
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 ๒ 
 

มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม 

  และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ตวัชีวดั   
    ๑. จาํแนกแหล่งกาํเนิดของเสียงทีไดย้นิ  

๒. จาํแนกคุณสมบติัของเสียงสูง- ตาํดงั-เบายาว-สนัของดนตรี 
๓. เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
๔. ร้องเพลงง่าย ๆ  ทีเหมาะสมกบัวยั 
๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดย้นิ 

 
              มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็น

คุณค่าของดนตรีทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 

ตวัชีวดั   
๑.บอกความสมัพนัธข์องเสียงร้อง เสียงเครืองดนตรีในเพลงทอ้งถิน 
โดยใชค้าํง่าย ๆ 
๒. แสดงและเขา้ร่วมกิจกรรมทางดนตรีในทอ้งถิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

การวเิคราะห์ตัวชีวดัสู่การพฒันาทักษะการคดิ 
 
 การวิเคราะห์ตวัชีวดัสู่การพฒันาทกัษะการคิด  เป็นการนาํตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
เฉพาะสาระดนตรี ชนัประถมศึกษาปีที ๒  จาํนวน ๒  มาตรฐาน  ๗  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. จาํแนกแหล่ง 
กาํเนิดของ 
เสียงทีไดย้นิ 

เสียงทีแตกต่าง
กนัมาจาก 
แหล่งกาํเนิดเสียง
ทีต่างกนัทงัเสียง
เครืองดนตรี 
และเสียงมนุษย ์

๑. จาํแนก
แหล่งกาํเนิด
ของเสียงที 
ไดย้นิ 
๒. บอก
ความรู้สึก 
เมือไดย้นิเสียง
ต่าง ๆ 

๑. ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒. ทกัษะ 
การจาํแนก 
ประเภท 
๓. ทกัษะการ 
เปรียบเทียบ 

๑. ผงัมโนทศัน ์
แหล่งกาํเนิด
ของเสียงที 
ไดย้นิ 
๒. ตารางการ 
เปรียบเทียบ 
เสียงมนุษยก์บั 
เสียงดนตรี 

๑. ฟังเสียงจาก
แหล่งกาํเนิด 
เสียงหลากหลาย 
๒. สงัเกตเสียงทีไดย้นิ
จากแหล่งกาํเนิดเสียงที
มีความแตกต่างกนั 
๓. แยกเสียงที
เหมือนกนัต่างกนั 
๔. กาํหนดเกณฑข์อง
เสียงและแหล่งกาํเนิด
ของเสียงทีไดย้นิ 
๕. แยกเสียงตามแหล่ง 
กาํเนิดของเสียงทีไดย้นิ 
๖. เขียนผงัมโนทศัน์
จาํแนกแหล่งกาํเนิดของ
เสียงทีไดย้นิ 



๔ 

 

 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 

     ๗. ทาํตารางเปรียบเทียบ
เสียงทีเกิดจากเครือง
ดนตรีและเสียงมนุษย ์

๒. จาํแนก 
คุณสมบติั 
ของเสียง 
สูง- ตาํ 
ดงั-เบา 
ยาว-สนั 
ของดนตรี 

เสียงดนตรีสูง-ตาํ 
ดงั-เบา, ยาว-สนั 
เป็นคุณสมบติั
ของเสียงดนตรี 

จาํแนก
คุณสมบติัของ 
เสียงสูง-ตาํ  
ดงั-เบายาว-สนั 
ของดนตรี 

๑. ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒. ทกัษะ 
การจาํแนก 
ประเภท 

ทาํผงัมโนทศัน ์
เรืองคุณสมบติั 
ของเสียงสูง-ตาํ 
ดงั-เบายาว-สนั 
ของดนตรี 

๑. ฟังเสียงดนตรีใน
หลาย ๆลกัษณะ 
และสงัเกตสิงที 
ตอ้งการจาํแนก 
๒. สงัเกตลกัษณะเสียง
ทีเหมือนกนัต่างกนั 
๓. กาํหนดเกณฑ์
ลกัษณะของเสียง 
ทีไดย้นิ 
๔. จดักลุ่มลกัษณะเสียง 
ทีเหมือนกนัไวด้ว้ยกนั 
๕. ทาํผงัมโนทศัน์เรือง 
คุณสมบติัของเสียง 
สูง-ตาํดงั-เบายาว-สนั 
ของดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๓. เคาะจงัหวะ
หรือ 
เคลือนไหว 
ร่างกาย 
ใหส้อดคลอ้ง 
กบัเนือหา 
ของเพลง 

การเคาะจงัหวะ
หรือการ
เคลือนไหว
ร่างกายให้
สอดคลอ้งกบั
เนือหาของเพลง
เป็นการถ่ายทอด 
ความรู้สึกและ
ความชืนชม 
ทีมีต่อดนตรี 

เคาะจงัหวะ
หรือ
เคลือนไหว
ร่างกายให ้
สอดคลอ้งกบั
เนือเพลง 
ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

๑. ทกัษะ 
การตงัเกณฑ ์
๒. ทกัษะ 
การประเมิน 

๑. ฟังเพลงและ 
เคาะจงัหวะ 
๒. แสดง
ท่าทาง 
เคลือนไหว 
ประกอบเพลง 

๑. ศึกษาเนือหา 
ของบทเพลง 
๒. ระบุลกัษณะสาํคญั
ของการเคาะจงัหวะหรือ
การเคลือนไหว 
ใหส้อดคลอ้งกบั 
บทเพลง 
๓. นาํการเคาะจงัหวะ
และการเคลือนไหว
ร่างกายมา 
กาํหนดระดบัคุณภาพ 
๔. ฟังเพลงและเคาะ
จงัหวะ 
๕. ระบุระดบัคุณภาพ
ของการเคาะจงัหวะและ
การแสดงท่าทาง
เคลือนไหวประกอบ
เพลง 
๖. แสดงการเคาะจงัหวะ
และเคลือนไหว
ประกอบเนือหา 
ในบทเพลง 

๔. ร้องเพลง 
ง่าย ๆ 
ทีเหมาะสม 
กบัวยั 

การร้องเพลงที
เหมาะสม 
กบัวยัเป็นการ
แสดงออก 
ทางดนตรีดว้ย
ความสนุกสนาน 

ร้องเพลงง่าย ๆ 
ไดเ้หมาะสม
กบัวยั 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

ร้องเพลง ๑. สนทนาซกัถาม
ความรู้เกียวกบับทเพลง 
๒. รับรู้และเลือกบท
เพลงทีน่าสนใจ 
๓. นาํความรู้ทีมี 
และประสบการณ์ 
มาประยกุตเ์พือร้อง
เพลงแบบง่าย ๆ  
และเหมาะสมกบัวยั 



๖ 

 

 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 

๕. บอก 
ความหมาย 
และความ 
สาํคญัของ 
เพลงทีไดย้นิ 

บทเพลงมี
ความหมาย 
มีบทบาทหนา้ที
และความสาํคญั
ทีแตกต่างกนั 

บอก
ความหมาย 
บทบาทหนา้ที
ความสาํคญั
ของเพลง 
ทีไดย้นิ เช่น 
เพลงปลุกใจ 
และเพลง
สอนใจ 

๑. ทกัษะ 
การฟัง 
๒. ทกัษะ 
การเชือมโยง 

๑. ขบัร้องเพลง 
เป็นกลุ่ม 
๒. เขียนสรุป 
ความหมาย 
และความ 
สาํคญัของเพลง 
ทีไดย้นิ 

๑. ฟังเพลงเพือสงัเกต
และรับรู้ความหมายของ
บทเพลงเพือให้เขา้ใจ
และจดจาํ 
๒. บอกขอ้มลูเกียวกบั 
บทเพลงทีฟังใหไ้ดม้าก
ทีสุด 
๓. เชือมโยงความหมาย
ของบทเพลงและขอ้มลู
ทีเคยรับรู้มาก่อนหรือ
จากประสบการณ์ 
๔. ขบัร้องเพลงเป็นกลุ่ม
เช่นเพลงสอนใจหรือ
เพลงปลุกใจ 
๕. สรุปอธิบาย
ความหมาย 
และความสาํคญัของ
เพลงทีฟัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

มาตรฐาน ศ ๒.๒เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี 
ทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๑. บอกความ 
สมัพนัธข์อง 
เสียงร้อง 
เสียงเครือง 
ดนตรีใน 
เพลงทอ้งถิน 
โดยใชค้าํ 
ง่าย ๆ 

บทเพลงใน
ทอ้งถิน 
มีลกัษณะเสียง
ร้องและเสียง
เครืองดนตรีทีมี
ความสมัพนัธก์นั 
การบอกความ 
สมัพนัธไ์ดเ้ป็น
การเห็นคุณค่า
ของวฒันธรรม 
ทอ้งถิน 

บอก
ความสมัพนัธ์
ของเสียงร้อง 
เสียงเครือง
ดนตรีในเพลง
ทอ้งถิน โดยใช ้
คาํง่าย ๆ ได ้

๑. ทกัษะ 
การฟัง 
๒. ทกัษะ 
การเชือมโยง 

แผนภูมิเครือง 
ดนตรีและเพลง 
ในทอ้งถิน 

๑. พิจารณาขอ้มลูความ 
สมัพนัธข์องเสียงร้อง 
เสียงเครืองดนตรีใน
เพลงทอ้งถิน 
๒. เลือกขอ้มลูทีมีความ 
เกียวขอ้งกนัมาสมัพนัธ์
กนัโดยอาศยัความรู้ 
ประสบการณ์เดิมและ 
หาความรู้และขอ้มลู
ใหม่ 
๓. อธิบายความสมัพนัธ์
และความหมายของ
ขอ้มลูทีนาํมาเชือมโยง
กนั 
๔. เขียนแผนภูมิความ 
สมัพนัธข์องเสียงร้อง 
เสียงเครืองดนตรีใน
เพลงทอ้งถิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 

๒. แสดงและ 
เขา้ร่วม 
กิจกรรม 
ทางดนตรี 
ในทอ้งถิน 

การแสดงและ
การเขา้ร่วม
กิจกรรมทาง
ดนตรีในทอ้งถิน
เป็นการ
แสดงออกถึงการ
เห็นคุณค่า 
ของมรดกทาง
วฒันธรรม 

แสดงดนตรี
และเขา้ร่วม 
กิจกรรม
ทางการแสดง 
ดนตรีใน
ทอ้งถินใน
โอกาสพิเศษ 
เช่น วนัสาํคญั
ในโรงเรียน
หรือวนัสาํคญั 
ของชาติ 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

