
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 ๖  

๑. รู้และเขา้ใจเกียวกบัเสียงดนตรี เสียงร้อง เครืองดนตรี และบทบาทหนา้ที รู้ถึง                 
การเคลือนทีขึนลงของทาํนองเพลง องคป์ระกอบของดนตรี ศพัทส์งัคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณ์
ของบทเพลงทีฟัง ร้อง และบรรเลงเครืองดนตรี ดน้สดอยา่งง่าย ใชแ้ละเก็บรักษาเครืองดนตรีอยา่งถกูวิธี 
อ่าน เขียนโนต้ไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆรู้ลกัษณะของผูที้จะเล่นดนตรีไดดี้ แสดงความคิดเห็นเกียวกบั
องคป์ระกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงทีฟัง สามารถใชด้นตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์
และการเล่าเรือง 

๒. รู้และเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรีกบัวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรมไทย                   
และวฒันธรรมต่าง ๆ เรืองราวดนตรีในประวติัศาสตร์ อิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีทีมา
จากวฒันธรรมต่างกนั เห็นความสาํคญัในการอนุรักษ ์



๒ 

 

สาระและมาตรฐาน 
 
สาระที ๒ดนตรี 
ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 

มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม 

  และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ตวัชีวดั   

๑.บอกประโยคเพลงอยา่งง่าย 
๒.จาํแนกประเภทของเครืองดนตรีทีใชใ้นเพลงทีฟัง 
๓.ระบุทิศทางการเคลือนที     ขึน – ลง ง่าย ๆ ของทาํนอง รูปแบบ จงัหวะ 

 และความเร็วของจงัหวะในเพลงทีฟัง 
๔.อ่าน  เขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล 
๕.ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
๖.ใชแ้ละเก็บเครืองดนตรีอยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั 
๗.ระบุว่าดนตรีสามารถใชใ้นการสือเรืองราว 

 
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  
 เห็นคุณค่าของดนตรีทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน  
 ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตวัชีวดั 

๑.บอกแหล่ง  ทีมาและความสมัพนัธข์องวิถีชีวิตไทยทีสะทอ้นในดนตรี 
 และเพลงทอ้งถิน 

๒.ระบุความสาํคญัในการอนุรักษส่์งเสริมวฒันธรรมทางดนตรี 
 
 
 
 
 

 



๓ 

 

การวเิคราะห์ตัวชีวดัสู่การพฒันาทักษะการคดิ 
 
 การวิเคราะห์ตวัชีวดัสู่การพฒันาทกัษะการคิด  เป็นการนาํตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
เฉพาะสาระดนตรี ชนัประถมศึกษาปีที ๔  จาํนวน ๒  มาตรฐาน ๙ ตวัชีวดั  มาวิเคราะห์เป็นรายตวัชีวดั 

ใน ๔ เรือง ไดแ้ก่ ผูเ้รียนควรมีความรู้อะไรและควรทาํอะไรได ้ทกัษะการคิดมีอะไรบา้ง ชินงาน 

หรือภาระงานและแนวการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะการคิด  ในแต่ละประเดน็จะมีความสมัพนัธ์
เชือมโยงกนั  และสะทอ้นคุณภาพของผูเ้รียนตามตวัชีวดั  
 
สาระที ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์ 
  คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม 
  และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 

๑.บอกประโยค 
เพลงอยา่งง่าย 

โครงสร้างของ
บทเพลงไดแ้ก่
ความหมายของ 
ประโยคเพลง
และการแบ่ง 
ประโยคเพลง 

บอกประโยค
เพลงอยา่งง่าย
และวรรคเพลง 
ทีเหมือนกนั 
และต่างกนั 

๑.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒.ทกัษะ 
การจาํแนก 
ประเภท 

บอกประโยค
เพลงง่าย ๆ 
วรรคเพลง 
ทีเหมือนกนั 
และต่างกนั 

๑.สนทนาซกัถามเกียวกบั
ประโยคเพลงอยา่งง่าย ๆ 
๒.อธิบายใหค้วามรู้
เกียวกบัวรรคเพลง ที
เหมือนกนัและต่างกนั 
๓.ใหส้งัเกตประโยคเพลง
อยา่งง่าย ๆและวรรคเพลง 
ทีเหมือนกนัและต่างกนั 
๔.บอกวรรคเพลงที
เหมือนและแตกต่าง 
๕.ร่วมกนัสรุปบอก
ความหมายของประโยค
เพลงและการแบ่ง
ประโยคเพลง 

 
 
 



๔ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๒.จาํแนก 
ประเภทของ 
เครืองดนตรี 
ทีใชใ้นเพลง 
ทีฟัง 

การจาํแนกเสียง
และประเภทของ
เครืองดนตรี 
ในบทเพลงทีฟัง
เป็นการนาํ
ความรู้ดา้นดนตรี
มาใช ้

จาํแนกประเภท
ของเครืองดนตรี
และเสียงของ
เครืองดนตรีแต่
ละประเภท 
ทีใชใ้นเพลง 
ทีฟังอยา่งมี 
หลกัเกณฑ ์

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การจาํแนก 
ประเภท 

เขียนผงัมโน
ทศัน์ประเภท
ของเครือง 
ดนตรี 

๑.ฟังเสียงจากเครือง
ดนตรีแต่ละประเภท 
๒. อธิบายใหค้วามรู้เรือง
ประเภทของเครืองดนตรี
เสียงทีเกิดจากเครือง
ดนตรีแต่ละประเภท 
๓.ร่วมกนักาํหนดเกณฑ์
ในการแยกแยะประเภท
ของเครืองดนตรีและเสียง
ของเครืองดนตรีแต่ละ
ประเภท 
๔.จดักลุ่มเครืองดนตรี 
แต่ละประเภทและเสียง
ของเครืองดนตรี 
๕. สรุปผลการจาํแนกเป็น
ผงัมโนทศัน์ประเภทของ
เครืองดนตรีและเสียงของ 
เครืองดนตรีแต่ละ
ประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๓.ระบุทิศทาง 
การเคลือนที 
ขึน-ลง ง่าย ๆ 
ของทาํนอง 
รูปแบบจงัหวะ
และความเร็วของ
จงัหวะในเพลง 
ทีฟัง 

ทิศทางการ
เคลือนทีขึน-ลง 
ของทาํนอง
รูปแบบจงัหวะ
และความเร็วของ 
จงัหวะในเพลงที
ฟังเป็นทกัษะ 
ทีจาํเป็นในการ
เรียนดนตรี 

ระบุทิศทางการ
เคลือนทีขึน-ลง
ง่าย ๆ ของ
ทาํนองรูปแบบ
จงัหวะและ
ความเร็ว 
ของจงัหวะ 
ในเพลงทีฟัง 

๑.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒.ทกัษะ 
การระบุ 

เขียนแผนผงั 
ทิศทางการ 
เคลือนทีขึน ลง 
ของทาํนองและ 
ความชา้ เร็ว 
ของจงัหวะ 

๑.สงัเกตทิศทางการ
เคลือนทีขึน-ลง ของ
ทาํนองรูปแบบจงัหวะ
และความเร็วของจงัหวะ 
๒.บอกขอ้มลูตามทีสงัเกต
ใหไ้ดม้ากทีสุด 
๓.เชือมโยงลกัษณะจาก
การสงัเกตกบัลกัษณะที
เคยรู้มาก่อนหรือจาก
ประสบการณ์เดิม 
๔.ร่วมกนัสรุประบุทิศ
ทางการเคลือนทีขึน-ลง
ของทาํนองรูปแบบ
จงัหวะและความเร็ว 
ของจงัหวะ 
๕.เขียนแผนผงัแสดงทิศ
ทางการเคลือนทีขึน-ลง 
ของทาํนองและความชา้ 
เร็วของจงัหวะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๔. อ่าน เขียน 
โนต้ดนตรีไทย
และสากล 

การอ่าน เขียน
โนต้ดนตรีไทย 
และสากลเป็น
ทกัษะพืนฐาน 
ทฤษฏีดนตรีไทย 
และดนตรีสากล 

๑.อ่าน เขียน
เครืองหมาย 
และสญัลกัษณ์
ทางดนตรี 
ไดแ้ก่กญุแจ
ประจาํหลกั 
บรรทดั ๕ เสน้ 
โนต้และ 
เครืองหมายหยดุ
เสน้กนัหอ้ง 
๒.รู้จกั
โครงสร้าง
โนต้เพลงไทย 
การแบ่งหอ้ง 
การแบ่งจงัหวะ 
โนต้ดนตรีไทย
และสากล 

