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงบนัไดผ ุ
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงบนัไดผ ุ
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงบันไดผุ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๘      เรืองเนคมทิหน้าแดง  

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๖๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๘      เรือง  เนคมทิหน้าแดง  

 
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   ตอนเนคมิทหนา้แดง ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๒๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลงบนัไดผุ
และบอกเสียงกลมกล่อมและเสียงกระดา้งไดถ้กูตอ้ง 
 ๓.ครูเปิดเพลงบนัไดผจุาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตเสียงของบทเพลงไปดว้ย 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัเสียงกลมกล่อมและเสียงกระดา้งใหน้กัเรียนฟัง  พร้อมทงัใหฟั้งการไล่ 
บนัไดเสียง 
 ๕.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๖.แต่ละกลุ่มฝึกร้องเพลงบนัไดผ ุ และบอกว่าเสียงใดเป็นเสียงกลมกล่อมและเสียงกระดา้ง   
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูเป็นผูช่้วยชีแนะเพิมเติม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๙ 
 
เรือง   บทเพลงของฟินิกส์                                                                                   เวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วย
การเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องประสานเสียงเพลงพลงัแห่งสายลมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องประสานเสียงเพลงพลงัแห่งสายลม 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องประสานเสียงเพลงพลงัแห่งสายลม 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงพลงัแห่งสายลม 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงพลงัแห่งสายลม 
   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 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงพลังแห่งสายลม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๙      เรือง  บทเพลงของฟินกิส์ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๗๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๙      เรือง  บทเพลงของฟินกิส์ 

 
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  ตอน บทเพลงของฟินิกส์ ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๓๑   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถ 
ร้องประสานเสียงเพลงพลงัแห่งสายลมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงพลงัแห่งสายลม  จาก Audio CD  และดูเนือเพลงประกอบ จากหนงัสือเรียน 
หนา้  ๒๙-๓๐ 

๔.ครูร้องแนวทาํนองทีหนึงของเพลงพลงัแห่งสายลมใหน้ักเรียนฟังและสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
๕.นกัเรียนร้องเพลงพลงัแห่งสายลมตามครู ทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  โดยครูเนน้ใหน้กัเรียน

ออกเสียงใหถ้กูตอ้งประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้ และนกัเรียนดูเนือเพลงประกอบ 
จากหนงัสือเรียน หนา้  ๒๙-๓๐ 

๖.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกครังหนึง   
๗.ครูร้องแนวทาํนองทีสองของเพลงพลงัแห่งสายลมใหน้กัเรียนฟัง 
๘.นกัเรียนร้องแนวทาํนองทีสองของเพลงพลงัแห่งสายลมตามครูทีละวรรค จนกระทงัจบเพลง   
๙.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องไดโ้ดยครูพยายามเนน้

เรืองความถกูตอ้งของระดบัเสียงและจงัหวะ  และนกัเรียนดูเนือเพลงประกอบ จากหนงัสือเรียน  
หนา้  ๒๙-๓๐ 

๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  แลว้ใหก้ลุ่มหนึงร้องแนวทาํนองที ๑  ส่วนกลุ่มสองร้องแนวทาํนอง
ที ๒   

๑๑.ทงัสองกลุ่มร้องเพลงอีกครังหนึง  แต่สลบัแนวทาํนองเพลงกนั 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 



๗๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๐ 
 
เรือง   ประตูสีนําตาลเข้ม                                                                                  เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี          ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องประสานเสียงโนต้ โด เร มี  ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑. การขบัร้องเดียวและหมู ่
๒. การบรรเลงเครืองดนตรีประกอบเพลง 
๓. การเคลือนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องประสานเสียงโนต้ โด เร มี   
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงโนต้ โด เร มี   
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงโนต้ โด เร มี   
   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 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงโน้ต โด เร มี   
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๐   เรืองประตูสีนําตาลเข้ม 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๗๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๐   เรือง  ประตูสีนําตาลเข้ม 

 
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  ตอนประตูสีนาํตาลเขม้ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๓๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถ 
ร้องประสานเสียงโนต้ โด เร มี ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ครูร้องเสียง โด เร มี  ใหน้กัเรียนร้องตามและร้องเสียง โด เร โด ใหน้กัเรียนร้องตาม 
 ๔.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  ใหก้ลุ่มที ๑  ร้อง โด เร มี  และกลุ่มที ๒  ร้อง โด เร โด 
โดยร้องตวัละ ๑ จงัหวะเท่าๆกนั 

๕.ใหน้กัเรียนช่วยกนัฟังว่าเสียงสุดทา้ย  ฟังแลว้เป็นอยา่งไร  มีความกลมกล่อมหรือกระดา้ง 
หากเป็นเสียงกระดา้งใหช่้วยกนัปรับใหเ้ป็นเสียงกลมกล่อม 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๖  คน  ในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่ม  ๒  กลุ่ม กลุ่มๆละ  ๓  คน 
กลุ่มยอ่ยที ๑  ร้องเสียง โด เร มี  และกลุ่มยอ่ยที ๒  ร้องเรียงโด เร โด 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มการร้องประสานเสียง  และช่วยกนัปรับเสียงใหถ้กูตอ้ง 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูและเพือนๆช่วยกนัฟังและปรับปรุง 
 ๙.ครูกาํหนดเสียงร้องใหม่โดยเสียงที  ๓  เป็นเสียงอืนๆแทน 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มที ๑  ร้องเสียง โด เร มี  ส่วนกลุ่มที ๒  ร้องเสียง โด เร เร 
แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัฟังเสียงที  ๓  ว่าเป็นอยา่งไร  ฟังแลว้รู้สึกอยา่งไร 
 ๑๑.ครูอธิบายเรืองเสียงกลมกล่อมและเสียงกระดา้งเพิมเติม 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด  
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๑ 
 