แสดงและเขา้
ร่วมกิจกรรม
ดนตรีในงาน
สาํคญัของ 
โรงเรียน 

๑. ทบทวนความรู้
เกียวกบัจงัหวะ ดนตรี 
การร้องเพลง 
การเคลือนไหวร่างกาย 
ทีมีอยูเ่ดิม 
๒. ร่วมกนัพิจารณาและ 
อภิปรายความ
เหมือนกนั 
ของสถานการณ์ใหม่กบั 
สถานการณ์เดิมทีเคย
เรียนรู้ 
๓. วางแผนนาํความรู้
เดิมไปปรับใชใ้นการ
แสดงและเขา้ร่วม
กิจกรรมทางดนตรี 
๔. แสดงและเขา้ร่วม
กิจกรรมทางดนตรีใน
โอกาสต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.จาํแนกแหล่ง 
กาํเนิดของ 
เสียงทีไดย้นิ 
๒.จาํแนก
คุณสมบติั 
ของเสียงสูง-ตาํ 
ดงั-เบายาว-สนั 
ของดนตรี 

เสียงทีแตกต่าง 
กนัมาจากแหล่ง 
กาํเนิดเสียง 
ทีต่างกนั การฟัง 
เสียงสูง-ตาํ 
ดงั-เบายาว-สนั 
บ่อย ๆ ทาํให้ 
จาํแนกคุณสมบติั 
ของเสียงได ้

๑.สีสนัของ 
เสียงเครือง
ดนตรี 
๒.สีสนัของ 
เสียงมนุษย ์
๓.การฝึก 
โสตประสาท 
การจาํแนกเสียง 
สูง-ตาํดงั-เบา 
ยาว-สนั 

๑.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒.ทกัษะ 
การจาํแนก 
ประเภท 
๓.ทกัษะการ
เปรียบเทียบ 

๑.ผงัมโนทศัน ์
แหล่งกาํเนิด
เสียงและ
คุณสมบติั 
ของเสียง 
๒.ทาํตารางการ 
เปรียบเทียบ
เสียงมนุษย ์
กบัเสียงดนตรี 
๓. การทาํ 
แบบทดสอบ 
การจาํแนก
เสียง 

๑.ฟังและสงัเกตเสียงที
ไดย้นิจากแหล่งกาํเนิด 
เสียงแตกต่างกนั 
๒.แยกเสียงที 
เหมือนกนัต่างกนั 
๓.แยกเสียงตาม 
แหล่งกาํเนิดตาม 
ทีกาํหนด 
๔เขียนผงัมโนทศัน ์
แหล่งกาํเนิดของเสียง 
และคุณสมบติั 
ของเสียง 
๕.จดักลุ่มทีมี 
ลกัษณะเดียวกนัไว ้
ดว้ยกนัลงในตาราง 
๖.เปรียบเทียบเสียง 
ทีเกิดจากเครือง 
ดนตรีและเสียงมนุษย ์
๗.แสดงความรู้สึก 
ต่อเสียงทีไดย้นิ 

 
 



๑๐ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๓.เคาะจงัหวะ 
หรือเคลือนไหว 
ร่างกายให ้
สอดคลอ้งกบั 
เนือหาของเพลง 
๔.ร้องเพลง 
ง่าย ๆทีเหมาะ 
สมกบัวยั 

การร้องการเคาะ 
จงัหวะและการ
เคลือนไหว 
ร่างกายทีเหมาะสม 
กบัวยัเป็นการ 
ถ่ายทอดและ 
แสดงออกทาง 
ดนตรีดว้ยความ 
สนุกสนาน  

๑.การเคาะและ
การเคลือนไหว 
ประกอบเนือหา 
ในบทเพลง 
๒.การร้องเพลง 

๑.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒.ทกัษะ 
การนาํความรู้ 
ไปใช ้

๑.เคาะจงัหวะ
และเคลือนไหว 
ประกอบ
จงัหวะเพลง 
๒.ร้องเพลง 
ง่าย ๆเหมาะสม 
กบัวยั 
 

๑.ศึกษาเนือหาของ 
เพลงทีตอ้งการ 
๒.ระบุลกัษณะสาํคญั 
ของการเคาะจงัหวะ 
หรือการเคลือนไหว 
ใหส้อดคลอ้งกบั 
บทเพลง 
๓.ออกแบบท่าทาง 
ประกอบจงัหวะและ 
เนือหาของเพลง 
ตามจินตนาการ 
๔.การแสดงท่าทาง 
ประกอบจงัหวะ 
และเนือหาของเพลง 
๕.เลือกร้องเพลง 
ทีเหมาะสมกบัวยั 

๕.บอก 
ความหมาย 
และความสาํคญั 
ของเพลงทีไดย้นิ 

การบอก 
ความหมาย 
และความสาํคญั
ของบทเพลงได ้
เป็นการแสดงถึง
การฟังเพลงดว้ย 
ความรู้ความเขา้ใจ
ในบทเพลง 
 

ความหมายและ
ความสาํคญั 
ของบทเพลง 
เพลงปลุกใจ 
เพลงสอนใจ 

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๓.ทกัษะ 
การอธิบาย 

๑. ขบัร้องเพลง 
เป็นกลุ่ม 
๒. เขียนสรุป 
ความหมาย 
และ
ความสาํคญั
ของเพลง 
ทีไดฟั้ง 

๑.ฟังเพลงเพือ 
สงัเกตและรับรู้ความ 
หมายของบทเพลง 
๒.บอกขอ้มลู 
เกียวกบับทเพลง 
ทีฟังใหไ้ดม้ากทีสุด 
๓.สรุปอธิบาย 
ความหมายและ 
ความสาํคญัของ 
เพลงทีฟัง 
๔.ขบัร้องเพลงปลุกใจ 
หรือเพลงสอนใจ 
เป็นกลุ่ม 

 



๑๑ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ 
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ แหล่งกาํเนดิเสียง     เวลาเรียน ๙ ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ชันประถมศึกษาปีที๒ 
................................................................................................................................................................... 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  เสียงมีแหล่งกาํเนิดมาจากธรรมชาติและจากสิงทีมนุษยส์ร้างสรรคขึ์น  ลกัษณะ 
และคุณสมบติัของเสียงจะแตกต่างกนัไปตามแหล่งกาํเนิด  ไดแ้ก่ มีความหนกั – เบา  สูง-ตาํ  สนั-ยาว 
มนุษยเ์ราไดน้าํเสียงเหล่านีมาใชป้ระโยชน์มากมาย  เช่น เสียงร้องและเสียงดนตรี 
 ๑.๒ มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน  

ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์จิารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 
   ป.๒/๑   จาํแนกแหล่งกาํเนิดของเสียงทีไดย้นิ 

ป.๒/๒  จาํแนกคุณสมบติัของเสียง สูง-ตาํดงั-เบา ยาว-สนัของดนตรี 
๑.๓  ความคดิรวบยอด 

  เสียงทีแตกต่างกนัมาจากแหล่งกาํเนิดเสียงทีต่างกนั การฟังเสียงสูง-ตาํดงั-เบา  ยาว-สนั 
บ่อย ๆ ทาํใหจ้าํแนกคุณสมบติัของเสียงได ้ 
 ๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  ๑. สีสนัของเสียงเครืองดนตรี 

๒. สีสนัของเสียงมนุษย ์
๓. การฝึกโสตประสาทการจาํแนกเสียงสูง-ตาํ, ดงั-เบายาว-สนั 

 ๑.๕สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสือสาร 
  ๒.ความสามารถในการคิด 
  ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
 



๑๒ 

 

 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. ทกัษะการสงัเกต 

๒. ทกัษะการจาํแนกประเภท 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลกัฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน  

  ๑. ผงัมโนทศัน์แหล่งกาํเนิดเสียงและคุณสมบติัของเสียง 
๒. ทาํตารางการเปรียบเทียบเสียงมนุษยก์บัเสียงดนตรี  

 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 

๑. ตรวจผงัมโนทศัน์แหล่งกาํเนิดเสียง 
๒. ตรวจตารางเปรียบเทียบเสียงมนุษยก์บัเสียงดนตรี 
๓. สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
๑. แบบประเมินผงัมโนทศัน์แหล่งกาํเนิดเสียง 
๒. แบบประเมินตารางเปรียบเทียบเสียงมนุษยก์บัเสียงดนตรี 
๓. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

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

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



๑๓ 

 

๓. การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.ฟังและสงัเกตเสียงทีไดย้นิจากแหล่งกาํเนิดเสียงแตกต่างกนั 

๒.แยกเสียงทีเหมือนกนัต่างกนั 
๓.แยกเสียงตามแหล่งกาํเนิดตามทีกาํหนด 
๔เขียนผงัมโนทศัน์แหล่งกาํเนิดของเสียงและคุณสมบติัของเสียง 
๕.จดักลุ่มทีมีลกัษณะเดียวกนัไวด้ว้ยกนัลงในตาราง 
๖.เปรียบเทียบเสียงทีเกิดจากเครืองดนตรีและเสียงมนุษย ์
๗.แสดงความรู้สึกต่อเสียงทีไดย้นิ 

  
สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ๒ 
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ สนุกกบัการร้องเพลง     เวลาเรียน ๒๐ ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ชันประถมศึกษาปีท ี๒ 
................................................................................................................................................................... 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  การร้องเพลง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลง 
ทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอดและแสดงออกทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึกดว้ยความสนุกสนาน  
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน  

ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 
   ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 

ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 
๑.๓  ความคดิรวบยอด 

  การร้องการเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน    
 ๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  ๑.เคาะจงัหวะและการเคลือนไหวประกอบเนือหาในบทเพลง 

๒.การร้องเพลง  
 ๑.๕ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสือสาร 
  ๒.ความสามารถในการคิด 
  ๓.ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ๔.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
 ๑.๖  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  ๑. มีวินยั 
  ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 



๑๕ 

 

 ๑.๗ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 ๑.๘ ทักษะการคดิ 
  ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
 

๒.หลกัฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน  

  ๑. การเคาะจงัหวะและการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 
๒. การร้องเพลงง่าย ๆเหมาะสมกบัวยั 

 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   สงัเกตจากการปฏิบติัจริง 
  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   แบบประเมินการขบัร้องเพลง 
  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.ศึกษาเนือหาของเพลงทีตอ้งการ 