๑.ทกัษะ 
การจาํแนก 
ประเภท 
๒. ทกัษะการ 
สรุปลง 
ความเห็น 

อ่าน-เขียนโนต้ 
ดนตรีไทยและ 
สากล 

๑.ศึกษาขอ้มลูและสงัเกต
เกียวกบัเครืองหมายและ 
สญัลกัษณ์ทางดนตรีไทย
และสากลพร้อมจาํแนก
ประเภท 
๒.รวบรวมขอ้มลูและ
สรุปสาระสาํคญัดว้ยการ
เขียนแผนผงัเครืองหมาย
และสญัลกัษณ์ทางดนตรี 
๓.เชือมโยงมโนทศัน์ทาง
ดนตรี เช่น ขีดบอกระดบั
เสียงกบัโนต้ดนตรี 
๔.แสดงความคิดเห็นและ
ใชป้ระสบการณ์เล่น
ดนตรีและฟังดนตรีจาก
การดูโนต้โดยยดึหลกัการ
สอนเสียงก่อนสญัลกัษณ์ 
๕.นาํเสนอผลงานการ
อ่านเขียนโนต้ดนตรีไทย
และสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๕.ร้องเพลง 
โดยใชช่้วง 
เสียงทีเหมาะสม 
กบัตนเอง 

การร้องเพลงให้
ตรงกบัระดบั
เสียงในช่วงเสียง 
ทีจาํกดัและ
เหมาะสม 
กบัตนเอง 

สามารถร้องเพลง
ใหต้รงกบัระดบั
เสียง ในช่วงเสียง 
ทีจาํกดัและ
เหมาะสม 
กบัตนเอง 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

ร้องเพลงโดยใช ้
ช่วงเสียงที
เหมาะสม 
กบัตนเอง 

๑.ทบทวนความรู้เกียวกบั
การร้องเพลง 
๒.ทดลองเปล่งเสียงฮมั 
ตามทาํนองเพลงทีฟัง เช่น
ลา ลา ลา..... 
๓.ฝึกการอ่านบทเพลง
เป็นวรรคสนั ๆ 
๔.ทดลองเปล่งเสียงร้องที
ละวรรคสนั ๆ ให้
สอดคลอ้ง 
๕.ฝึกร้องเพลงทีละท่อน
จนจบเพลงเป็นกลุ่ม 
๖.ร้องเพลงรายกลุ่ม 
และรายบุคคล 

๖.ใชแ้ละเก็บ 
เครืองดนตรี 
อยา่งถกูตอ้ง 
และปลอดภยั 

การใชแ้ละการ
ดูแลเก็บรักษา
เครืองดนตรี 
ไดอ้ยา่งถกูวิธี 
เหมาะสมและ
ปลอดภยั 

สามารถดูแลและ
เก็บรักษา 
เครืองดนตรีได้
อยา่งถกูวิธี 
เหมาะสมและ
ปลอดภยั 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

รายงานใชแ้ละ
เก็บเครือง
ดนตรี 
อยา่งถกูตอ้ง
และปลอดภยั 

๑.ทบทวนความรู้เกียวกบั
การใชเ้ครืองดนตรี 
๒.แนะนาํใหรั้บรู้ 
การดูแลและเก็บรักษา
เครืองดนตรีทีถกูวิธี 
เหมาะสม และปลอดภยั 
๓.ใหน้กัเรียนรับผดิชอบ 
ดูแลและเก็บรักษาเครือง
ดนตรีรายกลุ่มและ
รายบุคคล 
๔.เขียนบรรยายการใช้
และเก็บเครืองดนตรีอยา่ง
ถกูตอ้งและปลอดภยั 

 
 
 
 



๘ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๗.ระบุว่าดนตรี
สามารถใชใ้น 
การสือเรืองราว 

เสียงดนตรีทีมี
จงัหวะชา้-เร็ว 
ความดงั-เบา 
และทาํนอง 
สามารถสือสาร
เรืองราว 

ระบุเนือหาบท
เพลงและ
เสียงดนตรีมี
จงัหวะชา้-เร็ว 
ความดงั-เบา 
และทาํนอง 
สามารถสือ
เรืองราวได ้

ทกัษะ 
การวิเคราะห์ 

รายงานเรือง
เสียงดนตรี
สามารถใช ้
ในการสือ
เรืองราว 

๑.ศึกษาและทาํความ
เขา้ใจเนือร้องของ 
บทเพลง 
๒.ฟังเสียงดนตรี ความ
ดงั-เบา ความชา้-เร็ว 
๓.แยกแยะเสียง 
เครืองดนตรีทีต่างกนั 
มีผลต่ออารมณ์  
และการสือสารเรืองราว 
๔.หาความสมัพนัธ์
ระหว่างองคป์ระกอบ 
ต่าง ๆ และความสมัพนัธ์
ของเนือหาในบทเพลง 
แต่ละองคป์ระกอบ 
๕.นาํผลการวิเคราะห์มา
สรุปเขียนรายงานเกียวกบั
ความหมายของเนือหาใน
บทเพลงสามารถใชใ้น
การสือเรืองราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมเห็นคุณค่า 
ของดนตรีทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภมิูปัญญาไทยและสากล 
 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๑.บอกแหล่ง 
ทีมาและ 
ความสมัพนัธ ์
ของวิถีชีวิต- 
ไทยทีสะทอ้น 
ในดนตรีและ 
เพลงทอ้งถิน 

ความสมัพนัธ์
ของวิถีชีวิต 
ไทยกบัผลงาน
ดนตรีเกียวกบั 
เนือหาเรืองราว
ในบทเพลง 
กบัวิถีชีวิตและ
โอกาสในการ 
บรรเลงดนตรี 

บอกแหล่งทีมา
และ
ความสมัพนัธ์
ของวิถีชีวิตไทย
ทีสะทอ้นใน
ดนตรีและเพลง
ทอ้งถิน 

๑.ทกัษะ 
การเขียน 
๒.ทกัษะ 
การรวบรวม 
ขอ้มลู 

เขียนบรรยาย 
เกียวกบัดนตรี
และเพลงใน
ทอ้งถินที
สะทอ้นถึง 
ความสมัพนัธ ์
ของวิถีชีวิต 

๑.ศึกษาและรวบรวม
ขอ้มลูดนตรีและเพลงใน
ทอ้งถินว่ามีแหล่งทีมา
และมีความสมัพนัธก์บัวิถี
ชีวิตในทอ้งถิน 
๒.จดักลุ่มขอ้มลูตามที
ศึกษา 
๓.กาํหนดและอธิบาย 
หลกัเกณฑใ์นการจดักลุ่ม
ขอ้มลู 
๔.นาํเสนอขอ้มลูโดยการ
เขียนบรรยายแหล่งทีมา
และความสมัพนัธข์องวิถี
ชีวิตไทยทีสะทอ้นใน
ดนตรีและเพลงในทอ้งถิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๒.ระบุความ 
สาํคญัในการ 
อนุรักษส่์งเสริม 
วฒันธรรม 
ทางดนตรี 

การอนุรักษ์
วฒันธรรม 
ทางดนตรี
เกียวกบัความ 
สาํคญัและความ
จาํเป็นในการ
อนุรักษแ์ละ
แนวทางในการ
อนุรักษ ์

ระบุความสาํคญั
ในการอนุรักษ์
ส่งเสริมวฒันธรรม 
ทางดนตรีทีดีงามมี
คุณค่า 

๑.ทกัษะ 
การรวบรวม 
ขอ้มลู 
๒.ทกัษะ 
การใหเ้หตุผล 

เขียนบรรยาย
และใหเ้หตุผล
การอนุรักษ์
ส่งเสริม 
วฒันธรรม 
ทางดนตรี 

๑.รวบรวมขอ้มลูการ
อนุรักษส่์งเสริม
วฒันธรรมทางดนตรี 
๒.สร้างความตระหนกั 
ในคุณค่าการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมวฒันธรรมทาง
ดนตรี 
๓.เรียงลาํดบัความสาํคญั 
ในการอนุรักษส่์งเสริม 
วฒันธรรมทางดนตรี 
๔.อธิบายหลกัเกณฑ ์
ในการเรียงลาํดบั
ความสาํคญัใหเ้ห็น 
ความสอดคลอ้งของเหตุ
และผลในการอนุรักษ์
ส่งเสริมวฒันธรรมทาง
ดนตรี 
๕.เขียนบรรยายและให ้
เหตุผลการอนุรักษ์
ส่งเสริมวฒันธรรมทาง
ดนตรี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

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.บอกประโยค 
เพลงอยา่งง่าย 

ประโยคเพลง 
เป็นส่วนประกอบ 
สาํคญัของเพลง 

โครงสร้างของ 
บทเพลง 
๑.ความหมาย 
ของประโยค 
๒.การแบ่ง 
ประโยคเพลง 

๑.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒.ทกัษะ 
การจาํแนก 
ประเภท 

สรุปความหมาย
และประโยค 
เพลงง่าย ๆ 
ทงัทีเหมือนกนั
และต่างกนั 

๑.สนทนาซกัถาม 
เกียวกบัประโยคเพลง 
อยา่งง่าย ๆ 
๒.อธิบายใหค้วามรู้ 
เกียวกบัวรรคเพลงที 
เหมือนกนัและต่างกนั 
๓.ใหส้งัเกตประโยค 
เพลงอยา่งง่าย ๆ 
และวรรคเพลงที 
เหมือนกนัและต่างกนั 
๔.บอกวรรคเพลง 
ทีเหมือนกนัและ 
แตกต่างกนั 
๕.ร่วมกนัสรุปบอก 
ความหมายของ 
ประโยคเพลงและ 
การแบ่งประโยคเพลง 