เรือง   ร่องรอยทถูีกทงิไว้                                                                                  เวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วย
การเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องระดบัเสียงต่างๆในบนัไดเสียงไดถ้กูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑. การร้องระดบัเสียงต่างๆในบนัไดเสียง 
๒. การการประพนัธเ์พลง 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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



๘๑ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องระดบัเสียงต่างๆในบนัไดเสียงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องระดบัเสียงต่างๆในบนัไดเสียง 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องระดบัเสียงต่างๆในบนัไดเสียง 
   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 

 

แบบประเมินการร้องระดับเสียงต่างๆในบันไดเสียง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๑    เรืองร่องรอยทถูีกทงิไว้ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๘๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๑   เรือง  ร่องรอยทถูีกทงิไว้ 

 
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  ตอนร่องรอยทีถกูทิงไวต้ามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถ 
ร้องระดบัเสียงต่างๆในบนัไดเสียงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ครูอธิบายเกียวกบัการเล่นเกมการฝึกร้องระดบัเสียง  สญัลกัษณ์ทีใชมี้อยูส่องประเภท คือ 
วงกลมทีมีชือตวัโนต้อยูข่า้งในเป็นตวัระบุระดบัเสียง  และมีลกูศรชีขึนลง  จะเป็นตวับอกว่าใหน้กัเรียนร้อง
สูงขึนหรือร้องตาํลง 
 ๔.ครูเขียนวงกลมลงบนกระดาน  ๕ วง เรียงจากซา้ยไปขวา  โดยใหมี้ระดบัเสียงในแต่ละวง 
เรียงตามลาํดบั ดงันี   โด โซ โด โซ โด   
 ๕.ครูใชก้าร์ด  จาํนวน ๔ ใบ  ตามรูปแบบของการ์ดในหนงัสือเรียน หนา้ ๓๕   
 ๖.ครูใหน้กัเรียนนาํการ์ดทงั ๔ ใบ  มาวางเรียงกนัดว้ยลาํดบัใดก็ได ้ โดยลกูศรบนการ์ดจะระบุว่า  
นกัเรียนตอ้งร้องสูงขึนหรือตาํลงจากโนต้ในวงกลมหนึงสู่วงกลมอีกวงหนึงกีครัง  ซึงถา้หากการ์ดวางอยู่
ระหว่าง  โด กบั โซ  ใหห้นัการ์ดดา้นทีเขียนว่า “จากโซไปหาโด” แต่หากอยูร่ะหว่าง โซ กบั โด   
ใหห้นัการ์ดดา้นทีเขียนว่า “จากโซไปหาโด”  เพือใหส้ามารถร้องระดบัเสียงไปถึงตวัถดัไปไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๗.ใหน้กัเรียนทดลองร้องตามการ์ดใบล่างสุดในหนงัสือเรียน หนา้ ๓๕ 
 ๘.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัแต่งรูปแบบจงัหวะ  โดยถือว่าโนต้ 
ในวงกลมนนั คือ โนต้ตวัแรกของหอ้งเสมอ  และใหโ้นต้ในระหว่างวงกลมแต่ละวงเป็นรูปแบบจงัหวะ 
ทีสามารถร้องไดใ้น ๑ หอ้งพอดี 
 ๙.นกัเรียนนาํเพลงทีแต่งมาร้องประกอบกบับทเพลงใน Audio CD   
 ๑๐.ครูอธิบายเพิมเติมเกียวกบัโนต้ทีมีความสาํคญัทีสุด คือ โนต้ตวัที ๑ (Tonic)  
และโนต้ตวัที ๕ (Dominant) 
 ๑๑.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 



๘๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๒ 
 
เรือง   แผ่นกระดาษสีทอง                                                                                  เวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วย
การเรียนรู้ที ๑  ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องระดบัเสียงต่างๆในบนัไดเสียงไดถ้กูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องระดบัเสียงต่างๆในบนัไดเสียง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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  



๘๗ 

 

๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องระดบัเสียงต่างๆในบนัไดเสียงโดยเนน้การควบคุมเสียง เสียงดงั เสียงเบา เสียงขาด

และเสียงต่อเนือง  
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องระดบัเสียงต่างๆในบนัไดเสียง 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องระดบัเสียงต่างๆในบนัไดเสียง 
   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 ์

 
 
 



๘๘ 

 

แบบประเมินการร้องระดับเสียงต่างๆในบันไดเสียง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๒      เรืองแผ่นกระดาษสีทอง 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๘๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๒      เรือง  แผ่นกระดาษสีทอง 

 
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  ตอนแผน่กระดาษสีทองตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๘  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถ 
ร้องระดบัเสียงต่างๆในบนัไดเสียงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ทบทวนกิจกรรมชวัโมงทีผา่นมาอีกครังหนึง   
 ๔.ครูใชก้าร์ดเพิมอีก ๔ ใบ เป็นการ์ดทีประกอบดว้ยขอ้ความดงันี  
  ใบที ๑  เสียงขาด 
  ใบที ๒  เสียงต่อเนือง 
  ใบที ๓  เสียงดงั 
  ใบที ๔  เสียงเบา 
 ๕.นกัเรียนแต่ละกลุ่มฝึกร้องระดบัเสียงต่างๆจากชวัโมงทีผา่นมา   และเลือกวางการ์ดเหล่านี 
เพิมลงไปดว้ย  แลว้อ่านระดบัเสียงต่างๆตามทีวางการ์ดทงัหมดใหถ้กูตอ้งตามขอ้ความในการ์ดนนัๆ 
 ๖.ครูอธิบายเพิมเติมเกียวกบัความดงัเบาและการควบคุมลกัษณะของเสียงทีจดัเจน 
 ๗.นกัเรียนและครูร่วมอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๓ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 
๔. การ์ดขอ้ความเสียงขาด เสียงต่อเนือง เสียง เสียงดงัและเสียงเบา 