๒.ระบุลกัษณะสาํคญัของการเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวใหส้อดคลอ้งกบับทเพลง 
๓.ออกแบบท่าทางประกอบจงัหวะและเนือหาของเพลงตามจินตนาการ 
๔.การแสดงท่าทางประกอบจงัหวะและเนือหาของเพลง 
๕.เลือกร้องเพลงทีเหมาะสมกบัวยั 

 
๔. สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๒ 

๒.เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓.แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 
๔.ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ๓ 
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ ความสําคญัของบทเพลง    เวลาเรียน๑๐ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
................................................................................................................................................................... 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  บทเพลงต่างๆ จะมีความหมายและความสาํคญัเฉพาะของเพลงนนัๆ  ผูฟั้งทีดีจะตอ้งมี
ความเขา้ใจความหมายและความสาํคญัของบทเพลง  จึงจะถือว่าเป็นมืออาชีพ  
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน  

ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 
   ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

ป.๒/๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดย้นิ 
๑.๓  ความคดิรวบยอด 

  การบอกความหมายและความสาํคญัของบทเพลงไดเ้ป็นการแสดงถึงการฟังเพลงดว้ย 
ความรู้ความเขา้ใจในบทเพลง  
 ๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  ๑.ความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดฟั้ง เช่น เพลงปลุกใจเพลงสอนใจเป็นตน้ 
  ๒.การร้องเพลงพิธี เพลงปลุกใจ 
 ๑.๕ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสือสาร 
  ๒.ความสามารถในการคิด 
  ๓.ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ๔.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
 ๑.๖  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ๓. รักษาวนิยั 



๑๘ 

 

 ๑.๗ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 ๑.๘ ทักษะการคดิ 
  ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการเชือมโยง 
 

๒.หลกัฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน  

๑. เขียนสรุปความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดฟั้ง 
๒. ขบัร้องเพลงเป็นกลุ่ม 

 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.ตรวจรายงานสรุปความหมายและความสาํคญัของบทเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลง 
  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.ใบงานสรุปความหมายและความสาํคญัของบทเพลง 
   ๒.แบบประเมินการขบัร้องเพลง 
  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

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

 
 
 
 
 



๑๙ 

 

๓. การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.ฟังเพลงเพือสงัเกตและรับรู้ความหมายของบทเพลง 

๒.บอกขอ้มลูเกียวกบับทเพลงทีฟังใหไ้ดม้ากทีสุด 
๓.สรุปอธิบายความหมายและความสาํคญัของเพลงทีฟัง 
๔.ขบัร้องเพลงปลุกใจหรือเพลงสอนใจเป็นกลุ่ม 
 

๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๒ 

๒.เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓.แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑ 
 
เรือง   คาํถามของต้นข้าว       เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง    ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เคาะจงัหวะและเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลงง่ายๆไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.เคาะจงัหวะและการเคลือนไหวประกอบเนือหาในบทเพลง 
๒.การร้องเพลงตามความสนใจ 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๒๑ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 ๑. การปรบมือประกอบจงัหวะและการเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลง 

๒. การร้องเพลงง่าย ๆเหมาะสมกบัวยั 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงง่ายๆ 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงง่ายๆ 
   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 

 

 
แบบประเมินการร้องเพลงง่ายๆ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑      เรืองคาํถามของต้นข้าว 
 

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

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



๒๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.นกัเรียนฟังครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑  ตอนคาํถามของตน้ขา้ว  จากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๖  แลว้สนทนาซกัถาม 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลงง่ายๆ
พร้อมทงัปรบมือประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๔  กลุ่ม  แลว้สมมติใหก้ลุ่มทีหนึงเป็นตน้ขา้ว  กลุ่มทีสองเป็นเจียก  กลุ่มทีสาม
เป็นเซบาสเตียน และกลุ่มทีสีเป็นฟินิกส์   

๔.นกัเรียนเลือกเพลงง่ายๆจาก Audio CD  แลว้ฝึกซอ้มร้องเพลง 
๕.ใหแ้ต่ละกลุ่มนาํเสนอการร้องเพลงทีเลือก 
๖.ในขณะทีกลุ่มใดกลุ่มหนึงกาํลงัร้องเพลง  ใหก้ลุ่มทีเหลือช่วยปรบมือประกอบจงัหวะใหเ้ขา้กบั

จงัหวะหลกัของเพลง  โดยมีครูเป็นผูก้าํกบัจงัหวะหลกัให ้
 ๗.หากกลุ่มใดไม่สามารถร้องเพลงต่อไดใ้หถื้อว่ากลุ่มนนัแพ ้ แลว้ตดัออกจากการแข่งขนั   
กลุ่มทีเหลืออยูเ่ป็นกลุ่มสุดทา้ยถือว่าเป็นผูช้นะ 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๒๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒ 
 
เรือง   จบัไม้สันไม้ยาว                                                                                   เวลา   ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง                                                   ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงทางไหนดีและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลงได ้

อยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

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

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



๒๗ 

 

 
๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 ร้องเพลงทางไหนดีพร้อมทงัแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงทางไหนดี 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงทางไหนดี 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

  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 ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงทางไหนดี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒      เรืองจบัไม้สันไม้ยาว 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๓๐ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒      เรือง  จบัไม้สันไม้ยาว 

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

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



๓๑ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.นกัเรียนฟังครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒ตอนจบัไมส้นัไมย้าว  จากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน
ดนตรี  หนา้ ๙   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ทางไหนดีและแสดงท่าทางประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูเปิดเพลงทีไหนกนัจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตจงัหวะของบทเพลงไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลงไปดว้ย  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัเสียงหนกั
เสียงเบา ความชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงทางไหนดีตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้
 ๖.นกัเรียนฟังเพลงทางไหนดีอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงทางไหนดีเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด ไดแ้ก่ ความหนกัเบา 
ความสนัยาวและความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๓๓ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๓ 
 
เรือง   หงายท้อง        เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง     ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 แสดงสญัลกัษณ์มือประกอบการการร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง Pentatonic scale   
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การแสดงสญัลกัษณ์มือประกอบการร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง  Pentatonic scale   
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๓๔ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 ๑. การแสดงสญัลกัษณ์มือประกอบการร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง Pentatonic scale   
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง Pentatonic scale   
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

๑.แบบประเมินการร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง Pentatonic scale   
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  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 ์

 



๓๕ 

 

แบบประเมินการร้องระดับเสียงในบันไดเสียง Pentatonic scale   
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓      เรืองหงายท้อง 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๓๖ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓      เรือง  หงายท้อง 

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

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



๓๗ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       

 ๑.นกัเรียนฟังครูบรรยายเรืองราวตอนที ๓  ตอน หงายทอ้ง  จากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน 
ดนตรี หนา้ ๑๑  แลว้สนทนาซกัถาม 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องระดบัเสียง 
ในบนัไดเสียง Pentatonic scale  ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ครูร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง Pentatonic scale  ทงั ๕ เสียง  ใหน้กัเรียนฟังและสงัเกตระดบัสูง
ตาํของระดบัเสียงดงักล่าว 
 ๔.นกัเรียนร้องตามครูทีละเสียงจนครบ ๕ เสียง 
 ๕.ครูทาํสญัลกัษณ์มือแทนระดบัเสียงทงั ๕ เสียงใหน้กัเรียนด ู
 ๖.นกัเรียนทาํตามครูทีละสญัลกัษณ์จนครบทงั ๕ ระดบัเสียง 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องระดบัเสียงดงักล่าวพร้อมทงัทาํสญัลกัษณ์มือดว้ย 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูช่วยแนะนาํเกียวกบัระดบัเสียงและสญัลกัษณ์ทีถกูตอ้ง 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๓๙ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๔ 
 
เรือง   พลงัแห่งสายนําเวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง ชันประถมศึกษาปี
ที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงเนคมิทและเคลือนไหวร่างกายประกอบเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.เคาะจงัหวะและการเคลือนไหวประกอบเนือหาในบทเพลง 
๒.การร้องเพลงเนคมิท 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๔๐ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 ร้องเพลงเนคมิทพร้อมทงัแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงเนคมิท 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงเนคมิท 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

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

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๔๑ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงเนคมิท 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๔      เรืองพลงัแห่งสายนํา 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๔๒ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๔      เรือง  พลงัแห่งสายนํา 

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

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



๔๓ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.นกัเรียนฟังครูบรรยายเรืองราวตอนที ๔ตอน พลงัแห่งสายนาํ  จากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน
ดนตรี  หนา้ ๑๔   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลงเนคมิท
และแสดงท่าทางประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูเปิดเพลงเนคมิท จาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตจงัหวะของบทเพลงไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลงไปดว้ย  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัเสียงหนกั
เสียงเบา ความชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงเนคมิทตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่า 
นกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้
 ๖.นกัเรียนฟังเพลงอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาวและความชา้เร็ว        
ของเสียง 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงเนคมิทเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และเรืองทีเรียนมาทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

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



๔๕ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๕ 
 
เรือง   นําตาของเนคมทิ                                                                                  เวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วยการ
เรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 แสดงสญัลกัษณ์มือประกอบการการร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง Pentatonic scale ได้

ถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง Pentatonic scale  
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๔๖ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การแสดงสญัลกัษณ์มือประกอบการร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง Pentatonic scale   
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง Pentatonic scale   
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

๑.แบบประเมินการร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง Pentatonic scale   
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  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 ์

 



๔๗ 

 

แบบประเมินการร้องระดับเสียงในบันไดเสียง Pentatonic scale  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕      เรืองนําตาของเนคมทิ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๔๘ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕      เรือง  นําตาของเนคมทิ 

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

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



๔๙ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       

 ๑.นกัเรียนฟังครูบรรยายเรืองราวตอนที ๓  ตอน หงายทอ้ง  จากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน 
ดนตรี  หนา้ ๑๑  แลว้สนทนาซกัถาม 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถแสดงสญัลกัษณ์
ประกอบการร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง Pentatonic scale  ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ครูร้องระดบัเสียงในบนัไดเสียง Pentatonic scale  ทงั ๕ เสียง  ใหน้กัเรียนฟังและสงัเกต 
ระดบัสูงตาํของระดบัเสียงดงักล่าว 
 ๔.นกัเรียนร้องตามครูทีละเสียงจนครบ ๕ เสียง 
 ๕.ครูทาํสญัลกัษณ์มือแทนระดบัเสียงทงั ๕ เสียงใหน้กัเรียนด ู
 ๖.นกัเรียนทาํตามครูทีละสญัลกัษณ์จนครบทงั ๕ ระดบัเสียง 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องระดบัเสียงดงักล่าวพร้อมทงัทาํสญัลกัษณ์มือดว้ย 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูช่วยแนะนาํเกียวกบัระดบัเสียงและสญัลกัษณ์ทีถกูตอ้ง 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๕๑ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๖ 
 