 
 

 
 
 



๑๒ 

 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๒.จาํแนก
ประเภทของ 
เครืองดนตรีทีใช ้
ในเพลงทีฟัง 

การจาํแนกเสียง 
และประเภทของ 
เครืองดนตรี 
ในบทเพลงทีฟัง 
เป็นการนาํความรู้ 
ดา้นดนตรีมาใช ้

๑.ประเภทของ 
เครืองดนตรี 
๒.เสียงของ 
เครืองดนตรี 
แต่ละประเภท 

๑.ทกัษะ 
การฟัง 
๒.ทกัษะ 
การจาํแนก 
ประเภท 

เขียนผงั 
มโนทศัน ์
ประเภทของ 
เครืองดนตรี 

๑.ฟังเสียงจากเครือง 
ดนตรีแต่ละประเภท 
๒.อธิบายใหค้วามรู้ 
เรืองประเภทของ 
เครืองดนตรีและเสียง 
ทีเกิดจากเครืองดนตรี 
แต่ละประเภท 
๓.ร่วมกนักาํหนด 
เกณฑใ์นการแยกแยะ 
ประเภทของเครือง 
ดนตรีและเสียงของ 
เครืองดนตรีแต่ละ 
ประเภท 
๔. จดักลุ่มเครือง
ดนตรีแต่ละประเภทที
ใชใ้นเพลงทีฟัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๓.ระบุทิศทาง 
การเคลือนที 
ขึน-ลงง่าย ๆ 
ของทาํนอง 
รูปแบบจงัหวะ 
และความเร็ว 
ของจงัหวะ 
ในเพลงทีฟัง 
๔.อ่าน เขียน 
โนต้ดนตรีไทย 
และสากล 

การระบุทิศทาง 
การเคลือนที 
ขึน-ลงของทาํนอง 
รูปแบบ จงัหวะ 
และความเร็วของ 
จงัหวะการอ่าน 
เขียนโนต้ดนตรี 
ไทยและสากล 
เป็นทกัษะพืนฐาน 
ทฤษฏีดนตรีไทย 
และดนตรีสากล 

๑. การเคลือนที 
ขึน-ลงของ
ทาํนอง 
๒. รูปแบบ 
จงัหวะของ 
ทาํนองจงัหวะ 
๓. รูปแบบ
จงัหวะ 
๔. ความชา้-เร็ว 
ของจงัหวะ 
๕. เครืองหมาย 
และสญัลกัษณ์ 
ทางดนตรี 
๖. โครงสร้าง 
โนต้เพลงไทย 
- การแบ่งหอ้ง 
- การแบ่งจงัหวะ 

๑.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒.ทกัษะ 
การระบุ 
๓.ทกัษะ 
การสรุป 
ลงความเห็น 
 

๑. เขียนแผนผงั 
ทิศทางการ 
เคลือนทีขึน-ลง 
ของทาํนอง 
และความชา้ เร็ว 
ของจงัหวะ 
๒. อ่านและ 
เขียนโนต้ 
ดนตรีไทย 
๓. อ่านและ 
เขียนโนต้ 
ดนตรีสากล 

๑.อธิบายใหค้วามรู้ 
เกียวกบัจงัหวะที 
ดาํเนินไปอยา่ง 
สมาํเสมอ ขึน-ลง 
ชา้-เร็ว และหนกัเบา 
๒.ร่วมกนัเขียน 
แผนผงัทิศทางการ 
เคลือนทีขึน-ลงของ 
ทาํนองและความ 
ชา้-เร็วของจงัหวะ 
๓.อธิบายใหค้วามรู้ 
เรืองบรรทดัหา้เสน้ 
และการแบ่งหอ้งเป็น 
จงัหวะในเพลงไทย 
๔.ฝึกอ่านโนต้โดยการ
ฟังดนตรีพร้อมดูโนต้
ประกอบ 
๕.นาํเสนอผลงาน 
การอ่านและเขียน 
โนต้ดนตรีไทยและ
สากล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๕.ร้องเพลง 
โดยใชช่้วงเสียง 
ทีเหมาะสมกบั
ตนเอง 

การร้องเพลงให ้
ตรงกบัระดบัเสียง 
ในช่วงเสียงทีจาํกดั 
และเหมาะสม 
กบัตนเองเป็นการ
ร้องเพลงทีถกูตอ้ง 
ตามหลกัการร้อง
เพลง 

การขบัร้องเพลง
ในบนัไดเสียง 
ทีเหมาะสมกบั
ตนเอง 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

ร้องเพลงโดยใช ้
ช่วงเสียงที 
เหมาะสมกบั 
ตนเอง 

๑.ทบทวนความรู้ 
เกียวกบัการร้องเพลง 
๒.ทดลองเปล่ง
เสียงฮมัตามทาํนอง
เพลงทีฟังเช่น ลา ลา 
ลา ลา... 
๓.ฝึกการอ่านบทเพลง
เป็นวรรคสนั ๆ 
๔.ทดลองเปล่ง 
เสียงร้องทีละวรรค 
สนั ๆ ใหส้อดคลอ้ง 
กบัทาํนองและจงัหวะ 
ของบทเพลงตาม 
ช่วงเสียงทีเหมาะสม 
กบัตวัเอง 
๕.ฝึกร้องเพลง 
ทีละท่อนจนจบเพลง 
เป็นกลุ่มดว้ยช่วงเสียง
ทีเหมาะสม 
๖.ฝึกร้องเพลงราย 
กลุ่มและรายบุคคล
ดว้ยช่วงเสียงที
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๗.ระบุว่าดนตรี 
สามารถใช ้
ในการสือ 
เรืองราว 

ดนตรีและบทเพลง 
มีเนือหา
ความหมายในการ
สือเรืองราวจาก 
เนือร้อง ทาํนอง 
และจงัหวะ 

ความหมาย 
ของเนือหาใน 
บทเพลง 

ทกัษะ 
การวิเคราะห์ 

รายงานเรือง 
ดนตรีสามารถ 
ใชใ้นการสือ 
เรืองราว 

๑.ศึกษาทาํความ 
เขา้ใจเนือร้องของ 
บทเพลงทีไดฟั้ง 
๒.ใหรั้บรู้เสียงดนตรี 
เพือแยกเสียงดงั-เบา 
ชา้-เร็วอารมณ์เพลง 
๓.แยกแยะเสียง 
เครืองดนตรีทีต่างกนั 
มีผลต่ออารมณ์และ 
การสือสารเรืองราว 
๔.หาความสมัพนัธ ์
ระหว่างองคป์ระกอบ 
ต่าง ๆ และความ 
สมัพนัธข์องเนือหา 
ในบทเพลงแต่ละ
องคป์ระกอบ 
๕.นาํผลการ 
วิเคราะห์ มาสรุป 
เขียนรายงาน 
เกียวกบัความหมาย 
ของเนือหาในบทเพลง 
สามารถใชใ้นการ 
สือเรืองราวจาก 
เนือร้อง ทาํนอง 
และจงัหวะ 

 
 
 
 

 



๑๖ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ 
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                    เวลาเรียน ๒๐ ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                 ชันประถมศึกษาปีท ี๔ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  การเลือกใชช่้วงเสียงในการขบัร้องทีถกูตอ้งและเหมาะสมกบัตนเอง  จะช่วยใหข้บัร้องได้
ไพเราะ น่าฟัง และเป็นไปตามธรรมชาติ 
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน  

ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 
   ป.๔/๕ ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 

๑.๓  ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง  
 ๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  การร้องเพลงในบนัไดเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 

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



๑๗ 

 

๑.๗ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 ๑.๘ ทักษะการคดิ 
  ๑. ทกัษะการสงัเกต 

๒. ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
 

๒. หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน  

  ๑. หลกัการเลือกช่วงเสียงใหเ้หมาะกบัตวัเอง 
๒.การร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 

 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.ตรวจสรุปหลกัการเลือกช่วงเสียงใหเ้หมาะกบัตวัเอง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลง 
  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.ใบงานที ๔.๑   การสรุปหลกัการเลือกช่วงเสียงใหเ้หมาะกบัตวัเอง  
   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 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

     
๓. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ทบทวนความรู้เกียวกบัการร้องเพลง 

๒. ทดลองเปล่งเสียงฮมัตามทาํนองเพลงทีฟังเช่น ลา ลา ลา ลา... 
๓. ฝึกการอ่านบทเพลงเป็นวรรคสนั ๆ 
๔. ทดลองเปล่งเสียงร้องทีละวรรคสนั ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัทาํนองและจงัหวะของบทเพลงตาม

ช่วงเสียงทีเหมาะสมกบัตวัเอง 
๕. ฝึกร้องเพลงทีละท่อนจนจบเพลงเป็นกลุ่มดว้ยช่วงเสียงทีเหมาะสม 
๖. ฝึกร้องเพลงรายกลุ่มและรายบุคคลดว้ยช่วงเสียงทีเหมาะสม 