 
 
 
 
 
 

 
 



๙๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๓ 
 
เรือง   ซ๖ห๔ข๗ ปุ่มสีแดง                                                                                  เวลา   ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                        ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงนบัหอ้งและนบัจงัหวะตามอตัราจงัหวะต่างๆได ้
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑. การนบัจงัหวะตามอตัราจงัหวะของบทเพลง 
๒. การร้องเพลงนบัหอ้ง 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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



๙๓ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงนบัหอ้งและนบัจงัหวะตามอตัราจงัหวะต่างๆ 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงนบัหอ้งและนบัจงัหวะตามอตัราจงัหวะต่างๆ 

๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงนบัหอ้งและนบัจงัหวะตามอตัราจงัหวะต่างๆ 
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงนับห้องและนับจังหวะตามอัตราจังหวะต่างๆ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๓      เรืองซ๖ห๔ข๗ ปุ่มสีแดง 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๙๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๓      เรือง  ซ๖ห๔ข๗ ปุ่มสีแดง 

 
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  ตอนซ๖ห๔ข๗ ปุ่มสีแดงตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๐  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
เพลงนบัหอ้งและนบัจงัหวะตามอตัราจงัหวะต่างๆไดถ้กูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงนบัหอ้ง จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตรูปแบบจงัหวะในบทเพลง 
๔.ครูใหน้กัเรียนฝึกนบัจงัหวะในอตัราจงัหวะต่างๆ  ไดแ้ก่ ๓/๕  ๔/๔  และใหน้กัเรียนปรบมือ

ตามทีครูกาํหนด 
๕.การปรบมือแต่ละอตัราจงัหวะ  ใหป้รบมือตามจงัหวะของอตัราจงัหวะนนัๆ  โดยเนน้จงัหวะ 

หนกัจงัหวะเบาใหเ้ห็นชดัเช่น จงัหวะ ๓/๔  ปรบมือ หนกั เบา เบา   
 ๖.นกัเรียนฟังเพลงนบัหอ้ง  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตรูปแบบจงัหวะในบทเพลง 
 ๗.นกัเรียนฝึกนบัหอ้งเพลงในบทเพลงต่างๆทีฟัง 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๔ 
 
เรือง   วงิ                                                                                               เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                        ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงแยกแยะตวัจริงตวัปลอมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงแยกแยะตวัจริงตวัปลอม 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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



๙๙ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การฝึกร้องเพลงแยกแยะตวัจริงตวัปลอม 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงแยกแยะตวัจริงตวัปลอม 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงแยกแยะตวัจริงตวัปลอม 
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงแยกแยะตัวจริงตัวปลอม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๔ เรือง  วงิ   

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๐๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๔      เรือง  วงิ   

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 วงิตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน 

ดนตรี  หนา้ ๔๐  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
เพลงแยกแยะตวัจริงตวัปลอมและนบัจงัหวะตามอตัราจงัหวะต่างๆไดถ้กูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงแยกแยะตวัจริงตวัปลอม  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตรูปแบบจงัหวะ 
ในบทเพลง 
 ๔.นกัเรียนฟังเพลงทีละหนึงท่อน  เมือเพลงจบท่อนนกัเรียนจะแสดงออกใหรู้้ว่า 
  ๔.๑ถา้ฟังแลว้รู้สึกว่าเพลงจบ      ใหน้กัเรียนนงัเฉยๆ 
  ๔.๒ ถา้ฟังแลว้รู้สึกว่าเพลงยงัไม่จบ ใหน้กัเรียนปรบมือรัวๆ 
 ๕.เมือฟังครบทงัเพลงแลว้ใหอ้ภิปรายว่า  “บทเพลงบางท่อนฟังแลว้รู้สึกว่าจบเพลง  แต่บางท่อน 
ฟังแลว้รู้สึกว่ายงัไม่จบเพลง” 
 ๖.ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจว่า  โดยหลกัการในการประพนัธเ์พลงนนั  มีตวัโนต้ทีสาํคญั ๒ ตวั 
คือ ตวัโนต้ลาํดบัที ๑   ของบนัไดเสียง  เรียนว่า  Tonic   และตวัโนต้ลาํดบัทีที ๕  เรียกว่า  Dominant 
ถา้บทเพลงท่อนใดก็ตามทีจบดว้ยโนต้ลาํดบัที ๑  ของบนัไดเสียง ฟังแลว้จะใหค้วามรู้สึกว่าจบเพลง 
แต่ถา้บทเพลงท่อนใดทีจบดว้ยตวัโนต้ลาํดบัที ๕  ฟังแลว้จะใหค้วามรู้สึกว่าเพลงยงัไม่จบ 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงแยกแยะตวัจริงตวัปลอมท่อนใดท่อนหนึง 
 ๘. แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียนพร้อมทงัอธิบายดว้ยว่า  เมือฟังเพลงท่อนนีแลว้มีความรู้สึก
อยา่งไร จบเพลงหรือไม่จบเพลง  เพราะอะไร 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 