เรือง   จงัหวะทีห้า       เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง      ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงคาถารวมพลงัโจมตีแห่งเสียงเพลงและเคลือนไหวร่างกายประกอบ 

ไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงคาถารวมพลงัโจมตีแห่งเสียงเพลง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๕๒ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงคาถารวมพลงัโจมตีแห่งเสียงเพลงและแสดงการเคลือนไหวร่างกาย 

ประกอบเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงคาถารวมพลงัโจมตีแห่งเสียงเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงคาถารวมพลงัโจมตีแห่งเสียงเพลง 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

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

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์



๕๓ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงคาถารวมพลังโจมตีแห่งเสียงเพลง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๖      เรืองจงัหวะทีห้า 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๕๔ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๖      เรือง  จงัหวะทีห้า 

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

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



๕๕ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๖   ตอน จงัหวะทีหา้ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน
ดนตรี  หนา้ ๑๘   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลงคาถา
รวมพลงัโจมตีแห่งเสียงเพลงและแสดงการเคลือนไหวร่างกายประกอบไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูเปิดเพลงคาถารวมพลงัโจมตีแห่งเสียงเพลงจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกต
จงัหวะของบทเพลงไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัความหนกัเสียงเบา 
ความชา้-เร็วของเสียงในบทเพลง 
 ๕.นกัเรียนร้องตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่า 
นกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้
 ๖.นกัเรียนฟังเพลงอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาวและความชา้เร็ว        
ของเสียง 
 ๙.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๑๐.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงคาถารวมพลงัโจมตีแห่งเสียงเพลงเพือให้เกิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และเรืองทีเรียนมาทงัหมด   
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

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



๕๗ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ๗ 

 
เรือง   เงาลางๆ        เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง     ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงทะเลทรายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงทะเลทราย 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๕๘ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงทะเลทราย 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงทะเลทราย 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงทะเลทราย 
   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 ์



๕๙ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงทะเลทราย 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๗      เรืองเงาลางๆ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๖๐ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๗      เรือง  เงาลางๆ 

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

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



๖๑ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๗   ตอน เงาลางๆตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  
หนา้ ๒๑  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง
ทะเลทรายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ครูเปิดเพลงทะเลทรายจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตจงัหวะของบทเพลง 
ไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัความหนกัเสียงเบา 
ความชา้-เร็วของเสียงในบทเพลง 
 ๕.นกัเรียนร้องโนต้เพลงทะเลทรายตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้
 ๖.นกัเรียนฟังเพลงอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาวและความชา้เร็ว        
ของเสียง 
 ๗.นกัเรียนฝึกร้องเพลงทะเลทรายตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๘.นกัเรียนฝึกร้องเพลงทะเลทรายพร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๙.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๑๐.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงทะเลทรายเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๒.ฝึกร้องเพลงประสานเสียงโดยใหน้กัเรียนร้องแนวทาํนองหลกั  และครูร้องแนวทาํนองรอง 
 ๑๓.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืองทีเรียนมาทงัหมด  ไดแ้ก่ ความหนกัเบา ความสนัยาว
และความชา้เร็วของทาํนองเพลง 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 



๖๒ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

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



๖๓ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ๘ 

 
เรือง   นําศักดิสิทธเิวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วยการเรียนรู้ท ี๒   สนุกกบัการร้องเพลง ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ปรบมือประกอบการร้องเพลงตามหานิคมิทไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.การปรบมือประกอบเพลงตามหานิคมิท 
๒.การร้องเพลงตามหานิคมิท 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๖๔ 

 

 
๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การปรบมือประกอบการร้องเพลงตามหานิคมิท 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงตามหานิคมิท 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงตามหานิคมิท 
   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 ์



๖๕ 

 

 
แบบประเมินการร้องเพลงตามหานิคมิท 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๘      เรืองนําศักดิสิทธ ิ
 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 



๖๖ 

 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๘      เรือง  นําศักดิสิทธ ิ
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๖๗ 

 

 
๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๘   ตอน นาํศกัดิสิทธิตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน
ดนตรี  หนา้ ๒๔  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถปรบมือ
ประกอบการร้องเพลงตามหานิคมิทไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูเปิดเพลงตามหานิคมิทจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตจงัหวะของบทเพลง 
ไปดว้ย 
 ๔.ใหน้กัเรียนคิดรูปแบบจงัหวะสาํหรับปรบมือประกอบการขบัร้องเพลงตามหานิคมิท 
 ๕.นกัเรียนฝึกร้องเพลงตามหานิคมิทคามครูทีละวรรค จนจบเพลง   
 ๖.นกัเรียนฝึกร้องเพลงตามหานิคมิทพร้อมๆกนั ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มคิดรูปแบบจงัหวะสาํหรับปรบมือประกอบการร้องเพลงตามหานิคมิท 
 ๙.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มตามลาํพงั 
 ๑๐.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๑.นกัเรียนและครูร่วมอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

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



๖๙ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ๙ 

 
เรือง   ขอฝนจากฟ้า                                                                                  เวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วยการ
เรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง                                                             ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ขบัร้องเพลงขอฝนจากฟ้าไดอ้ยา่งไพเราะ 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การขบัร้องเพลงขอฝนจากฟ้า 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๗๐ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงขอฝนจากฟ้าโดยเนน้ความดงัเบาและการเปลียนแปลงอตัราความเร็ว 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงขอฝนจากฟ้า 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงขอฝนจากฟ้า 
   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 ์

 



๗๑ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงขอฝนจากฟ้า 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๙      เรืองขอฝนจากฟ้า 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๗๒ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๙      เรือง  ขอฝนจากฟ้า 

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

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



๗๓ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๐   ตอนขอฝนจากฟ้าตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๒๗   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถขบัร้องเพลง 
ขอฝนจากฟ้าไดอ้ยา่งไพเราะ 

๓.นกัเรียนฟังเพลงขอฝนจากฟ้า จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตความหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูร้องเพลงขอฝนจากฟ้าใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงความดงัเบาของเสียง  
และการเปลียนแปลงความเร็วจงัหวะเพลง 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงขอฝนจากฟ้าตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงขอฝนจากฟ้าพร้อมๆกนั โดยพยายามบงัคบัใหเ้สียงชดัเจน  มีความดงัและเบา
ตามทีกาํหนด  นอกจากนีใหเ้ปลียนแปลงอตัราความเร็วของบทเพลงอีกดว้ย 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงตามความคิดเห็นของกลุ่ม 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดงความชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 

 



๗๔ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๗๕ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๐ 
 

เรือง   ความช่วยเหลอืจากหลวงตา     เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง     ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ขบัร้องเพลงไปไปไปไดอ้ยา่งไพเราะและสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.การใชเ้สียงต่อเนือง (Legato) เสียงเชือม (Articulation) และเสียงขาด (Staccato) 
๒.การขบัร้องเพลงไป ไป ไป 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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

 
 



๗๖ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การขบัร้องเพลงไป ไป ไป การใชเ้สียงต่อเนือง (Legato) เสียงเชือม (Articulation)  

และเสียงขาด (Staccato) 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงไป ไป ไป  
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงไป ไป ไป  
   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 ์



๗๗ 

 

แบบประเมินการขับร้องเพลงไป ไป ไป 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๐      เรืองความช่วยเหลอืจากหลวงตา 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๗๘ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๐      เรือง  ความช่วยเหลอืจากหลวงตา 

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

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



๗๙ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๐   ตอน ความช่วยเหลือจากหลวงตาตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๐   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ไป ไป ไป ไดอ้ยา่งไพเราะและสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงไป ไป ไป จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตการใชเ้สียงต่อเนือง (Legato)  
เสียงเชือม (Articulation) และเสียงขาด (Staccato) 
 ๔.ครูร้องเพลงไป ไป ไป  ใหน้กัเรียนฟังโดยเนน้เรืองของการใชเ้สียงต่อเนือง (Legato)  
เสียงเชือม (Articulation) และเสียงขาด (Staccato) 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงไป ไป ไป  ตามครูทีละวรรค  จนกระทงัจบเพลง 
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงไป ไป ไป  พร้อมๆกนั ประมาณ ๒-๓ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
โดยครูพยายามฟังความแม่นยาํของระดบัเสียงทีนกัเรียนร้อง  รวมถึงการใชเ้สียงต่อเนือง (Legato)  
เสียงเชือม (Articulation) และเสียงขาด (Staccato) 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกยา้ยกนัฝึกร้องเพลงไป ไป ไป  เพือใหมี้ความแม่นยาํในเรืองของเสียง 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยครูคอยช่วยชีแนะเกียวกบัการใชเ้สียงในลกัษณะต่างๆ 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 

 
 
 



๘๐ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๘๑ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๑ 
 
เรือง   สาหร่ายเบอร์มวิด้า                                                                                  เวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วย
การเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง                                                             ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ขบัร้องเพลงสาหร่ายดาํนาํไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไพเราะ 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.เครืองหมายเชือมเสียง (Slur)  และการหายใจ 
๒.การร้องเพลงสาหร่ายดาํนาํ 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๘๒ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงสาหร่ายดาํนาํใหถ้กูตอ้งตามเครืองหมาย 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงสาหร่ายดาํนาํ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงสาหร่ายดาํนาํ 
   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 ์

 



๘๓ 

 

แบบประเมินการขับร้องเพลงสาหร่ายดํานํา  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๑      เรืองสาหร่ายเบอร์มวิด้า 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๘๔ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๑      เรือง  สาหร่ายเบอร์มวิด้า 

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

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



๘๕ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๑   ตอน สาหร่ายเบอร์มิวดา้ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๔   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
สาหร่ายดาํนาํไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไพเราะ 