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

๒.เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓.แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 
๔.ใบงานที ๔.๑   การสรุปหลกัการเลือกช่วงเสียงใหเ้หมาะกบัตวัเอง 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ๒  
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ ดนตรีสือเรืองราว                                                                         เวลาเรียน ๑๐  ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                 ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  ดนตรีสามารถสือเรืองราวสู่ผู้ฟังโดยผ่านทางเนือร้อง จงัหวะ และทํานองเพลง 
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน  

ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 
   ป.๔/๗ระบุว่าดนตรีสามารถใชใ้นการสือเรืองราว 

๑.๓  ความคดิรวบยอด 
  ดนตรีและบทเพลงมีเนือหาความหมายในการสือเรืองราวจากเนือร้อง ทาํนองและจงัหวะ 
 ๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  การสือเรืองราวของบทเพลง 

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



๒๐ 

 

๑.๗ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 ๑.๘ ทักษะการคดิ 
  ๑. ทกัษะการสงัเกต 

๒. ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
 

๒. หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน  

  ๑. รายงานเรืองดนตรีสามารถใชใ้นการสือเรืองราว 
๒.การร้องเพลงเพือสือเรืองราว 

 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.ตรวจรายงานเรืองดนตรีสามารถใชใ้นการสือเรืองราว 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลง 
  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.ใบงานที ๔.๒รายงานเรืองดนตรีสามารถใชใ้นการสือเรืองราว  
   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 
 
 
 
 
 

     



๒๑ 

 

๓. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ศึกษาทาํความเขา้ใจเนือร้องของบทเพลงทีไดฟั้ง 

๒. ใหรั้บรู้เสียงดนตรีเพือแยกเสียงดงัเบา ชา้เร็วอารมณ์เพลง 
๓. แยกแยะเสียงเครืองดนตรีทีต่างกนัมีผลต่ออารมณ์และการสือสารเรืองราว 
๔. หาความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ และความสมัพนัธข์องเนือหาในบทเพลง 

แต่ละองคป์ระกอบ 
๕. นาํผลการวิเคราะห์ มาสรุปเขียนรายงานเกียวกบัความหมายของเนือหาในบทเพลง 

สามารถใชใ้นการสือเรืองราวจากเนือร้อง ทาํนองและจงัหวะ 
 ๖.ฝึกร้องเพลงเพือสือเรืองราว 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๔ 

๒.เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓.แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑ 
 
เรือง  ห้องมหาเทพ                                                                                                     เวลา    ๑  ชัวโมง                                                                    
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                          ชันประถมศึกษาปีที๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงงานเลียงขอบคุณโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงหอ้งมหาเทพโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๒๓ 

 

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 
 การร้องเพลงหอ้งมหาเทพโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสม 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงหอ้งมหาเทพ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงหอ้งมหาเทพ 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๒๔ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงงานเลียงขอบคุณ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑  เรือง ห้องมหาเทพ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๒๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑  เรือง  ห้องมหาเทพ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๒๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑    ตอนหอ้งมหาเทพ  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน
ดนตรี  หนา้ ๙   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
งานเลียงขอบคุณโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงงานเลียงขอบคุณ  จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๖  ประกอบการฝึกหดั 
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงในบทเพลง 
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงงานเลียงขอบคุณ  ตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงงานเลียงขอบคุณอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงและท่อนเพลง 
๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 

 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงงานเลียงขอบคุณเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด   
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 



๒๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒ 
 
เรือง  ทางเข้าอนัเงียบสงดั                                                                                                          เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                     ชันประถมศึกษาปีที๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงความมืดโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงความมืดโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๒๙ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงความมืดโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงความมืด 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงความมืด 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๓๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงความมืด 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒    เรือง ทางเข้าอนัเงยีบสงัด 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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

 

 



๓๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒    เรือง ทางเข้าอนัเงยีบสงัด 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๓๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที  ๒    ตอนทางเขา้อนัเงียบสงดั  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๑๔   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ความมืดโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงความมืด  จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๑๒  ประกอบการฝึกหดั 
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงในบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงความมืดตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงความมืดอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงและท่อนเพลง 
๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 

 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงความมืดเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด   
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 



๓๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๓ 
 
เรือง  เวทมนตร์ถูกทําลายไปแล้ว                                                                                             เวลา ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที ๑    ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                 ชันประถมศึกษาปีที๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงจบัมือฉนัไวโ้ดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงจบัมือฉนัไวโ้ดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๓๕ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงจบัมือฉนัไว ้ ดว้ยช่วงเสียงทีเหมาะสม 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงจบัมือฉนัไว ้
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงจบัมือฉนัไว ้
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๓๖ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงจับมือฉันไว้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓     เรือง เวทมนตร์ถูกทําลายไปแล้ว 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๓๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓     เรือง เวทมนตร์ถูกทําลายไปแล้ว 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๓๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๓    ตอนเรือง เวทมนตร์ถกูทาํลายไปแลว้  ตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๑๙   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
จบัมือฉนัไวโ้ดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงจบัมือฉนัไว ้ จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๑๖-๑๗  ประกอบการฝึกหดั 
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงจบัมือฉนัไวต้ามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงจบัมือฉนัไวอี้กครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง รูปแบบจงัหวะ 
ความดงัเบาและท่อนเพลง 

๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงจบัมือฉนัไวเ้พือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด   
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 



๔๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๔ 
 
เรือง  หญิงชราผู้น่าสงสาร                                                                         เวลา ๑  ชัวโมง       
  หน่วยการเรียนรู้ที  ๑    ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                           ชันประถมศึกษาปีที๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงคาํขอร้องของหญิงชราโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงคาํขอร้องของหญิงชราโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๔๑ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงคาํขอร้องของหญิงชราโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสม 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงคาํขอร้องของหญิงชรา 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงคาํขอร้องของหญิงชรา 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๔๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงคําขอร้องของหญิงชรา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๔   เรือง หญงิชราผู้น่าสงสาร 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๔๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๔   เรือง หญงิชราผู้น่าสงสาร 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๔๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๔  ตอนหญิงชราผูน่้าสงสาร  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๒๓   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
คาํขอร้องของหญิงชราโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงคาํขอร้องของหญิงชรา  จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๒๐  ประกอบ 
การฝึกหดั  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงคาํขอร้องของหญิงชราตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ 
๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงคาํขอร้องของหญิงชราอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง รูปแบบ 
จงัหวะความดงัเบาและท่อนเพลง 

๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงคาํขอร้องของหญิงชราเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด   
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 



๔๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๕ 
 
เรือง  บลูตเิน่  ผู้ช่วยเหลอืแห่งห้องมหาเทพ                                                                             เวลา ๑  ชัวโมง       
  หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                              ชันประถมศึกษาปีที  ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงหนูมาลีโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงหนูมาลีโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๔๗ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงหนูมาลีโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสม 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงหนูมาลี 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงหนูมาลี 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๔๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงหนูมาลี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕   เรือง บลูตเิน่ ผู้ช่วยเหลอืแห่งห้องมหาเทพ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๔๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕   เรือง บลูตเิน่ ผู้ช่วยเหลอืแห่งห้องมหาเทพ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๕๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๕   ตอนบลติูเน่ ผูช่้วยเหลือแห่งหอ้งมหาเทพ  ตามเรืองราว 
จากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๒๖   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
หนูมาลีโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกียวกบัองคป์ระกอบของเพลง เช่น ระดบัเสียง รูปแบบ 
จงัหวะ ความดงัเบา ความเร็วของเพลง เป็นตน้   
 ๔.นกัเรียนร่วมกนัคิดว่า  ทาํอยา่งไรจึงจะมีวิธีบนัทึกองคป์ระกอบของเพลงเหล่านีอยา่งไร 
เพือใหน้กัดนตรีหรือนกัร้องสามารถปฏิบติัไดเ้หมือนกบัผูเ้ขียนตอ้งการ 

๕.นกัเรียนฟังเพลงหนูมาลี  จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๒๕  ประกอบการฝึกหดั   
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงหนูมาลีตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องไดพ้ร้อมทงัทาํสญัลกัษณ์มือประกอบดว้ย 

๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงหนูมาลีเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด    
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๕๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๖ 
 