๑๐๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๕ 
 
เรือง   ทะยานข้ามหัว                                                                                    เวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วยการ
เรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงต่อสูก้บัลกูา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑. ความเป็นเอกภาพของทาํนองเพลง 
๒. การร้องเพลงต่อสูก้บัลกูา้ 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การวิเคราะห์และร้องเพลงต่อสูก้บัลกูา้ไดถ้กูตอ้ง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์และร้องเพลงต่อสูก้บัลกูา้ 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการวิเคราะห์และร้องเพลงต่อสูก้บัลกูา้ 
   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 

 

แบบประเมินการวิเคราะห์และร้องเพลงต่อสู้กับลูก้า 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๕      เรืองทะยานข้ามหัว 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 
 



๑๐๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๕      เรือง  ทะยานข้ามหัว 

 
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  ทะยานขา้มหวั  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๔  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ 
และร้องเพลงต่อสูก้บัลกูา้ไดถ้กูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงต่อสูก้บัลกูา้จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตลกัษณะของทาํนองเพลง 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัความเป็นเอกภาพ (Unity) ของแนวทาํนองเพลงใหน้กัเรียนฟังพร้อมตวัอยา่ง
เพลงประกอบ 
 ๕.นกัเรียนฟังเพลงต่อสูก้บัลกูา้  นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายวา่เหตุใดเพลงนี  ฟังแลว้รู้สึกว่าไม่มีความ
เป็นเอกภาพ 

๖.นกัเรียนฟังเพลงวงิหนีจนหมดแรง  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตลกัษณะของทาํนองเพลง 
และรูปแบบจงัหวะ 
 ๗.ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจว่า สาเหตุทีฟังแลว้มีความรู้สึกว่ามีความเป็นเอกภาพ  เพราะว่าหน่วย
ทาํนองยอ่ยเอก (Motive) ซึงเป็นทาํนองหรือรูปแบบจงัหวะทีเป็นความคิดหลกัของเพลงเกิดขึนบ่อยๆ  ทาํ
ใหบ้ทเพลงเกิดความเป็นเอกภาพ  ซึงแตกต่างกบัเพลงต่อสูก้บัลกูา้  ถึงแมจ้ะมีจงัหวะคงที  แต่ทาํนองและ
รูปแบบจงัหวะเปลียนไปเรือยๆ  ทาํใหฟั้งแลว้ไม่เกิดเอกภาพ 
 ๘.นกัเรียนฝึกร้องเพลงวิงหนีจนหมดแรง 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๖ 
 
เรือง   กดปุ่มสีแดง                                                                                   เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                         ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงพกัผอ่นกนัเถอะไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑. การแปรทาํนองเพลง 
๒. การร้องเพลงพกัผอ่นกนัเถอะ 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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



๑๑๑ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงพกัผอ่นกนัเถอะ 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงพกัผอ่นกนัเถอะ 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงพกัผอ่นกนัเถอะ 
   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 ์

 



๑๑๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงพกัผ่อนกันเถอะ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๖เรืองกดปุ่มสีแดง 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๑๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๖   เรือง  กดปุ่มสีแดง 

 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๑๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๖  ตอน  กดปุ่มสีแดง  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา 

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
พกัผอ่นกนัเถอะไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงพกัผอ่นกนัเถอะจาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตและอภิปรายเกียวกบัรูปแบบ
จงัหวะระดบัเสียงและอตัราจงัหวะพร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบไปดว้ย  โดยดจูากหนงัสือเรียน หนา้ ๔๖ 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงพกัผอ่นกนัเถอะ ตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงพกัผอ่นกนัเถอะ พร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มตามลาํพงั 
 ๙.และกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติม 
 ๑๐.ครูนาํอภิปรายเกียวกบัการเปลียนแปลงในท่อนเพลงแต่ละท่อนในเรือง การเปลียนแปลง
รูปแบบจงัหวะ  การเปลียนแปลงระดบัเสียงและการเปลียนแปลงจงัหวะ 
 ๑๑.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๗ 
 
เรือง   ทางขึนชันสี                                                                                    เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องประสานเสียงเพลงหาทางไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องประสานเสียงเพลงหาทาง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงหาทางและแสดงการเคลือนไหวทีสอดคลอ้งกบัอารมณ์เพลง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงหาทาง 

๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงหาทาง 
   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 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงหาทาง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๗    เรืองทางขนึชันสี 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๑๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๗    เรือง  ทางขนึชันสี 

 
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  ทางขึนชนัสี  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา 

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๕๑  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องประสาน
เสียงเพลงหาทางไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงหาทาง  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตเสียงขาดและความดงัเบาของเพลง
พร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบไปดว้ย  โดยดจูากหนงัสือเรียน หนา้ ๔๙-๕๐ 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงหาทางทาํนองที ๑  ตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงหาทางทาํนองที ๑ พร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้
 ๗.นกัเรียนร้องเพลงหาทางทาํนองที ๒ พร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้
 ๘.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  ใหน้กัเรียนกลุ่มที ๑  และกลุ่มที ๒  ร้องประสานกนัคนละแนว 
โดยมีครูคอยช่วยชีแนะเกียวกบัระดบัเสียง ความถกูตอ้งของเสียงขาด และความดงัเบาของเพลง 

๙.และกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๘ 
 
เรือง   ถ่วงเวลา                                                                                       เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                        ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไดถ้กูตอ้งและสง่างาม 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทีถกูตอ้งและสง่างาม 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๘     เรืองถ่วงเวลา 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๒๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๘     เรือง  ถ่วงเวลา 

 
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  ๑๘  ตอน  ถ่วงเวลา ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา 