๓.นกัเรียนฟังเพลงสาหร่ายดาํนาํ  จาก Audio CD  พร้อมทงัดูโนต้เพลงจากหนา้ ๓๒ ประกอบ 
โดยเฉพาะการใชเ้ครืองหมายเชือมเสียง 
 ๔.ครูอธิบายวิธีหายใจในการร้องเพลง  ว่าขณะทีหายใจเขา้ทอ้งจะป่องพอสมควรเพือเก็บลมให้
ไดม้ากทีสุด  การหายใจเขา้จะตอ้งหายใจก่อนเริมร้องพอดี 
 ๕.ครูอธิบายเกียวกบัเครืองหมายเชือมเสียง  โดยใหน้กัเรียนดูโนต้เพลงจากหนา้๓๒  ประกอบ 
ในแต่ละเครืองหมายเชือมเสียงจะตอ้งใชล้มหายใจเดียว  และตอ้งร้องใหเ้สียงเชือมต่อเนืองกนั 
 ๖.ครูจะร้องเพลงสาหร่ายดาํนาํใหน้กัเรียนฟังตามเครืองหมายทีกาํหนดไว ้
 ๗.นกัเรียนร้องเพลงสาหร่ายดาํนาํ ตามครูทีละวรรคหรือทีละเครืองหมายเชือมเสียง 
จนกระทงัจบเพลง 
 ๘.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัทุกคน ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๙.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๑๐.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มตามลาํพงั 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้หอ้งเรียน  โดยมีครูคอยชีแนะเกียวกบัความแม่นยาํของระดบัเสียง  
รูปแบบของจงัหวะ ความถกูตอ้งของเสียงต่อเนืองและท่อนเพลง 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 

 



๘๖ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๘๗ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๒ 
 
เรือง   เนคมทิคอืเป้าหมาย       เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง     ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ปรบมือตามรูปแบบจงัหวะต่างๆ ไดถ้กูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.การปรบมือตามรูปแบบจงัหวะ 
๒.การร้องตามรูปแบบจงัหวะ 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๘๘ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงในหนงัสือเรียน 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะ 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนั 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

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

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไดไ้ม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
ไม่มีความพร้อมเพรียง อกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๘๙ 

 

แบบประเมินการปรบมือตามรูปแบบจังหวะ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๒      เรืองเนคมทิคอืเป้าหมาย  

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๙๐ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๒      เรือง  เนคมทิคอืเป้าหมาย  

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

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



๙๑ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๒   ตอน  เนคมิทคือเป้าหมาย ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๖  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถปรบมือตาม
รูปแบบจงัหวะต่างๆไดถ้กูตอ้งและสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงต่างๆใน Audio CD  และพิจารณารูปแบบจงัหวะสาํหรับเพลงนนัๆ 
๔.ครูเปิดแผน่เลือกเพลงต่างๆใหน้กัเรียนฝึกการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงนนัๆ 
๕.นอกจากปรบมือแลว้  ใหน้กัเรียนใชเ้สียงร้องแทนรูปแบบจงัหวะนนัๆดว้ย 
๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
๗.ครูใหน้กัเรียนจบัฉลากจดัลาํดบัทีของกลุ่มตามลาํดบัตงัแต่กลุ่มที ๑ ถึงกลุ่มสุดทา้ย 
๘.แต่ละกลุ่มทีจดัลาํดบัไวแ้สดงการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของบทเพลงทีครูเปิด 

ใหท้าํตามลาํดบัตงัแต่กลุ่มที ๑ ถึงกลุ่มสุดทา้ย  กลุ่มไหนทาํไม่ไดถื้อว่าแพ ้
    
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๒ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๙๓ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๓ 
 
เรือง   แผนการ         เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง                                                     ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เล่นเกมนบัจงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การนบัจงัหวะดนตรี 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๙๔ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การนบัจงัหวะดนตรีผา่นกิจกรรมการเล่นลกูบอล 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการเล่นเกมนบัจงัหวะ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการเล่นเกมนบัจงัหวะ 
   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 ์

 



๙๕ 

 

แบบประเมินการเล่นเกมนับจังหวะ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๓      เรืองแผนการ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๙๖ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๓      เรือง  แผนการ 

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

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



๙๗ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๓ ตอน แผนการตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา 
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๘   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถเล่นเกมนบั
จงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนนงัลอ้มวงและแจกลกูบอลขนาดเลก็พอเหมาะกบัการรับส่งดว้ยมืออยา่งรวดเร็ว 
๔.ครูนบั ๑ ๒ ๓ ๔ ชา้ๆและมีระยะห่างกนัคงที  และใหน้กัเรียนส่งลกูบอลไปใหค้นทีอยูด่า้น

ขวามือของตนตามจงัหวะทีครูนบั 
๕.กาํหนดกติกาเพิมเติมในการนบัและส่งลกูบอล  คือ ทุกๆครังทีครูนบั ๔  ใหน้กัเรียนทุกคนส่งลกู

บอลไปใหค้นทีอยูท่างดา้นซา้ยมือของตนเอง  ส่วนการนบัเลขอืนยงัคงเหมือนเดิม 
๖.ทุกครังทีครูนบั ๔  ใหเ้ปลียนจากการส่งลกูบอล เป็น ใหทุ้กคนหยดุส่งลกูบอลแทน แลว้รอ

จงัหวะต่อไปจึงส่งลกูบอล 
๗.ครูอาจเปลียนวิธีเล่นไดเ้สมอเช่น อาจนบั ๑ ๒ ๓  หรือ อาจเพิมความเร็วในการนบัก็ได ้
๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้ทีไดจ้ากการเล่นเกมนบัจงัหวะ 

   
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๘ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๙๙ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๔ 
 
เรือง   บททดสอบควบคุมลมหายใจใต้ผนืนํา    เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง                                                    ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ขบัร้องเพลงลมทะเลไดถ้กูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงลมทะเล 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๑๐๐ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงลมทะเลถกูตอ้ง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงลมทะเล 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงลมทะเล 
   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 ์

 



๑๐๑ 

 

แบบประเมินการขับร้องเพลงลมทะเล 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๔ เรืองบททดสอบควบคุมลมหายใจใต้ผนืนํา 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๐๒ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๔   เรือง  บททดสอบควบคุมลมหายใจใต้ผนืนํา 

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

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



๑๐๓ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๔   ตอนบททดสอบควบคุมลมหายใจใตผ้นืนาํตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๑  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ลมทะเลไดถ้กูตอ้งและสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฝึกร้องตามบนัไดเสียง(Scale)  หรืออาเปโจ (Arpeggio) ทีกาํหนดในหนงัสือเรียน  
หนา้ ๔๑  ฝึกร้องไดท้งัการใชเ้สียงต่อเนืองและเสียงขาด 

๔.นกัเรียนฟังเพลงลมทะเล จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตวามหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงลมทะเล ตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงลมทะเล อีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตวามหนกัเบา ความสนัยาว 
และความชา้เร็วของเสียง 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 

๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงลมทะเล เพือให้เกิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 

 

 



๑๐๔ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๐๕ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๕ 
 
เรือง   เจ้าหญิงนิทรา                                                                                   เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง      ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 บอกเสียงของเครืองดนตรีไทยและร้องเพลงลาวเสียงเทียนไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.เสียงเครืองดนตรีไทย 
๒.การร้องเพลงลาวเสียงเทียน 

 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๑๐๖ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 - การร้องเพลงลาวเสียงเทียนอยา่งสนุกสนาน 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงลาวเสียงเทียน 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงลาวเสียงเทียน 
   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 ์

 



๑๐๗ 

 

แบบประเมินการขับร้องเพลงลาวเสียงเทียน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๕      เรืองเจ้าหญิงนิทรา 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๐๘ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๕      เรือง  เจ้าหญิงนิทรา 

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

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



๑๐๙ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๕   ตอน เจา้หญิงนิทราตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๓   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ลาวเสียงเทียนไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเสียงเครืองดนตรีไทย จาก Audio CD  ครูอธิบายเกียวกบัเสียงของเครืองดนตรีทีฟัง
เพือใหน้กัเรียนไดรู้้จกัเสียงเครืองดนตรีไทยชนิดต่างๆ 

๔.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๕  ตอน เจา้หญิงนิทรา (ต่อ)ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๓   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 

๕.ครูเปิดเพลงลาวเสียงเทียน จาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตเสียงของเครืองดนตรี
ไทยชนิดต่างๆไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัเสียงหนกัเสียงเบา 
ความชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงลาวเสียงเทียนตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้
 ๖.นกัเรียนฟังเพลงอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตวามหนกัเบา ความสนัยาวและความชา้เร็วของเสียง 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงลาวเสียงเทียนเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 

 



๑๑๐ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๑๑ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๖ 
 
เรือง   คาํสอนของหลวงตา                                                                                 เวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วย
การเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง                                                              ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงขอบคุณคุณครูทีสอนหนูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงขอบคุณคุณครูทีสอนหนู 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๑๑๒ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงขอบคุณคุณครูทีสอนหนู 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงขอบคุณคุณครูทีสอนหนู 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงขอบคุณคุณครูทีสอนหนู 
   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 ์

 



๑๑๓ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงขอบคุณคุณครูทีสอนหนู 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๖      เรืองคาํสอนของหลวงตา 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๑๔ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๖      เรือง  คาํสอนของหลวงตา 

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

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



๑๑๕ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.นกัเรียนฟังครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๖ตอน คาํสอนของหลวงตา จากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๖  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลงขอบคุณ
คุณครูทีสอนหนูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ครูเปิดเพลงทีไหนกนัจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหส้งัเกตจงัหวะของบทเพลงไปดว้ย 
 ๔.นกัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลงไปดว้ย  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัเสียงหนกั
เสียงเบา ความชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงขอบคุณคุณครูทีสอนหนูตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ 
เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้
 ๖.นกัเรียนฟังเพลงขอบคุณคุณครูทีสอนหนูอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตวามหนกัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของเสียง 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงขอบคุณคุณครูทีสอนหนูเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกครังหนึง 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
   
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๖ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๑๗ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๗ 
 
เรือง   เด็กชายจากเมอืงแห่งเปลวไฟ     เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง     ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องเพลงมาดี ไม่ไดม้าร้ายไดอ้ยา่งถกูตอ้งทงัระดบัเสียงและความดงัเบา 

ไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงมาดี ไม่ไดม้าร้าย 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๑๑๘ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงมาดี ไม่ไดม้าร้าย 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงเพลงมาดี ไม่ไดม้าร้าย 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงเพลงมาดี ไม่ไดม้าร้าย 
   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 ์

 



๑๑๙ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงมาดี ไม่ได้มาร้าย  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๗      เรืองเดก็ชายจากเมอืงแห่งเปลวไฟ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๒๐ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๗      เรือง  เดก็ชายจากเมอืงแห่งเปลวไฟ 