เรือง  การฝึกแรกเริมขึนแล้ว                                                                                                เวลา ๑  ชัวโมง       
  หน่วยการเรียนรู้ที  ๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                              ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงPentatonic scale ไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงPentatonic scale 
 ๑.๕  ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๕๓ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงPentatonic scale 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลง Pentatonic scale 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลง Pentatonic scale 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๕๔ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงPentatonic scale 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๖   เรือง การฝึกแรกเริมขึนแล้ว 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๕๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๖   เรือง การฝึกแรกเริมขึนแล้ว 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๕๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๖  ตอนการฝึกแรกเริมขึนแลว้   ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๒๙   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
Pentatonic scale โดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูสาธิตการเกิดเสียงต่างๆใหน้กัเรียนดู เช่น การถมืูอ การเคาะโต๊ะ การผวิปาก เป็นตน้ 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.แต่ละกลุ่มระดมสมองคิดหาวิธีกาํเนิดเสียงต่างๆ  ตามรูปแบบของตน   
 ๖.แต่ละกลุ่มนาํเสียงทีช่วยกนัคิดมาสร้างประโยคเพลงสนัๆ  และฝึกฝนจนสามารถเล่นได ้
พร้อมเพรียงกนัแลว้ช่วยกนัหาวิธีบนัทึกโนต้เพลงทีกลุ่มสร้างขึน 
 ๗.แต่ละกลุ่มแลกเปลียนกนัเพือใหก้ลุ่มเพือนแสดง 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  แลว้ใหก้ลุ่มทีเป็นเจา้ของผลงานวิพากษว์่าเป็นไปตาม 
ความตอ้งการของกลุ่มตนหรือไม่ 

๙.นกัเรียนฟังเพลงPentatonic scale  จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๒๗  ประกอบการฝึกหดั  
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงPentatonic scale ตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว  
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงPentatonic scale เพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด    
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 



๕๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 

 



๕๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๗ 
 
เรือง  เส้นทางสีนําเงิน                                                                                                                เวลา ๑  ชัวโมง     
    หน่วยการเรียนรู้ที ๑  ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                  ชันประถมศึกษาปีที๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงเอบีซีโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงเอบีซีโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๕๙ 

 

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 
 การนําเสนอการร้องเพลงเอบีซีโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเอบีซี 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเอบีซี 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๖๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงเอบีซี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๗    เรือง เส้นทางสีนําเงิน 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๖๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๗    เรือง เส้นทางสีนําเงิน 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๖๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๗  ตอนเสน้ทางสีนาํเงิน  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๒   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
เอบีซีโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงเอบีซี จาก Audio CD   พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงต่าง ๆ  ของบทเพลง  
๔.นกัเรียนสามารถระบุเสียงจากการฟังเพลงเอบีซี 
๕.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  ครูขออาสาสมคัรกลุ่มใดกลุ่มหนึงเพือทาํกิจกรรม 
๖.ครูแยกกลุ่มทีอาสาออกมาจากเพือน  เพือใหร้ะดมสมองคิดวิธีบนัทึกโนต้ในรูปแบบของตนเอง 
๗.นกัเรียนกลุ่มอาสากลบัมารวมกบัเพือนๆ  แลว้สอนใหเ้พือน ๆอ่านโนต้ตามทีคิดไว ้
๘.นกัเรียนกลุ่มอืน ๆช่วยกนัร้องดว้ยโนต้นนั 
๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน   
๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 

 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๖๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๘ 
 
เรือง  คาถากนัการสะกดจติ                                                                                                      เวลา ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                     ชันประถมศึกษาปีที๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํแทนค่าจงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํแทนค่าจงัหวะ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๖๕ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํแทนค่าจงัหวะ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องรูปแบบจงัหวะ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องรูปแบบจงัหวะ 
   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 ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะดว้ยความแม่นยาํ 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะการใชภ้าษา
ถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะพอสมควร แต่มีบางคาํ
ไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะมีไม่มีความพร้อม
เพรียง  ใชค้าํไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน และไม่มี
ความคิดสร้างสรรค ์

 



๖๖ 

 

แบบประเมินการร้องรูปแบบจังหวะด้วยคําแทนค่าจังหวะ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๘     เรือง คาถากนัการสะกดจติ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ความ

แม่นยาํ 
ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๖๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๘     เรือง คาถากนัการสะกดจติ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๖๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๘   ตอนคาถากนัการสะกดจิต  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  

รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๕   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องรูปแบบ 
ดว้ยคาํแทนค่าจงัหวะจงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงตบจงัหวะ  จาก  Audio  CD   แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะ 
 ๔.นกัเรียนฝึกปรบมือตามรูปแบบจงัหวะ 
 ๕.ครูร้องรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํแทนค่าจงัหวะ ไดแ้ก่ ตวัเขบ็ต ๒ ชนั  ใชค้าํแทนว่า “ ทิคะทิคะ ” 
และตวัดาํประจุด  ใชค้าํแทนว่า “ทาม-ทิ”  ส่วนตวัดาํใชว้่า “ทา” 
 ๖.นกัเรียนทงัหมดร้องรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํแทนค่าจงัหวะพร้อมๆกนั  ประมาณ ๓-๔ เทียว 
หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการ 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มการร้องรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํแทนค่าจงัหวะ 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะและชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๗๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๙ 
 
เรือง  การเดนิทางดําเนินต่อ                                                                                                      เวลา ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                   ชันประถมศึกษาปีที๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ปรบมือตามจงัหวะทีตนเองจินตนาการไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกปรบมือตามจงัหวะทีตนเองจินตนาการ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๗๑ 

 

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 
 การปรบมือตามจงัหวะทีตนเองจินตนาการ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการปรบมือตามจงัหวะจินตนาการ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการปรบมือตามจินตนาการ 
   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 ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะดว้ยความแม่นยาํ 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะ การใชภ้าษา
ถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะพอสมควร แต่มีบางคาํ
ไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะ มีไม่มีความพร้อม
เพรียง  ใชค้าํไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน และไม่มี
ความคิดสร้างสรรค ์

 



๗๒ 

 

แบบประเมินการปรบมือตามจังหวะทีตนเองจินตนาการ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๙  เรือง  การเดินทางดําเนนิต่อ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ความ

แม่นยาํ 
ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๗๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๙   เรือง  การเดินทางดําเนนิต่อ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๗๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๙   ตอนการเดินทางดาํเนินต่อ  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๓๘   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถปรบมือตาม
จงัหวะทีตนเองจินตนาการไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๔.แต่ละกลุ่มคิดรูปแบบจงัหวะทีมีความยาว ๑ หอ้ง   
 ๕.ใหน้กัเรียนกลุ่มหนึงออกมาแสดง  แลว้ใหก้ลุ่มทีเหลือทงัหมดบนัทึกรูปแบบจงัหวะทีเพือน
นาํเสนอ  ถา้ยงัฟังไม่รู้เรืองใหแ้สดงซาํจนกว่าจะมีกลุ่มหนึงกลุ่มใดบนัทึกถกูตอ้ง 
 ๖.สลบักนัปฏิบติัดงันีจนครบทุกกลุ่ม 
 ๗.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด  
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๗๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๗๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๐ 
 
เรือง  ทะเลมรกต                                                                                                                       เวลา ๑  ชัวโมง       
  หน่วยการเรียนรู้ที๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                  ชันประถมศึกษาปีที๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงทะเลมรกตโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงทะเลมรกตโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๗๗ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงทะเลมรกตโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสม 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงทะเลมรกต 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงทะเลมรกต 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์



๗๘ 

 

 
แบบประเมินการร้องเพลงทะเลมรกต 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๐  เรือง ทะเลมรกต 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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

 



๗๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๐  เรือง ทะเลมรกต 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๘๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๐ตอนทะเลมรกต   ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา 
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๒   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ทะเลมรกตโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงทะเลมรกต จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๔๓ ประกอบการฝึกหดั   
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงทะเลมรกตตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงทะเลมรกตอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง รูปแบบจงัหวะ 
ความดงัเบาและท่อนเพลง 

๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงทะเลมรกตเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด   
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๘๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๑ 
 
เรือง  คาถาข้ามทะเล                                                                                                                  เวลา ๑  ชัวโมง    
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                    ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงปลาใหญ่กินปลาเลก็โดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงปลาใหญ่กินปลาเลก็โดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๘๓ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงปลาใหญ่กินปลาเลก็ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงปลาใหญ่กินปลาเลก็ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงปลาใหญ่กินปลาเลก็ 
   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 ขบัร้องไดถู้กตอ้งตามจังหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง  การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ขบัร้องไดถู้กตอ้งตามจังหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ขบัร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๘๔ 

 

แบบประเมินการขับร้องเพลงปลาใหญ่กินปลาเล็ก 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๑    เรือง คาถาข้ามทะเล 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๘๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๑    เรือง คาถาข้ามทะเล 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๘๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๑   ตอนคาถาขา้มทะเล  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๖   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ปลาใหญ่กินปลาเลก็โดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงปลาใหญ่กินปลาเลก็ จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๔๔ ประกอบการฝึกหดั   
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงปลาใหญ่กินปลาเลก็ ตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงปลาใหญ่กินปลาเลก็อีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง รูปแบบจงัหวะ 
ความดงัเบาและท่อนเพลง 

๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงปลาใหญ่กินปลาเลก็เพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด   
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๘๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๒ 
 