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๕๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงสรรเสริญพระบารมี  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตความดงัเบาของเพลง
พร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบไปดว้ย  โดยดจูากหนงัสือเรียน หนา้ ๘๐ 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้

๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๙ 
 
เรือง   ศัตรูทแีข็งแกร่ง         เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                        ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงชาติไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงชาติไทย 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงชาติทีถกูตอ้งและสง่างาม 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงชาติไทย 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเพลงชาติไทย 
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงชาติไทย 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๙      เรือง ศัตรูทีแข็งแกร่ง 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๓๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๙      เรือง  ศัตรูทีแข็งแกร่ง 

 
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  ๑๙  ตอน  ศตัรูทีแข็งแกร่ง  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา 

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๕๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ชาติไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงชาติไทย  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตความดงัเบาของเพลงพร้อมทงัดู
โนต้เพลงประกอบไปดว้ย  โดยดูจากหนงัสือเรียน หนา้ ๗๙ 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงชาติไทยตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงชาติไทยพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้

๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๐ 
 
เรือง   หนีหรือสู้                                                                                     เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ร้อง เต้น เล่นดนตรี                                                        ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๕  เคลือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงสดุดีมหาราชาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงสดุดีมหาราชา 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การเคลือนไหวท่าทางประกอบการขบัร้องและบรรเลงดนตรีใหง้ดงามและกลมกลืนไดน้นั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงทีฟัง 

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



๑๓๕ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงรวมพลงัโจมตีและแสดงการเคลือนไหวทีสอดคลอ้งกบัอารมณ์เพลง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงสดุดีมหาราชา 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงสดุดีมหาราชา 
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงสดุดีมหาราชา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๐     เรืองหนีหรือสู้ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๓๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๐     เรือง  หนีหรือสู้ 

 
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.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๐  ตอน  หนีหรือสู ้  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา 

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๕๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
สดุดีมหาราชาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงสดุดีมหาราชา  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตความดงัเบาของเพลง 
พร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบไปดว้ย  โดยดจูากหนงัสือเรียน หนา้ ๘๑ 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงสดุดีมหาราชาตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้

๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที๒๑ 
 
เรือง   หมดสภาพ                                                                                                             เวลา   ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที ๒  เสียงร้องเสียงดนตรี                                                           ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้น  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงเราสูไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.การขบัร้องเพลงเราสู ้
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  ความเขา้ใจต่อคุณภาพของเสียงร้องและเสียงดนตรีช่วยใหแ้สดงความคิดเห็นได ้
อยา่งเหมาะสม 

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

 
 



๑๔๑ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงเราสูอ้ยา่งถกูตอ้งทงัจงัหวะและทาํนอง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเราสู ้
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเราสู ้
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงเราสู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๑      เรืองหมดสภาพ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 
 



๑๔๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๑      เรือง  หมดสภาพ 

 
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  หมดสภาพ  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา 

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๕๙  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
เราสูไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงเราสู ้จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตความดงัเบาของเพลง 
พร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบไปดว้ย  โดยดจูากหนงัสือเรียน หนา้ ๘๒ 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงเราสูต้ามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  
 ๖.นกัเรียนร้องเราสูพ้ร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้

๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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



๑๔๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๒ 
 
เรือง   พลงัแห่งลกูแก้วในตาํนานทังสี                                                                                  เวลา   ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  เสียงร้องเสียงดนตรี                                                               ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้น  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงของขวญัจากกอ้นดินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การขบัร้องเพลงของขวญัจากกอ้นดิน 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  ความเขา้ใจต่อคุณภาพของเสียงร้องและเสียงดนตรีช่วยใหแ้สดงความคิดเห็นได ้
อยา่งเหมาะสม 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงของขวญัจากกอ้นดิน 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงของขวญัจากกอ้นดิน 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงของขวญัจากกอ้นดิน 
   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 ขบัร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๔๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงของขวัญจากก้อนดิน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๒      เรืองพลงัแห่งลกูแก้วในตาํนานทังสี 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๔๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๒      เรือง  พลงัแห่งลกูแก้วในตาํนานทังสี 

 
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  พลงัแห่งลกูแกว้ในตาํนานทงัสี  ตามเรืองราว 

จากหนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๑  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ของขวญัจากกอ้นดินไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงของขวญัจากกอ้นดิน  จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตความดงัเบาของเพลง
พร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบไปดว้ย  โดยดจูากหนงัสือเรียน หนา้ ๘๓ 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงของขวญัจากกอ้นดินตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงของขวญัจากกอ้นดินพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่า 
นกัเรียนจะร้องได ้

๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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



๑๕๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๓ 
 
เรือง   บนดาดฟ้า                                                                                                                เวลา   ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที ๒  เสียงร้องเสียงดนตรี                                                             ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้น  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงพ่อแห่งแผน่ดินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.การขบัร้องเพลงพ่อแห่งแผน่ดิน 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  ความเขา้ใจต่อคุณภาพของเสียงร้องและเสียงดนตรีช่วยใหแ้สดงความคิดเห็นได ้
อยา่งเหมาะสม 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 ร้องเพลงพ่อแห่งแผน่ดินอยา่งถกูตอ้ง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงพ่อแห่งแผน่ดิน 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงพ่อแห่งแผน่ดิน 
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๓      เรืองบนดาดฟ้า 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๕๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๓      เรือง  บนดาดฟ้า 

 
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  บนดาดฟ้า  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา 