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

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



๑๒๑ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.นกัเรียนฟังครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๗  ตอน เดก็ชายจากเมืองแห่งเปลวไฟจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๙ แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลงทีมาดี 
ไม่ไดม้าร้ายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ครูเปิดเพลงมาดี ไม่ไดม้าร้ายจาก  Audio  CD  ใหน้กัเรียนเคาะจงัหวะประกอบเพลงไปดว้ย  
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่างๆเกียวกบัเสียงหนกัเสียงเบา ความชา้-เร็วของจงัหวะ 
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงเพลงมาดี ไม่ไดม้าร้ายตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๒-๓ เทียว  
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้
 ๕.นกัเรียนฟังเพลงอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตวามหนกัเบา ความสนัยาวและความชา้เร็วของเสียง 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงเพลงมาดี ไม่ไดม้าร้ายเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกครังหนึง 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๒ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๒๓ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๘ 
 
เรือง   เจยีกอาการหนกั       เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง     ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องระดบัเสียงตวัโนต้ ๔ ตวัโนต้และทาํสญัลกัษณ์มือประกอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

และสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องระดบัเสียง ๔ ตวัโนต้พร้อมทงัทาํสญัญาณมือประกอบ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๑๒๔ 

 

 
๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องระดบัเสียง ๔ ตวัโนต้พร้อมทาํสญัลกัษณ์มือประกอบ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องระดบัเสียง ๔ ตวัโนต้พร้อมทงัทาํสญัลกัษณ์มือ 

ประกอบ 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องระดบัเสียง ๔ ตวัโนต้พร้อมทงัทาํสญัลกัษณ์มือประกอบ 
   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 ์



๑๒๕ 

 

แบบประเมินการร้องชุดระดับเสียง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๘        เรืองเจยีกอาการหนกั 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๒๖ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๘        เรือง  เจยีกอาการหนกั 

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

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



๑๒๗ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.นกัเรียนฟังครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๘ตอน เจียกอาการหนกั จากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน
ดนตรี  หนา้ ๕๑ แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องระดบัเสียง 
 ๔ ตวัโนต้และทาํสญัลกัษณ์มือประกอบไดถ้กูตอ้ง 
 ๓.นกัเรียนเขา้แถวเป็นวงกลมหนึงวง 
 ๔.ตวัแทนนกัเรียนคนหนึงเป็นคนเริมตน้ โดยร้องชุดระดบัเสียง ๔ ตวัโนต้   
พร้อมทงัทาํสญัลกัษณ์มือประกอบดว้ย 
 ๕.นกัเรียนคนถดัไปร้องชุดระดบัเสียงของคนแรก  แลว้ร้องชุดระดบัเสียงทีแต่งเองอีก ๔ ตวัโนต้   
โดยหา้มหยดุพกัระหว่างการร้องชุดระดบัเสียงทงัสองชุด  พร้อมทาํสญัลกัษณ์มือประกอบดว้ย 
การแต่งชุดระดบัเสียงไม่ควรใชร้ะดบัเสียงซาํกนัเกินสองครัง  และตอ้งไม่เหมือนกบัคนก่อนหนา้ 
 
ตวัอยา่ง 
จงัหวะหนกั X X X X X X X X X X X X 
นกัเรียนคนที ๑ โซ ลา มี เร         
นกัเรียนคนที ๒     โซ ลา มี เร โด เร โด มี 
 
 
 ๖.นกัเรียนและครูร่มกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 

 



๑๒๘ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๒๙ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๙ 
 
เรือง   ต่างคนต่างหน้าท ี       เวลา   ๑  ชัวโมง        หน่วย
การเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง      ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ขบัร้องประสานเสียงเพลงไฟแห่งสวรรคไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การขบัร้องประสานเสียงเพลงไฟแห่งสวรรค ์
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๑๓๐ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การขบัร้องประสานเสียงเพลงไฟแห่งสวรรค ์
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องประสานเสียงเพลงไฟแห่งสวรรค ์
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการขบัร้องประสานเสียงเพลงไฟแห่งสวรรค ์
   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 ์

 



๑๓๑ 

 

แบบประเมินการขับร้องประสานเสียงเพลงไฟแห่งสวรรค์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๙      เรืองต่างคนต่างหน้าท ี

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๓๒ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๙      เรือง  ต่างคนต่างหน้าท ี

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

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



๑๓๓ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๑๙  ตอน ต่างคนต่างหนา้ทีตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้  ๕๖   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถขบัร้อง 
ประสานเสียงเพลงไฟแห่งสวรรคไ์ดถ้กูตอ้ง 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงไฟแห่งสวรรค ์ จาก Audio CD  และดูเนือเพลงประกอบ หนา้ ๕๓-๕๕ 

๔.ครูร้องทาํนองหลกัของเพลงไฟแห่งสวรรคใ์หน้กัเรียนฟังสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
๕.นกัเรียนร้องเพลงไฟแห่งสวรรคต์ามครู โดยครูสงัเกตความแม่นยาํของระดบัเสียงที 

นกัเรียนออกเสียง 
๖.ครูร้องแนวทาํนองหลกัของเพลงไฟแห่งสวรรค ์ใหน้กัเรียนฟัง 
๗.นกัเรียนร้องเพลงไฟแห่งสวรรค ์ตามครูทีละวรรค จนกระทงัจบเพลง 
๘.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องไดโ้ดยครูพยายาม

เนน้เรืองความถกูตอ้งของระดบัเสียงและจงัหวะ 
๙.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  แลว้ใหก้ลุ่มหนึงร้องแนวทาํนองหลกั  ส่วนกลุ่มสองร้อง 

แนวทาํนองรอง 
๘.ทงัสองกลุ่มร้องเพลงอีกครังหนึง  แต่กลุ่มที สองเปลียนจากร้องเป็นปรบมือเล่นเครืองประกอบ

จงัหวะแทน 
๙.สลบักลุ่มโดยใหก้ลุ่มทีสองร้องทาํนองหลกั  และกลุ่มทีหนึงปรบมือหรือเล่นเครืองประกอบ

จงัหวะ 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 

 



๑๓๔ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 



๑๓๕ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที๒๐ 
 
เรือง   เดิมพนัด้วยชีวติ จากพลงัสามคัค ี                                                              เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   สนุกกบัการร้องเพลง        ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

 ป.๒/๓  เคาะจงัหวะหรือเคลือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเพลง 
ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 

 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ร้องประสานเสียงเพลงเรือขา้มลาวาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องประสานเสียงเพลงเรือขา้มลาวา 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน 

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



๑๓๖ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑.ทกัษะการสงัเกต 

๒.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้  
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องประสานเสียงเพลงเรือขา้มลาวา 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องประสานเสียงเพลงเรือขา้มลาวา 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการขบัร้องประสานเสียงเพลงเรือขา้มลาวา 
   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 ์

 



๑๓๗ 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงเรือข้ามลาวา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๐      เรืองเดิมพนัด้วยชีวติ จากพลงัสามคัค ี

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๓๘ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๐      เรือง  เดิมพนัด้วยชีวติ จากพลงัสามคัค ี

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

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



๑๓๙ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๐  ตอน  เดิมพนัดว้ยชีวิต จากพลงัสามคัคีตามเรืองราว 

จากหนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๕๙   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถขบัร้อง 
ประสานเสียงเพลงเรือขา้มลาวาไดถ้กูตอ้ง 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงเรือขา้มลาวา  จาก Audio CD  และดูโนต้เพลงประกอบ หนา้ ๕๘ 

๔.ครูร้องทาํนองหลกัของเพลงเรือขา้มลาวาใหน้กัเรียนฟังใหน้กัเรียนสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
๕.นกัเรียนร้องเพลงเรือขา้มลาวาตามครูทีละวรรค  จนกระทงัจบเพลง โดยครูสงัเกตความแม่นยาํ

ของระดบัเสียงทีนกัเรียนออกเสียง 
๖.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องไดโ้ดยครูพยายามเนน้

เรืองความถกูตอ้งของระดบัเสียง การใชเ้ครืองหมายเชือมเสียงและจงัหวะ 
๗.ครูใหน้กัเรียนร้องทาํนองหลกั  ส่วนครูร้องทาํนองรอง 
๘.นกัเรียนร้องทาํนองรองตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
๙.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้ โดยครูพยายาม

เนน้เรืองความถกูตอ้งของระดบัเสียง การใชเ้ครืองหมายเชือมเสียงและจงัหวะ 
๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  แลว้ใหก้ลุ่มหนึงร้องแนวทาํนองหลกั  กลุ่มสองร้องแนวทาํนองรอง 
๑๑.สลบักลุ่มโดยใหก้ลุ่มทีสองร้องทาํนองหลกั  และกลุ่มทีหนึงร้องทาํนองรอง 

 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 

 



๑๔๐ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๔๑ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๑ 
 
เรือง   เงือนไข                                                                             เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที๓ความสําคญัของบทเพลง                  ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 

๑.๒  ตวัชีวดั   
  ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 
  ป.๒/๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดย้นิ 
 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงเรืองของพญานาคไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  ๑.รูปแบบจงัหวะของเพลงเรืองของพญานาค 
  ๒.การร้องเพลงเรืองของพญานาค 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงทีดีควรรูปแบบจงัหวะของบทเพลงได ้ เป็นการแสดงถึง 
การฟังเพลงดว้ยความรู้ความเขา้ใจในบทเพลง  

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



๑๔๒ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการเชือมโยง 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงเรืองของพญานาค 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเรืองของพญานาค 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเรืองของพญานาค 
   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 ์



๑๔๓ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงเรืองของพญานาค 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๑      เรือง  เงอืนไข 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๔๔ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๑ เรือง  เงอืนไข 

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

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



๑๔๕ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๑  ตอน  เงือนไขตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา 

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๑  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
เรืองของพญานาคไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงเรืองของพญานาค  จาก Audio CD  และสงัเกตรูปแบบจงัหวะของบทเพลงทีฟัง 

๔.ครูอธิบายเกียวกบัรูปแบบจงัหวะทีใช ้ตวัโนต้สากล “ตวัเขบ็ตหนึงชนั ๓ ตวั” เมือนกัเรียนไดย้นิ
คาํร้องซาํกนั ๓ คาํ  เช่น  “หิว หิว หิว”  นกัเรียนตอ้งปรบมือตอบรับดว้ยตวัเขบ็ตหนึงชนั ๓ ตวั  คือ 
ปรบมือ ๓ ครัง   