เรือง  กระโดดคนละทิศคนละทาง                                                                                            เ วลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                     ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงพรแห่งสายนาํโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงพรแห่งสายนาํโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๘๙ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงพรแห่งสายนาํโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงพรแห่งสายนาํ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงพรแห่งสายนาํ 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๙๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงพรแห่งสายนํา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๒     เรือง กระโดดคนละทิศคนละทาง 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๙๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๒     เรือง  กระโดดคนละทิศคนละทาง 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๙๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๒   ตอนกระโดดคนละทิศคนละทาง  ตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๔๙  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
พรแห่งสายนาํโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงพรแห่งสายนาํ จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๔๗ ประกอบการฝึกหดั   
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงพรแห่งสายนาํตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงพรแห่งสายนาํอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง รูปแบบจงัหวะ 
ความดงัเบาและท่อนเพลง 

๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงพรแห่งสายนาํเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด    
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๙๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๓ 
 
เรือง  พณิสีทองกบัพร ๑ ประการ                                                                                          เวลา ๑  ชัวโมง       
  หน่วยการเรียนรู้ที๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                  ชันประถมศึกษาปีที๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงสุขกนัเถอะเราโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงสุขกนัเถอะเราโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕  ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๙๕ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงสุขกนัเถอะเราโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงสุขกนัเถอะเรา 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงสุขกนัเถอะเรา 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๙๖ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงสุขกันเถอะเรา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๓    เรือง พณิสีทองกบัพร ๑ ประการ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๙๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๓    เรือง พณิสีทองกบัพร ๑ ประการ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๙๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๓   ตอนพิณสีทองกบัพร ๑ ประการ  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๕๒   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
สุขกนัเถอะเราโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงสุขกนัเถอะเรา จาก Audio CD  ทีครูเตรียมมา  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง 
และจงัหวะของเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงสุขกนัเถอะเรา ตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงสุขกนัเถอะเรา พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง รูปแบบจงัหวะความดงัเบา 
และท่อนเพลง 

๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงสุขกนัเถอะเรา เพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด    
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๐๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๔ 
 
เรือง  เส้นทางถูกตดัขาด                                                                                                   เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที๑ ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                              ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องรูปแบบจงัหวะและปรบมือไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องร้องรูปแบบจงัหวะและปรบมือประกอบ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๐๑ 

 

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 
 การร้องรูปแบบจงัหวะและปรบมือประกอบ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องรูปแบบจงัหวะและปรบมือประกอบ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องรูปแบบจงัหวะและปรบมือประกอบ 
   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 ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะดว้ยความแม่นยาํ 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะ การใชภ้าษา
ถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะพอสมควร แต่มีบางคาํ
ไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะ มีไม่มีความพร้อเพรียง  
ใชค้าํไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน และไม่มีความคิด
สร้างสรรค ์



๑๐๒ 

 

แบบประเมินการร้องรูปแบบจังหวะ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๔    เรือง  เส้นทางถูกตดัขาด 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ความ

แม่นยาํ 
ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๐๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๔    เรือง  เส้นทางถูกตดัขาด 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๐๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๔   ตอนเสน้ทางถกูตดัขาด ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๕๕   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องรูปแบบ
จงัหวะไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังการปรบมือประกอบเพลง  จาก Audio CD  แผน่ที ๒  พร้อมทงัดูโนต้ประกอบจาก
หนงัสือเรียน หนา้ ๕๓  สงัเกตรูปแบบจงัหวะของบทเพลง 
 ๔.นกัเรียนฟังอีกครัง  แลว้ใหน้กัเรียนปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของบทเพลงไปพร้อม ๆกนั 
 ๕.นกัเรียนร้องรูปแบบจงัหวะโดยใชค้าํแทนค่าจงัหวะ  และปรบมือประกอบไปดว้ย 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มการร้องและการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะประกอบดว้ย 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  เพือนๆช่วยประเมินความพร้อมเพรียงและเสนอแนะเพิมเติม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๐๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๕ 
 
เรือง  เซบาสเตยีนกลายเป็นคน                                                                                               เวลา ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                               ชันประถมศึกษาปีที  ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงชาติไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงชาติไทย 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๐๗ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงชาติไทยอยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๐๘ 

 

แบบประเมินการขับร้องเพลงชาติไทย 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๕   เรือง เซบาสเตยีนกลายเป็นคน 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๐๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๕   เรือง  เซบาสเตยีนกลายเป็นคน 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๑๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๕   ตอนเซบาสเตียนกลายเป็นคน  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๕๘   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ชาติไทยโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงชาติไทย จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๑๑๖ ประกอบการฝึกหดั   
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงชาติไทยตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงชาติไทยอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง รูปแบบจงัหวะ 
ความดงัเบาและท่อนเพลง 

๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงชาติไทยเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด   
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๑๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที๑๖ 
 
เรือง  กลนิหอมจากสายลม                                                                                                      เวลา   ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที ๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                    ชันประถมศึกษาปีที๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงLullaby โดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงLullabyโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๑๓ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลง  Lullabyโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสม 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงLullaby 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลง  Lullaby 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๑๔ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงLullaby 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๖    เรือง กลนิหอมจากสายลม 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๑๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๖    เรือง  กลนิหอมจากสายลม 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๑๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๖  ตอนกลินหอมจากสายลม  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๒   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
Lullabyโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงLullaby  จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๖๐  ประกอบการฝึกหดั   
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องLullaby ตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงLullaby อีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง รูปแบบจงัหวะ 
ความดงัเบาและท่อนเพลง 

๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงLullaby เพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด   
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๑๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๗ 
 
เรือง  ผู้โจมตจีากด้านหลงั                                                                                                         เวลา ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงฟ้อนชมเดือนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงฟ้อนชมเดือนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๑๙ 

 

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 
 การนําเสนอการร้องเพลงฟ้อนชมเดือนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสม 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลงฟ้อนชมเดือน 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงฟ้อนชมเดือน 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๒๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงฟ้อนชมเดือน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๗   เรือง การฝึกแรกเริมขนึแล้ว 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๒๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๗   เรือง การฝึกแรกเริมขนึแล้ว 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๒๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๗   ตอนการฝึกแรกเริมขึนแลว้  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๕   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ฟ้อนชมเดือนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงฟ้อนชมเดือน จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๑๒๐  ประกอบการฝึกหดั   
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงฟ้อนชมเดือนตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงฟ้อนชมเดือนอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง รูปแบบจงัหวะ 
ความดงัเบาและท่อนเพลง 

๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงฟ้อนชมเดือนเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด   
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 

 



๑๒๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๘ 
 
เรือง  ของวเิศษชินทีสาม                                                                                                        เวลา ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                 ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องประสานเสียงเพลงขลุ่ยแห่งสายลมโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่ง
สนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การฝึกร้องประสานเสียงเพลงขลุ่ยแห่งสายลมโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๒๕ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องประสานเสียงเพลงขลุ่ยแห่งสายลมโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสม 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องระสานเสียงเพลงขลุ่ยแห่งสายลม 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงขลุ่ยแห่งสายลม 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๒๖ 

 

แบบประเมินการร้องประสานเพลงขลุ่ยแห่งสายลม 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๘   เรือง ของวเิศษชินทีสาม 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๒๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๘   เรือง ของวเิศษชินทีสาม 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๒๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๘   ตอนของวิเศษชินทีสาม ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๙   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ขลุ่ยแห่งสายลมโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงขลุ่ยแห่งสายลม  จาก Audio CD   ดูโนต้ดนตรี หนา้ ๖๗  ประกอบการฝึกหดั   
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงขลุ่ยแห่งสายลม  แนวทาํนองที ๑  ตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง 
ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนร้องเพลงขลุ่ยแห่งสายลม แนวทาํนองที ๒  ตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง 
ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๖.แบ่งนกัเรียนเป็น ๒ กลุ่ม  ใหก้ลุ่มที ๑  ร้องแนวทาํนองที ๑  และนกัเรียนกลุ่มที ๒   
ร้องแนวทาํนองที ๒   
 ๗.แต่ละกลุ่มสลบัแนวทาํนองเพือฝึกซอ้ม  ครูพยายามปรับการร้องใหมี้ความไพเราะ   
ดูความพร้อมเพรียง ความดงัเบา และความชดัเจนของระดบัเสียง 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด   
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๓๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๙ 
 
เรือง  แกรนด์เปียโนจอมตบ                                                                                                     เวลา  ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                    ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงเพลงจากเปียโนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔   สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงเพลงจากเปียโนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๓๑ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงจากเปียโนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเพลงจากเปียโน 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเพลงจากเปียโน 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๓๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงจากเปียโน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๙ เรือง แกรนด์เปียโนจอมตบ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๓๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๙   เรือง แกรนด์เปียโนจอมตบ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๓๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๙  ตอนแกรนดเ์ปียโนจอมตบ  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๗๓   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
จากเปียโนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงจากเปียโน จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๗๑ ประกอบการฝึกหดั   
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงจากเปียโนตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.นกัเรียนฟังเพลงจากเปียโนอีกครังหนึง  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง รูปแบบจงัหวะ 
ความดงัเบาและท่อนเพลง 

๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงจากเปียโนเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด   
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๓๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๐ 
 
เรือง  ความถนดัเฉพาะตวั                                                                                                          เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที๑   ช่วงเสียงสําหรับการร้องเพลง                                                      ชันประถมศึกษาปีที๔ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงเพลงจากเปียโนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลง เพลงจากเปียโนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๓๗ 

 

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 
 การนําเสนอการร้องเพลงเพลงจากเปียโนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเพลงจากเปียโน 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเพลงจากเปียโน 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๓๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงจากเปียโน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๐เรือง ความถนดัเฉพาะตวั 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๓๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๐     เรือง  ความถนดัเฉพาะตวั 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๔๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๐  ตอนความถนดัเฉพาะตวั  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๗๗   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
จากเปียโนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงจากเปียโน  จาก Audio CD  พร้อมดูโนต้ดนตรีประกอบ   
จากในหนงัสือเรียน หนา้ ๗๕ 
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงจากเปียโนตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง   
 ๕.นกัเรียนร้องพร้อมกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกวา่นกัเรียนจะร้องได ้
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็น ๒ กลุ่ม  กลุ่มที ๑  ร้องแนวทาํนองที ๑  ส่วนกลุ่มที ๒  ปรบมือตามรูปแบบ
จงัหวะ 
 ๗.ฝีกร้องพร้อมกนัทงัสองแนว  หลายๆเทียวจนกว่านกัเรียนจะปฏิบติัไดค้รูช่วยปรับใหเ้พลงมี
ความไพเราะ ความพร้อมเพรียง ความดงัเบา  และการควบคุมระดบัเสียงใหช้ดัเจน 
 ๘.นกัเรียนฝึกร้องโดยสลบัแนวทาํนองเพลง 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 



๑๔๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๑ 
 
เรือง  องค์หญิงกบัเปียโนแก้ว                                                                                                     เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที๒  ดนตรีสือเรืองราว                                                                       ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องประสานเสียงเพลงจากเปียโนโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องประสานเสียงเพลงจากเปียโน (ต่อ) 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๔๓ 

 

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 
 การนําเสนอการร้องประสานเสียงเพลงจากเปียโน 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงจากเปียโน 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงจากเปียโน 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์



๑๔๔ 

 

 
แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงจากเปียโน 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๑    เรือง องค์หญงิกบัเปียโนแก้ว 
 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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

 



๑๔๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๑    เรือง องค์หญงิกบัเปียโนแก้ว 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๔๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๑   ตอนองคห์ญิงกบัเปียโนแกว้  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๘๐   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องประสาน
เสียงเพลงจากเปียโนไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงจากเปียโน  จาก Audio CD  พร้อมดูโนต้ดนตรีประกอบ   
จากในหนงัสือเรียน หนา้ ๗๕ 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็น ๓ กลุ่ม  กลุ่มที ๑  ร้องแนวทาํนองที ๑   กลุ่มที ๒  ร้องแนวทาํนองที ๒   และ
กลุ่มที ๓  ปรบมือตามรูปแบบจงัหวะ 
 ๗.ฝีกร้องพร้อมกนัทงัสามแนวหลายๆเทียวจนกว่านกัเรียนจะปฏิบติัไดค้รูช่วยปรับใหเ้พลงมีความ
ไพเราะ ความพร้อมเพรียง ความดงัเบา  และการควบคุมระดบัเสียงใหช้ดัเจน 
 ๘.นกัเรียนฝึกร้องโดยสลบัแนวทาํนองเพลง 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 



๑๔๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๒ 
 
เรือง  เครืองดนตรีประจาํกาย                                                                                                    เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  ดนตรีสือเรืองราว                                                                     ชันประถมศึกษาปีที  ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องโนต้ทนัควนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องโนต้ทนัควนั 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๔๙ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องโนต้ทนัควนั 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องโนต้ทนัควนั 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องโนต้ทนัควนั 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๕๐ 

 

แบบประเมินการร้องโน้ตทันควัน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๒๒     เรือง เครืองดนตรีประจาํกาย 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๕๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  ๒๒     เรือง  เครืองดนตรีประจาํกาย 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๕๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๒    ตอนเครืองดนตรีประจาํกาย  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๘๓   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องโนต้ 
ทนัควนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ครูกาํหนดตวัโนต้ให ้“ โด – มี – โซ –โซ – มี – เร – โด “ซึงแต่ละตวัจะมีค่าเท่ากบั  ๑  จงัหวะ 
 ๔. ใหน้กัเรียนจาํโนต้ทงั ๗ ตวัใหไ้ด ้  
 ๕.ใหน้กัเรียนนาํตวัโนต้เหล่านีมาคิดเป็นทาํนองไวใ้นใจ 
 ๖. นกัเรียนร้องทาํนองทีคิดไวใ้หค้รูและเพือนๆฟังโดยมีครูคอยกาํกบัจงัหวะ 
 ๗.ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร้องตามทาํนองทีครูเตรียมไวค้นละ  ๓๐  วินาที  ถา้ครบกาํหนดครูจะ
เรียกใหก้ลุ่มอืนร้องแทน 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๕๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที๒๓ 
 
เรือง  คาํอาํลาทบ้ีานปราบเทพ                                                                                                 เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  ดนตรีสือเรืองราว                                                                   ชันประถมศึกษาปีที  ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕ ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงเพือนกนัตลอดไปโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงเพือนกนัตลอดไปโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕  ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๕๕ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงเพือนกนัตลอดไปโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเพือนกนัตลอดไป 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการขบัร้องเพลงเพือนกนัตลอดไป 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์



๑๕๖ 

 

 
แบบประเมินการร้องเพลงเพอืนกันตลอดไป 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๓      เรือง คาํอาํลาทีบ้านปราบเทพ 
 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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

 



๑๕๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๓      เรือง  คาํอาํลาทีบ้านปราบเทพ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๕๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๓   ตอนคาํอาํลาทีบา้นปราบเทพ  ตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๘๗   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
เพือนกนัตลอดไปโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงเพือนกนัตลอดไป จาก Audio CD   ดูเนือเพลงหนา้ ๘๕  ประกอบการฝึกหดั   
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงเพือนกนัตลอดไปตามครูทีละท่อนเพลงจนจบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงเพือนกนัตลอดไปเพือใหเ้กิดความชาํนาญยงิขึน 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด    
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๖๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๔ 
 
เรือง  ตาํราสู่ทางออก                                                                                                                 เวลา ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที ๒  ดนตรีสือเรืองราว                                                                      ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงขลุ่ยวิเศษและไมก้าํกบัจงัหวะไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงขลุ่ยวิเศษและไมก้าํกบัจงัหวะ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๖๑ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงขลุ่ยวิเศษและไมก้าํกบัจงัหวะ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงขลุ่ยวิเศษและไมก้าํกบัจงัหวะ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงขลุ่ยวิเศษและไมก้าํกบัจงัหวะ 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๖๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงขลุ่ยวิเศษและไม้กํากับจังหวะ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๔      เรือง ตาํราสู่ทางออก 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๖๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๔      เรือง  ตาํราสู่ทางออก 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๖๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๔   ตอนตาํราสู่ทางออก  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๙๑   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ขลุ่ยวิเศษและไมก้าํกบัจงัหวะไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงขลุ่ยวิเศษและไมก้าํกบัจงัหวะ  จาก Audio CD   ดูโนต้ดนตรีประกอบ 
หนา้ ๘๙  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงขลุ่ยวิเศษและไมก้าํกบัจงัหวะแนวทาํนองหลกัตามครูทีละวรรคเพลงจนครบ 
ทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้
 ๕.นกัเรียนฝึกร้องรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํแทนค่าจงัหวะตามแนวทาํนองล่างสุดของโนต้ 
ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้

๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๘ คน  แลว้เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกเป็น  ๒  กลุ่มยอ่ย  กลุ่มยอ่ยที ๑  ร้องแนวทาํนองหลกั  และกลุ่มยอ่ยที ๒   
ร้องรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํแทนค่าจงัหวะ  โดยทงัสองแนวจะร้องพร้อมๆกนั 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด    
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๖๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที๒๕ 
 
เรือง  ประตูประหลาด                                                                                                               เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  ดนตรีสือเรืองราว                                                                       ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงอยา่กลวัเลยโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงอยา่กลวัเลยโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๖๗ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงอยา่กลวัเลยโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงอยา่กลวัเลย 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงอยา่กลวัเลย 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๖๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงอย่ากลัวเลย 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๕  เรือง ประตูประหลาด 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๖๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๕  เรือง ประตูประหลาด  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๗๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๕ตอนประตูประหลาด  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๙๔แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
อยา่กลวัเลยโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงอยา่กลวัเลย จาก Audio CD   ดูโนต้ดนตรีประกอบหนา้ ๙๒   
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงอยา่กลวัเลยตามครูทีละวรรคเพลงจนครบทงัเพลง ประมาณ ๓-๔ เทียว   
หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕ คน  แลว้เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงอยา่กลวัเลยตามลาํพงั 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๘.ถา้มีเวลาครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กหดัคิดรูปแบบจงัหวะต่างๆ เพือใชป้ระกอบเพลง 
อยา่กลวัเลยเพิมขึนอีก 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด    
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๗๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๖ 
 