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
พ่อแห่งแผน่ดินไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงพ่อแห่งแผน่ดิน จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตความดงัเบาของเพลง 
พร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบไปดว้ย  โดยดจูากหนงัสือเรียน หนา้ ๘๘-๘๙ 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงพ่อแห่งแผน่ดินตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงพ่อแห่งแผน่ดินพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะ 
ร้องได ้

๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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



๑๕๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๔ 
 
เรือง   ห้านาทีสุดท้าย                                                                                                    เวลา   ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที ๒  เสียงร้องเสียงดนตรี                                                        ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้น  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงลาวกระทบไมไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งและไพเราะ 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงลาวกระทบไม ้
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  ความเขา้ใจต่อคุณภาพของเสียงร้องและเสียงดนตรีช่วยใหแ้สดงความคิดเห็นได ้
อยา่งเหมาะสม 

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

 



๑๕๙ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 ร้องเพลงขีนกแห่งสายลมและแสดงความคิดเห็นต่อเพลงทีร้อง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงลาวกระทบไม ้
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงลาวกระทบไม ้
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงลาวกระทบไม้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๔     เรืองห้านาทีสุดท้าย 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๖๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๔     เรือง  ห้านาทีสุดท้าย 

 
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  หา้นาทีสุดทา้ย  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา 

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ลาวกระทบไมไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งและไพเราะ 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงพ่อแห่งแผน่ดิน จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตความดงัเบาของเพลง 
พร้อมทงัดูโนต้เพลงประกอบไปดว้ย  โดยดจูากหนงัสือเรียน หนา้ ๙๓ 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงลาวกระทบไมต้ามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงลาวกระทบไมพ้ร้อมๆกนั ประมาณ ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่า 
นกัเรียนจะร้องได ้

๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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



๑๖๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที๒๕ 
 
เรือง   การฟืนฟูและสิงตอบแทน                                                                                    เวลา   ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  เสียงร้องเสียงดนตรี                                                          ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้น  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สามารถวางแผนจดัการชุดแสดงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การวางแผนจดัชุดการแสดงขบัร้องเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  ความเขา้ใจต่อคุณภาพของเสียงร้องและเสียงดนตรีช่วยใหแ้สดงความคิดเห็นได ้
อยา่งเหมาะสม 

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.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การวางแผนจดัชุดการแสดง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

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

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี มีส่วนร่วมแสดง กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

ทาํงานอยา่งมีขนัตอน มีความคิดสร้างสรรค ์
๘-๑๒ ๒ พอใช ้ มีส่วนร่วมแสดง กระตือรือร้นมีความรับผิดชอบ

ทาํงานอยา่งมีขนัตอน แต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์
๕-๗ ๑ ปรับปรุง ไม่มีส่วนร่วมในการแสดง ขาดความกระตือรือร้น 

ไม่มีความรับผิดชอบในการทาํงาน 

 
 
 
 
 



๑๖๖ 

 

แบบประเมินการการแสดง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๕  เรืองการฟืนฟูและสิงตอบแทน 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม บทบาท 

การแสดง 
กระตอื 
รือร้น 

ความรับ 
ผดิชอบ 

ขันตอน 
การทํางาน 

ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๖๗ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๕ ตอน การฟืนฟแูละสิงตอบแทน  ตามเรืองราวจาก 

หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถวางแผน 
การจดัชุดแสดงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๓.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๕-๖  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๔.แต่ละกลุ่มวางแผนการจดัชุดการแสดง ๑ ชุด  อาจเป็นการแสดงดนตรี หรือละครเพลงหรือ
กิจกรรมอืนๆ ทีมีการแสดงดนตรีประกอบ 
 ๕.เพลงทีใชใ้นการแสดงไม่ตาํกว่า ๕ เพลง ซึงจะตอ้งเป็นเพลงทีสมาชิกในกลุ่มร่วมแสดงได ้
เช่น การปรบมือประกอบจงัหวะ การเล่นเครืองดนตรีประกอบ  หรือการขบัร้องประสานเสียง 
และตอ้งเป็นเพลงทีอยูใ่นหนงัสือเรียนอยา่งนอ้ย  ๑  เพลง  อีก  ๓  เพลงเปิดโอกาสใหน้กัเรียนนาํเพลงต่างๆ 
มาใชไ้ด ้ ส่วนอีก  ๑  เพลง เป็นเพลงทีนกัเรียนประพนัธขึ์นเอง 
 ๖.ก่อนการแสดงนกัเรียนจะตอ้งแสดงเพลงชาติหรือเพลงเกียรติยศ  ๑  เพลง  
 ๗.นกัเรียนและครูร่วมอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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



๑๖๘ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๖ 
 
เรือง   วนัทีหนึงแห่งการฟืนฟู และเรืองเล่าของเซบาสเตยีน                                            เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  เสียงร้องเสียงดนตรี                                                            ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้น  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๖ ตอน การฟืนฟแูละสิงตอบแทน  ตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถวางแผน 
การจดัชุดแสดงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกซอ้มชุดการแสดงของกลุ่มตนเองไดต้ามแผนทีไดก้าํหนดไว ้
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  ความเขา้ใจต่อคุณภาพของเสียงร้องและเสียงดนตรีช่วยใหแ้สดงความคิดเห็นได ้
อยา่งเหมาะสม 

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



๑๗๐ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การวางแผนจดัชุดการแสดงของกลุ่มตนเอง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 สงัเกตพฤติกรรมการวางแผนจดัชุดการแสดงของกลุ่มตนเอง 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   แบบประเมินการวางแผนจดัชุดการแสดงของกลุ่มตนเอง 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

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

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี มีส่วนร่วมแสดง กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