๕.นกัเรียนฝึกร้องเพลงเรืองของพญานาคพร้อมทงัปรบมือตอบรับ 
๖.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องไดโ้ดยครูพยายามเนน้

เรืองความถกูตอ้งของระดบัเสียง การใชรู้ปแบบจงัหวะ 
๗.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  แลว้ใหก้ลุ่มหนึงร้องแนวทาํนองหลกั  กลุ่มสองปรบมือตอบรับ 
๘.สลบักลุ่มโดยใหก้ลุ่มทีสองร้องทาํนองหลกั  และกลุ่มทีหนึงปรบมือตอบรับ 

 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 



๑๔๖ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 



๑๔๗ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๒ 
 
เรือง   หนึงพนัปีทีแล้ว       เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ความสําคญัของบทเพลง                   ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

  ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 
  ป.๒/๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดย้นิ 
 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงยกัษท์งัหกพร้อมทงัเคลือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงยกัษท์งัหกพร้อมทงัเคลือนไหวร่างกาย 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงทีดีควรบอกความหมายและความสาํคญัของบทเพลงได ้ เป็นการแสดงถึง 
การฟังเพลงดว้ยความรู้ความเขา้ใจในบทเพลง  

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



๑๔๘ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการเชือมโยง 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงยกัษท์งัหกพร้อมทงัเคลือนไหวร่างกาย 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงยกัษท์งัหก 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงยกัษท์งัหก 
   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 ์



๑๔๙ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงยักษ์ทังหก 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๒      เรือง  หนึงพนัปีทีแล้ว 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๕๐ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๒      เรือง  หนึงพนัปีทีแล้ว 

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

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



๑๕๑ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๒  ตอนหนึงพนัปีทีแลว้ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา 

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ยกัษท์งัหกพร้อมทงัเคลือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงยกัษท์งัหกพร้อมทงัเคลือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งสนุกสนาน จาก Audio CD   
และสงัเกตรูปแบบจงัหวะของบทเพลงทีฟัง 

๔.แบ่งนกัเรียนเป็น ๖ กลุ่ม  แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกเพลงทีเหมาะสมกบัยกัษต์นใด 
๕.ใหน้กัเรียนฟังเพลงทีกลุ่มตนเองเลือก  โดยสงัเกตลีลาจงัหวะทีใชใ้นเพลงนนั 
๖.นกัเรียนแต่ละกลุ่มคิดท่าเตน้ทีเหมาะสมกบัเพลงทีกลุ่มตนเองเลือก 
๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงยกัษท์งัหกและท่าเตน้ประกอบเพลง 
๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูช่วยชีแนะในเรืองของจงัหวะเพิมเติม 

และเพือนๆแสดงความชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 



๑๕๓ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๓ 
 
เรือง   ร่างทแีท้จริง       เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ความสําคญัของบทเพลง                  ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

  ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 
  ป.๒/๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดย้นิ 
 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงคาถาโหยหวนไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงคาถาโหยหวน 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงทีดีควรบอกความหมายและความสาํคญัของบทเพลงได ้ เป็นการแสดงถึง 
การฟังเพลงดว้ยความรู้ความเขา้ใจในบทเพลง  

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



๑๕๔ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการเชือมโยง 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงคาถาโหยหวน 
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงคาถาโหยหวน 
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงคาถาโหยหวน 
   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 ์



๑๕๕ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงคาถาโหยหวน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๓ เรือง  ร่างทีแท้จริง 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๕๖ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๓ เรือง  ร่างทีแท้จริง 

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

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



๑๕๗ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๓ ตอนร่างทีแทจ้ริงตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา 

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
คาถาโหยหวนไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฟังคาถาโหยหวนจาก Audio CD  และสงัเกตรูปแบบจงัหวะของบทเพลง 
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงคาถาโหยหวนตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงคาถาโหยหวนพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๕ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องไดทุ้กคน 

๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้ใหแ้ต่ละฝึกซอ้มร้องเพลงคาถาโหยหวน 
โดยพยายามร้องใหต้รงระดบัเสียงและเลือกระดบัเสียงทีเหมาะกบักลุ่ม 

๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูช่วยชีแนะในเรืองของจงัหวะเพิมเติม 
และเพือนๆแสดงความชืนชม 
 ๘.นกัเรียนร้องพร้อมกนัอีกครังหนึงและพยายามร้องใหดี้ทีสุด 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 



๑๕๙ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๔ 
 

เรือง   รวมพลังเฮือกสุดท้าย       เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ความสําคญัของบทเพลง                  ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

  ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 
  ป.๒/๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดย้นิ 
 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงล่อยกัษไ์ดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงล่อยกัษ ์
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงทีดีควรบอกความหมายและความสาํคญัของบทเพลงได ้ เป็นการแสดงถึง 
การฟังเพลงดว้ยความรู้ความเขา้ใจในบทเพลง  

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



๑๖๐ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการเชือมโยง 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงล่อยกัษ ์
๒.๒  การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงล่อยกัษ ์
 ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 

   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงล่อยกัษ ์
   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 ์



๑๖๑ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงล่อยักษ์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๒๔  เรือง  รวมพลงัเฮือกสุดท้าย 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๖๒ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๔ เรือง  รวมพลงัเฮือกสุดท้าย 

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

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



๑๖๓ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๔  ตอนรวมพลงัเฮือกสุดทา้ยตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา

พืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๙  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ล่อยกัษไ์ดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูร้องรูปแบบจงัหวะทงั ๔ รูปแบบ  จากโนต้เพลงสากลในหนงัสือเรียน หนา้ ๖๘  ใหน้กัเรียน
ฟังและดูโนต้เพลงประกอบไปดว้ย   
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงล่อยกัษท์งั ๔ แนวตามครูทีละวรรคจนกระทงัครบทุกแนว 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงล่อยกัษพ์ร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๕ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องไดทุ้กคน 

๖.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๔ กลุ่ม  โดยใหแ้ต่ละกลุ่มแทนแนวเสียงแต่ละแนว 
๗.ใหแ้ต่ละแนวฝึกซอ้มร้องเพลงแนวทีกลุ่มเป็นตวัแทนโดยพยายามร้องใหต้รงระดบัเสียง 

และรูปแบบจงัหวะของบทเพลง 
๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูช่วยชีแนะในเรืองระดบัเสียงและรูปแบบจงัหวะ 

 ๙.นกัเรียนร้องพร้อมกนั  แต่ใหก้ลุ่มหนึงร้องก่อนร้องวนไปเรือยๆ  เมือวนครบ ๒ รอบ 
กลุ่มสองเริมร้องรูปแบบของตนวนไปเรือยๆ  เมือกลุ่มสองร้องครบ ๒ รอบ  กลุ่มสามเริมร้อง 
เมือกลุ่มสามร้องครบ ๒ รอบ  กลุ่มสีก็เริมร้อง  ทุกกลุ่มร้องวนไปเรือยๆจนกว่าครูจะบอกใหห้ยดุ 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 



๑๖๕ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๕ 
 
เรือง   ข้อมูลของวเิศษในตาํนาน                                                                    เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ความสําคญัของบทเพลง                                              ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

  ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 
  ป.๒/๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดย้นิ 
 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องประสานเสียงเพลงบทเพลงขบักล่อมของนางฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องประสานเสียงเพลงบทเพลงขบักล่อมของนางฟ้า 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงทีดีควรบอกความหมายและความสาํคญัของบทเพลงได ้ เป็นการแสดงถึง 
การฟังเพลงดว้ยความรู้ความเขา้ใจในบทเพลง  

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



๑๖๖ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการเชือมโยง 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องประสานเสียงเพลงบทเพลงขบักล่อมของนางฟ้า 
๒.๒ การวดัและประเมนิผล 
 ๒.๒.๑  วิธีการวดัและประเมินผล 
  ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงบทเพลงขบักล่อมของนางฟ้า 
  ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงบทเพลงขบักล่อมของนางฟ้า 
   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 ์



๑๖๗ 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงบทเพลงขับกล่อมของนางฟ้า 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๕   เรือง ข้อมูลของวเิศษในตาํนาน 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๖๘ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๕   เรือง ข้อมูลของวเิศษในตาํนาน 

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

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



๑๖๙ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๕ ตอนขอ้มลูของวิเศษในตาํนานตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๗๒  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
ประสานเสียงเพลงบทเพลงขบักล่อมของนางฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงบทเพลงขบักล่อมของนางฟ้า  จาก Audio CD  และดูเนือเพลงประกอบ  
หนา้ ๗๑ 

๔.ครูร้องทาํนองหลกัของเพลงบทเพลงขบักล่อมของนางฟ้าใหน้กัเรียนฟังสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
๕.นกัเรียนร้องเพลงบทเพลงขบักล่อมของนางฟ้าตามครูทีละวรรค จนกระทงัจบเพลง  โดยครู

พยายามสงัเกตความแม่นยาํของระดบัเสียงทีนกัเรียนออกเสียงร้อง 
๖.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องไดโ้ดยครูพยายามเนน้

เรืองความถกูตอ้งของระดบัเสียงและจงัหวะ 
๗.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  แลว้ใหก้ลุ่มหนึงร้องแนวทาํนองหลกั  ส่วนกลุ่มสองร้อง 

แนวทาํนองรอง 
๘.ทงัสองกลุ่มร้องเพลงอีกครังหนึง  แต่สลบัแนวเพลงกนั 

 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 

 



๑๗๑ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๖ 
 
เรือง   ของขวญัจากตุ่นดิน       เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ความสําคญัของบทเพลง                   ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

  ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 
  ป.๒/๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดย้นิ 
 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องประสานเสียงเพลงระบาํนางฟ้าไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องประสานเสียงเพลงระบาํนางฟ้า 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงทีดีควรบอกความหมายและความสาํคญัของบทเพลงได ้ เป็นการแสดงถึง 
การฟังเพลงดว้ยความรู้ความเขา้ใจในบทเพลง  

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



๑๗๒ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการเชือมโยง 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องประสานเสียงเพลงระบาํนางฟ้า 
๒.๒ การวดัและประเมนิผล 
 ๒.๒.๑  วิธีการวดัและประเมินผล 
  ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงระบาํนางฟ้า 
  ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงระบาํนางฟ้า 
   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 ์



๑๗๓ 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงระบํานางฟ้า 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๖   เรือง ของขวญัจากตุ่นดิน 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 

 



๑๗๔ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๖   เรือง ของขวญัจากตุ่นดิน 