เรือง  ร้อยกญุแจสู่ทางออก                                                                                                       เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  ดนตรีสือเรืองราว                                                                     ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๗๓ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

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

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๗๔ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๖    เรือง ร้อยกุญแจสู่ทางออก 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๗๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๖    เรือง ร้อยกุญแจสู่ทางออก 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๗๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๖  ตอนร้อยกุญแจสู่ทางออก  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๙๗   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
สรรเสริญพระบารมีไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 

๓.นกัเรียนฟังเพลงสรรเสริญพระบารมี  จาก Audio CD   ดูโนต้ดนตรีประกอบหนา้ ๑๑๗ 
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตามครูทีละวรรคเพลงจนครบทงัเพลง  
ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
 ๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตามลาํพงั 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยชีแนะเพิมเติมและชืนชม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด    
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๗๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที๒๗ 
 
เรือง  เครืองดนตรีหรือกบัดัก                                                                                                   เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  ดนตรีสือเรืองราว                                                                     ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕  ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องประสานเสียงเพลงเสียงเรียกร้องแห่งดนตรีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องประสานเสียงเพลงเสียงเรียกร้องแห่งดนตรี 
 ๑.๕  ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๗๙ 

 

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 
 การนาํเสนอการร้องประสานเสียงเพลงเสียงเรียกร้องแห่งดนตรี 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงเสียงเรียกร้องแห่งดนตรี 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงเสียงเรียกร้องแห่งดนตรี 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์



๑๘๐ 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงเสียงเรียกร้องแห่งดนตรี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๗    เรือง เครืองดนตรีหรือกบัดกั 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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

 

 



๑๘๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๗    เรือง  เครืองดนตรีหรือกบัดกั 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๘๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๗ ตอนเครืองดนตรีหรือกบัดกั  ตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๑๐๑   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
ประสานเสียงเพลงเสียงเรียกร้องแห่งดนตรีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงเสียงเรียกร้องแห่งดนตรี จาก Audio CD  ดูโนต้ดนตรีประกอบหนา้ ๙๙ 
พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียงสูงตาํของบทเพลง  
 ๔.นกัเรียนร้องประสานเสียงเพลงเสียงเรียกร้องแห่งดนตรีตามครูทีละวรรคเพลงจนครบ 
ทงั ๒ แนวทาํนอง ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนส่วนมากจะร้องได ้

๕.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒ กลุ่ม กลุ่มที ๑ ร้องแนวทาํนองหลกั  และกลุ่มที ๒  ร้องแนวทาํนองรอง 
 ๖.นกัเรียนทงัหมดฝึกซอ้มร้องประสานเสียง  โดยครูช่วยปรับใหมี้ความไพเราะ  และมีระดบัเสียงที
ชดัเจนและมนัคง 
 ๗.สลบัแนวทาํนองเพลงในการฝึกซอ้ม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด    
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๘๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที  ๒๘ 
 
เรือง  เงือนไขทียากทีสุด                                                                                                          เวลา ๑  ชัวโมง        
 หน่วยการเรียนรู้ที ๒  ดนตรีสือเรืองราว                                                                   ชันประถมศึกษาปีที ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕  ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 วางแผนและฝึกซอ้มการแสดงร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑.๔  สาระการเรียนรู้ 

  การวางแผนและฝึกซอ้มการแสดงร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุด 
 ๑.๕  ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๘๕ 

 

๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
 ๑. ใฝ่เล่าเรียน เพียรวิชา 
 ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั  
๑.๙ ทักษะการคดิ 
 ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓. ทกัษะการเปรียบเทียบ 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการวางแผนและฝึกซอ้มการแสดงร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุด 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการวางแผนและฝึกซอ้มการแสดง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการวางแผนและฝึกซอ้มการแสดง 
   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 มีการวางแผนทีมีขนัตอนชดัเจน มีการกาํหน

บทบาทหนา้ทีความรับผิดชอบ มีความ 
พร้อมเพรียง เนือหาชดัเจนและมีความสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ มีการวางแผนทีมีขนัตอนและกาํหนดบทบาท
หนา้ความรับผิดชอบ แต่ไม่คอยมีความพร้อม
เพรียงเนือหาบางส่วนไม่ชดัเจนแต่กพ็ยายามคิด
สร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ไม่มีการวางแผนและกาํหนดบทบาทหนา้ที 
ความรับผิดชอบ  ไม่มีความพร้อมเพรียงเนือหา
ไม่ชดัเจน 



๑๘๖ 

 

แบบประเมินการวางแผนและฝึกซ้อมการแสดง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๘   เรือง เงือนไขทียากทีสุด 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม ขันตอน

การทํางาน 
การ

กาํหนด
บทบาท 

ความ 
พร้อมเพรียง เนือหา ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๘๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๘   เรือง  เงือนไขทียากทีสุด 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๘๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๘   ตอนเงือนไขทียากทีสุด  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๑๐๕   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถวางแผน 
และฝึกซอ้มการแสดงร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓.นกัเรียนฟังเพลงเงือนไขทียากทีสุด  จาก Audio CD  พร้อมทงัดูโนต้ประกอบ 
จากหนงัสือเรียน หนา้ ๑๐๓  สงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 

๔.นกัเรียนร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุดตามครูทีละวรรคเพลงจนจบเพลง 
๕.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 

 ๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุด   
 ๗.แต่ละกลุ่มวางแผนการจดัการแสดงร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุด   
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการวางแผนการจดัการแสดง 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๙๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๙ 
 
เรือง  การฝึกตวัเสร็จสิน                                                                                                            เวลา ๑  ชัวโมง      
   หน่วยการเรียนรู้ที ๒  ดนตรีสือเรืองราว                                                                  ชันประถมศึกษาปีที  ๔ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 แสดงการร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุดไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การแสดงเพลงเงือนไขทียากทีสุด 
 ๑.๕  ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๙๑ 

 

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 
 การนาํเสนอการแสดงร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุด 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการแสดงร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุด 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการแสดงร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุด 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๙๒ 

 

แบบประเมินการแสดงร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุด 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๙    เรือง การฝึกตวัเสร็จสิน 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๙๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๙    เรือง การฝึกตวัเสร็จสิน 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๙๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๙ตอนการฝึกตวัเสร็จสิน  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๑๐๘แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถแสดง 
ร้องเพลงเงือนไขทียากทีสุดไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
 ๓.ครูใหต้วัแทนกลุ่มต่างๆจบัฉลากลาํดบัการแสดง 
 ๔.แต่ละกลุ่มนาํเสนอการแสดงตามลาํดบัจนครบทุกกลุ่ม 
 ๕.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๙๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที๓๐ 
 
เรือง  พลงัวเิศษจากการฝึกตน                                                                                                   เวลา ๑  ชัวโมง        
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  ดนตรีสือเรืองราว                                                                     ชันประถมศึกษาปีที  ๔ 
 
๑.เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑  มาตรฐาน  
ศ ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ตวัชีวดั   

  ป.๔/๕   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ร้องเพลงต่างๆไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีความไพเราะ 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การทบทวนการร้องเพลงต่างๆ 
 ๑.๕   ความคดิรวบยอด 
  การร้องเพลงใหต้รงกบัระดบัเสียงในช่วงเสียงทีจาํกดัและเหมาะสมกบัตนเอง 
เป็นการร้องเพลงทีถกูตอ้งตามหลกัการร้องเพลง 

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



๑๙๗ 

 

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 
 การนาํเสนอการทบทวนการร้องเพลงต่างๆ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลง 
   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 ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 



๑๙๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงต่างๆ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓๐    เรือง พลงัวเิศษจากการฝึกตน  

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ทํานอง ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ไพเราะ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๙๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓๐    เรือง พลงัวเิศษจากการฝึกตน 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๒๐๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที๓๐ตอนพลงัวิเศษจากการฝึกตน ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๑๑๑แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ต่างๆไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีความไพเราะ 
 ๓.ครูและนกัเรียนสนทนาซกัถามเกียวกบัสิงทีเรียนรู้มาทงัหมด ไดแ้ก่  ระดบัเสียง สญัลกัษณ์มือ
การร้องเพลง การร้องรูปแบบจงัหวะ การปรบมือตามจงัหวะ  เป็นตน้ 
 ๔.ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกบทเพลงทีชอบทีสุดเพือนาํเสนอ 
 ๕.แต่ละกลุ่มนาํเสนอการร้องเพลงทีเลือกหนา้ชนัเรียน  ครูและเพือนๆช่วยชีแนะและกล่าวชืนชม 
 ๖.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๒๐๒ 

 

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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