ทาํงานอยา่งมีขนัตอน มีความคิดสร้างสรรค ์
๘-๑๒ ๒ พอใช ้ มีส่วนร่วมแสดง กระตือรือร้นมีความรับผิดชอบ

ทาํงานอยา่งมีขนัตอน แต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์
๕-๗ ๑ ปรับปรุง ไม่มีส่วนร่วมในการแสดง ขาดความกระตือรือร้น 

ไม่มีความรับผิดชอบในการทาํงาน 

 
 
 
 
 



๑๗๑ 

 

แบบประเมินการวางจัดชุดการแสดง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๕  เรืองวนัทีหนึงแห่งการฟืนฟู 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม บทบาท 

การแสดง 
กระตอื 
รือร้น 

ความรับ 
ผดิชอบ 

ขันตอน 
การทํางาน 

ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 
 



๑๗๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๖ ตอน วนัทีหนึงแห่งการฟืนฟ ู ตามเรืองราวจาก 

หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๙ แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนฝึกซอ้มชุดการแสดง 
ของกลุ่มตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๓.ครูอธิบายเกียวกบัการฝึกซอ้มชุดการแสดงทีถกูหลกั 
 ๔.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มตามลาํพงั  ตามแผนทีกาํหนดไวทุ้กประการ 
 ๕.นกัเรียนนาํเสนอชุดการแสดงของกลุ่มตนเองหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูคอยช่วยเหลือ  
และแนะนาํสิงทีถกูตอ้งเกียวกบัการแสดง 
 ๖.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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



๑๗๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๗ 
 
เรือง  วนัทีสองแห่งการฟืนฟู  และเรืองเล่าของต้นข้าว                                                   เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  เสียงร้องเสียงดนตรี                                                           ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้น  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สามารถฝึกซอ้มชุดการแสดงไดถ้กูตอ้งตามทีวางแผนไว ้
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกซอ้มขดุการแสดงตามแผนทีวางไว ้
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  ความเขา้ใจต่อคุณภาพของเสียงร้องและเสียงดนตรีช่วยใหแ้สดงความคิดเห็นได ้
อยา่งเหมาะสม 

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

 



๑๗๕ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงทีถนดัและแสดงความคิดเห็นต่อเพลงทีร้อง 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการฝึกซอ้มชุดการแสดงตามแผน 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

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

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี มีส่วนร่วมแสดง กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

ทาํงานอยา่งมีขนัตอน มีความคิดสร้างสรรค ์
๘-๑๒ ๒ พอใช ้ มีส่วนร่วมแสดง กระตือรือร้นมีความรับผิดชอบ

ทาํงานอยา่งมีขนัตอน แต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์
๕-๗ ๑ ปรับปรุง ไม่มีส่วนร่วมในการแสดง ขาดความกระตือรือร้น 

ไม่มีความรับผิดชอบในการทาํงาน 

 
 
 
 
 



๑๗๖ 

 

แบบประเมินการฝึกซ้อมขดุการแสดง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๗  เรืองวนัทีสองแห่งการฟืนฟู  และเรืองเล่าของต้นข้าว 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม บทบาท 

การแสดง 
กระตอื 
รือร้น 

ความรับ 
ผดิชอบ 

ขันตอน 
การทํางาน 

ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 
 



๑๗๗ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๗ ตอน  วนัทีสองแห่งการฟืนฟ ู          และเรืองเล่าของตน้ขา้ว 

ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๗๑ แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนฝึกซอ้มชุดการแสดง 
ของกลุ่มตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๓.ครูอธิบายเกียวกบัการฝึกซอ้มชุดการแสดงทีถกูหลกั 
 ๔.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มตามลาํพงั  ตามแผนทีกาํหนดไวทุ้กประการ 
 ๕.นกัเรียนนาํเสนอชุดการแสดงของกลุ่มตนเองหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูคอยช่วยเหลือ  
และแนะนาํสิงทีถกูตอ้งเกียวกบัการแสดง 
 ๖.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 



๑๗๘ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๘ 
 
เรือง   วนัทีสามและสีแห่งการฟืนฟู  และเรืองเล่าขององค์หญิง                                       เวลา   ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  เสียงร้องเสียงดนตรี                                                            ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้น  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สามารถฝึกซอ้มชุดการแสดงไดถ้กูตอ้งตามทีวางแผนไว ้
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกซอ้มชุดการแสดงไดถ้กูตอ้งตามทีวางแผนไว ้
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  ความเขา้ใจต่อคุณภาพของเสียงร้องและเสียงดนตรีช่วยใหแ้สดงความคิดเห็นได ้
อยา่งเหมาะสม 

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

 



๑๘๐ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การฝึกซอ้มชุดการแสดงตามทีวางแผนไว ้
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการฝึกซอ้มชุดการแสดงตามทีวางแผนไว ้
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเดินทางสู่ประสาท 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการฝึกซอ้มชุดการแสดงตามทีวางแผนไว ้  

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

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี มีส่วนร่วมแสดง กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

ทาํงานอยา่งมีขนัตอน มีความคิดสร้างสรรค ์
๘-๑๒ ๒ พอใช ้ มีส่วนร่วมแสดง กระตือรือร้นมีความรับผิดชอบ

ทาํงานอยา่งมีขนัตอน แต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์
๕-๗ ๑ ปรับปรุง ไม่มีส่วนร่วมในการแสดง ขาดความกระตือรือร้น 

ไม่มีความรับผิดชอบในการทาํงาน 

 
 
 
 



๑๘๑ 

 