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

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



๑๗๕ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๖  ตอน  ของขวญัจากตุ่นดินตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๗๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
ประสานเสียงเพลงระบาํนางฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงระบาํนางฟ้า  จาก Audio CD  และดูโนต้เพลงประกอบ หนา้ ๗๔ 
๔.ครูร้องทาํนองหลกัของเพลงระบาํนางฟ้าใหน้กัเรียนฟังสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
๕.นกัเรียนร้องเพลงระบาํนางฟ้าตามครูทีละวรรค จนกระทงัจบเพลง  โดยครูพยายามสงัเกต 

ความแม่นยาํของระดบัเสียงทีนกัเรียนออกเสียงร้อง 
๖.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องไดโ้ดยครูพยายามเนน้

เรืองความถกูตอ้งของระดบัเสียงและจงัหวะ 
๗.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  แลว้ใหก้ลุ่มหนึงเริมร้องก่อน  โดยกลุ่มทีสองเริมชา้กว่า  ๒  จงัหวะ 
๘.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  แลว้ใหก้ลุ่มหนึงเริมร้องก่อน  โดยกลุ่มทีสองเริมชา้กว่า  ๒  หอ้ง 
๙.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๔  กลุ่ม  กลุ่มหนึงเริมก่อน  กลุ่มสองเริมชา้กว่า  ๒  หอ้ง  กลุ่มสามเริมชา้กว่า

กลุ่มสอง  ๒  หอ้งและกลุ่มสีเริมชา้กว่ากลุ่มสาม  ๒  หอ้ง  ใหทุ้กกลุ่มร้องวนไปเรือยๆ จนกว่าครูจะบอก 
ใหห้ยดุ 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 



๑๗๖ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 



๑๗๗ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๗ 
 
เรือง   รางวลัของผู้ชนะคอื...ความเร็ว                                                                          เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ความสําคญัของบทเพลง                                                         ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

  ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 
  ป.๒/๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดย้นิ 
 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงยานอวกาศไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงยานอวกาศ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงทีดีควรบอกความหมายและความสาํคญัของบทเพลงได ้ เป็นการแสดงถึง 
การฟังเพลงดว้ยความรู้ความเขา้ใจในบทเพลง  

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



๑๗๘ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการเชือมโยง 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงยานอวกาศ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผล 
 ๒.๒.๑  วิธีการวดัและประเมินผล 
  ๑.สงัเกตพฤติกรรมการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงยานอวกาศ 
  ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงยานอวกาศ 
   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 ์



๑๗๙ 

 

 
แบบประเมินการปรบมือตามรูปแบบจังหวะของเพลงยานอวกาศ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๗   เรือง รางวลัของผู้ชนะคอื ...ความเร็ว 
 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 



๑๘๐ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๗   เรือง รางวลัของผู้ชนะคอื ...ความเร็ว 

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

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



๑๘๑ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๗  ตอนรางวลัของผูช้นะคือ ...ความเร็วตามเรืองราวจาก 

หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๗๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถปรบมือ 
ตามรูปแบบจงัหวะของเพลงยานอวกาศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงยานอวกาศ  จาก Audio CD  และใหน้กัเรียนสงัเกตจงัหวะของบทเพลงทีฟัง 
๔.ครูร้องทาํนองหลกัของเพลงยานอวกาศ  ใหน้กัเรียนฟังและสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
๕.นกัเรียนร้องเพลงยานอวกาศตามครูทีละวรรค จนกระทงัจบเพลง  โดยครูพยายามสงัเกต 

ความแม่นยาํของจงัหวะทีนกัเรียนออกเสียงร้อง 
๖.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องไดโ้ดยครูพยายามเนน้

เรืองความถกูตอ้งของจงัหวะ 
๗.นกัเรียนปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงยานอวกาศ 
๘.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
๙.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องคาํและปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงยานอวกาศ 
๑๐.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 

 ๑๑.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๘๓ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๘ 
 
เรือง   เปลวไฟทีหายไป        เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ความสําคญัของบทเพลง                  ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

  ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 
  ป.๒/๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดย้นิ 
 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงอิทธิฤทธิดาบเพลิงพร้อมทงัปรบมือประกอบจงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงอิทธิฤทธิดาบเพลิงและปรบมือประกอบจงัหวะ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงทีดีควรบอกความหมายและความสาํคญัของบทเพลงได ้ เป็นการแสดงถึง 
การฟังเพลงดว้ยความรู้ความเขา้ใจในบทเพลง  

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



๑๘๔ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการเชือมโยง 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงอิทธิฤทธิดาบเพลิงและปรบมือประกอบจงัหวะ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผล 
 ๒.๒.๑  วิธีการวดัและประเมินผล 
  ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงอิทธิฤทธิดาบเพลิงและปรบมือประกอบจงัหวะ 
  ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงอิทธิฤทธิดาบเพลิงและปรบมือประกอบจงัหวะ 
   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 ์



๑๘๕ 

 

 
แบบประเมินการร้องเพลงอิทธิฤทธิดาบเพลิงและปรบมือประกอบจังหวะ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๒๘   เรือง เปลวไฟทีหายไป 
 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 



๑๘๖ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๘  เรือง เปลวไฟทีหายไป 

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

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



๑๘๗ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๘  ตอน  เปลวไฟทีหายไปตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๘๑  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
เพลงอิทธิฤทธิดาบเพลิงและปรบมือประกอบจงัหวะไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงอิทธิฤทธิดาบเพลิงและปรบมือประกอบจงัหวะ จาก Audio CD  และดูเนือเพลง
ประกอบจากหนงัสือเรียน  หนา้ ๗๙ 

๔.ครูร้องทาํนองหลกัของเพลงอิทธิฤทธิดาบเพลิงใหน้กัเรียนฟังสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
๕.นกัเรียนร้องเพลงอิทธิฤทธิดาบเพลิงตามครูทีละวรรค จนกระทงัจบเพลง  โดยครูพยายามสงัเกต

ความแม่นยาํของระดบัเสียงทีนกัเรียนออกเสียงร้อง 
๖.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องไดโ้ดยครูพยายามเนน้

เรืองความถกูตอ้งของระดบัเสียงและจงัหวะ 
๗.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  แลว้ใหก้ลุ่มหนึงร้องแนวทาํนองหลกั  ส่วนกลุ่มสองปรบมือหรือเล่น

เครืองประกอบจงัหวะประกอบการร้องเพลง 
๘.ทงัสองกลุ่มร้องเพลงอีกครังหนึง  แต่สลบัแนวเพลงกนั 

 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 



๑๘๙ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๙ 
 
เรือง   ของวเิศษทีไร้พลงั       เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ความสําคญัของบทเพลง                  ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

  ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 
  ป.๒/๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดย้นิ 
 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงทีดีควรบอกความหมายและความสาํคญัของบทเพลงได ้ เป็นการแสดงถึง 
การฟังเพลงดว้ยความรู้ความเขา้ใจในบทเพลง  

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. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการเชือมโยง 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
๒.๒ การวดัและประเมนิผล 
 ๒.๒.๑  วิธีการวดัและประเมินผล 
  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 ์



๑๙๑ 

 

 
แบบประเมินการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๙  เรือง ของวเิศษทไีร้พลงั 
 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 



๑๙๒ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๙  เรือง ของวเิศษทไีร้พลงั 

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

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



๑๙๓ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒๙ ตอน ของวิเศษทีไร้พลงัตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๘๓ แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถ 
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงสรรเสริญพระบารมี จาก Audio CD  และดูเนือเพลงประกอบจากหนงัสือเรียน  
หนา้ ๘๘ 

๔.ครูร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีใหน้กัเรียนฟังและสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
๕.นกัเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามครูทีละวรรค จนกระทงัจบเพลง  โดยครูพยายาม

สงัเกตความแม่นยาํของระดบัเสียงทีนกัเรียนออกเสียงร้อง 
๖.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องไดโ้ดยครูพยายามเนน้

เรืองความถกูตอ้งของระดบัเสียง ความดงัเบาและจงัหวะทีแน่นอน 
๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงตามลาํพงั 
๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูช่วยแนะนาํเพิมเติม  และมีเพือนๆชืนชม 

 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 



๑๙๕ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๓๐ 
 
เรือง   ภารกจิช่วยเหลอืองค์หญิงเริมต้นอกีครัง     เวลา   ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๓   ความสําคญัของบทเพลง                  ชันประถมศึกษาปีที ๒ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

  ป.๒/๔  ร้องเพลงง่าย ๆทีเหมาะสมกบัวยั 
  ป.๒/๕. บอกความหมายและความสาํคญัของเพลงทีไดย้นิ 
 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงชาติไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การร้องเพลงชาติไทย 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงทีดีควรบอกความหมายและความสาํคญัของบทเพลงได ้ เป็นการแสดงถึง 
การฟังเพลงดว้ยความรู้ความเขา้ใจในบทเพลง  

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



๑๙๖ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการเชือมโยง 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องเพลงชาติไทย 
๒.๒ การวดัและประเมนิผล 
 ๒.๒.๑  วิธีการวดัและประเมินผล 
  ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงชาติไทย 
  ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงชาติไทย 
   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 ์



๑๙๗ 

 

 
แบบประเมินการร้องเพลงชาติไทย 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓๐  เรือง ภารกจิช่วยเหลอืองค์หญิงเริมต้นอกีครัง 
 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง การใช้

ภาษา ความไพเราะ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

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

 
 



๑๙๘ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓๐  เรือง ภารกจิช่วยเหลอืองค์หญิงเริมต้นอกีครัง 

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

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



๑๙๙ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๓๐  ตอนภารกิจช่วยเหลือองคห์ญิงเริมตน้อีกครังตามเรืองราว 

จากหนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๘๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถ 
ร้องเพลงชาติไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงชาติไทย จาก Audio CD  และดูเนือเพลงประกอบจากหนงัสือเรียน  หนา้ ๘๗ 
๔.ครูร้องเพลงชาติไทยใหน้กัเรียนฟังและสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
๕.นกัเรียนร้องเพลงชาติไทยตามครูทีละวรรค จนกระทงัจบเพลง  โดยครูพยายามสงัเกต 

ความแม่นยาํของระดบัเสียงทีนกัเรียนออกเสียงร้อง 
๖.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนัอีกประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องไดโ้ดยครูพยายามเนน้

เรืองความถกูตอ้งของระดบัเสียง ความดงัเบาและจงัหวะทีแน่นอน 
๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงตามลาํพงั 
๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูช่วยแนะนาํเพิมเติม  และมีเพือนๆชืนชม 

 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๒๐๑ 

 

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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