 
แบบประเมินการฝึกซ้อมขดุการแสดง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๘  เรืองวนัทีสามและสีแห่งการฟืนฟู  และเรืองเล่าขององค์หญิง 
 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม บทบาท 

การแสดง 
กระตอื 
รือร้น 

ความรับ 
ผดิชอบ 

ขันตอน 
การทํางาน 

ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 



๑๘๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๘ ตอน วนัทีสามและสีแห่งการฟืนฟ ู และเรืองเล่าขององคห์ญิง 

ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๗๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนฝึกซอ้มชุดการแสดง 
ของกลุ่มตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๓.ครูอธิบายเกียวกบัการฝึกซอ้มชุดการแสดงทีถกูหลกัเพิมเติม 
 ๔.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มตามลาํพงั  ตามแผนทีกาํหนดไวทุ้กประการ 
 ๕.นกัเรียนนาํเสนอชุดการแสดงของกลุ่มตนเองหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูคอยช่วยเหลือ  
และแนะนาํสิงทีถกูตอ้งเกียวกบัการแสดงเพิมเติม 
 ๖.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 



๑๘๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๙ 
 
เรือง   คาํถามสุดท้ายขององค์หญิง และคาํตอบของต้นข้าว                                                เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  เสียงร้องเสียงดนตรี                                                             ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้น  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สามารถแสดงชุดการแสดงไดอ้ยา่งเหมาะสมและสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การจดัการแสดงจริงตามทีฝึกซอ้ม 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  ความเขา้ใจต่อคุณภาพของเสียงร้องและเสียงดนตรีช่วยใหแ้สดงความคิดเห็นได ้
อยา่งเหมาะสม 

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

 
 



๑๘๕ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การจดัการแสดงจริงตามทีฝึกซอ้ม 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการจดัการแสดงจริงตามทีฝึกซอ้ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

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

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี มีส่วนร่วมแสดง กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

ขนัตอนการแสดงชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์
๘-๑๒ ๒ พอใช ้ มีส่วนร่วมแสดง กระตือรือร้นมีความรับผิดชอบ

ขนัตอนการแสดงดีพอสมควร แต่ไม่มีความคิด
สร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ไม่มีส่วนร่วมในการแสดง ขาดความกระตือรือร้น 
ไม่มีความรับผิดชอบในการทาํงาน 

 
 
 

 



๑๘๖ 

 

แบบประเมินการฝึกซ้อมชุดการแสดง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๙  เรืองคาํถามสุดท้ายขององค์หญิง และคาํตอบของต้นข้าว 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม บทบาท 

การแสดง 
กระตอื 
รือร้น 

ความรับ 
ผดิชอบ 

ขันตอน 
การแสดง 

ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 
 



๑๘๗ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๙  ตอน  คาํถามสุดทา้ยขององคห์ญิง และคาํตอบของตน้ขา้ว 

ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๗๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถแสดงชุดการ
แสดงไดอ้ยา่งเหมาะสมและสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนแต่ละกลุ่มจดัการแสดงชุดการแสดงทีไดท้าํการฝึกซอ้มมาทีละกลุ่ม  กลุ่มละ๑๕ นาที 
 ๔.หลงัการแสดงครูชีแนะและใหข้อ้คิดต่างๆ  เพือนๆกล่าวชืนชม 
 ๕.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด   
   
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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



๑๘๘ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๓๐ 
 
เรือง   ตอนสุดท้ายทยีงัไม่จบเวลา                                                                                          ๑  ชัวโมง       
  หน่วยการเรียนรู้ที ๒  เสียงร้องเสียงดนตรี                                                     ชันประถมศึกษาปีที ๓ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๓/๔  ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอื้น  

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สามารถแสดงชุดการแสดงไดอ้ยา่งเหมาะสมและสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การจดัการแสดงจริงตามทีฝึกซอ้ม (ต่อ) 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  ความเขา้ใจต่อคุณภาพของเสียงร้องและเสียงดนตรีช่วยใหแ้สดงความคิดเห็นได ้
อยา่งเหมาะสม 

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

 



๑๙๐ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การจดัการแสดงจริงตามทีฝึกซอ้ม 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 สงัเกตพฤติกรรมการจดัการแสดงจริงตามทีฝึกซอ้ม  
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

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

๒.เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี มีส่วนร่วมแสดง กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

ขนัตอนการแสดงชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์
๘-๑๒ ๒ พอใช ้ มีส่วนร่วมแสดง กระตือรือร้นมีความรับผิดชอบ

ขนัตอนการแสดงดีพอสมควร แต่ไม่มีความคิด
สร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ไม่มีส่วนร่วมในการแสดง ขาดความกระตือรือร้น 
ไม่มีความรับผิดชอบในการทาํงาน 

 
 
 

 



๑๙๑ 

 

แบบประเมินการฝึกซ้อมชุดการแสดง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓๐  เรืองตอนสุดท้าย ทยีงัไม่จบ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม บทบาท 

การแสดง 
กระตอื 
รือร้น 

ความรับ 
ผดิชอบ 

ขันตอน 
การแสดง 

ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 
 



๑๙๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๓๐ ตอน ตอนสุดทา้ย ทียงัไม่จบตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๗๗ แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถแสดงชุดการ
แสดงไดอ้ยา่งเหมาะสมและสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนแต่ละกลุ่มจดัการแสดงชุดการแสดงทีไดท้าํการฝึกซอ้มมาทีละกลุ่ม  กลุ่มละ๑๕ นาที 
 ๔.หลงัการแสดงครูชีแนะและใหข้อ้คิดต่างๆ  เพือนๆกล่าวชืนชม 
 ๕.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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



๑๙๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 

 

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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