
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 สามารถใชด้นตรีประกอบกิจกรรม 
ทางนาฏศิลป์และการเล่าเรือง 

๒. รู้และเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรีกบัวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรมไทย                   
และวฒันธรรมต่าง ๆ เรืองราวดนตรีในประวติัศาสตร์ อิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่างกนั เห็นความสาํคญัในการอนุรักษ ์



๒ 

 

สาระและมาตรฐาน 
 
สาระที ๒ดนตรี 
ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 

มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม 

  และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ตวัชีวดั   

๑. ระบุองคป์ระกอบดนตรีในเพลงทีใชใ้นการสืออารมณ์ 
๒. จาํแนกลกัษณะของเสียงขบัร้องและเครืองดนตรีทีอยูใ่นวงดนตรี 
ประเภทต่าง ๆ 
๓. อ่าน เขียน  โนต้ดนตรีไทยและสากล๕ระดบัเสียง 
๔. ใชเ้ครืองดนตรีทาํจงัหวะและทาํนอง  
๕. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
๖. ดน้สดง่าย ๆ โดยใชป้ระโยคเพลงแบบถามตอบ 
๗. ใชด้นตรีร่วมกบักิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ 

 
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็น

คุณค่าของดนตรีทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 

ตวัชีวดั   
๑. อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรีกบัประเพณีในวฒันธรรมต่าง ๆ 
๒. อธิบายคุณค่าของดนตรีทีมาจากวฒันธรรมทีต่างกนั 

 
 
 
 
 
 

 



๓ 

 

การวเิคราะห์ตัวชีวดัสู่การพฒันาทักษะการคดิ 
 
 การวิเคราะห์ตวัชีวดัสู่การพฒันาทกัษะการคิด  เป็นการนาํตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
เฉพาะสาระดนตรี ชนัประถมศึกษาปีที ๕  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.ระบุองค ์
ประกอบดนตรี 
ในเพลงทีใช ้
ในการสือ 
อารมณ์ 

การสืออารมณ์ 
ของบทเพลง 
ดว้ยองคป์ระกอบ
ดนตรีเบืองตน้เป็น
การสือดว้ยจงัหวะ 
และทาํนอง 

ระบุองคป์ระกอบ
ดนตรีในเพลงทีใช้
ในการสืออารมณ์ 

๑.ทกัษะ 
การระบุ 
๒.ทกัษะ 
การนาํความรู้ 
ไปใช ้

๑.วิเคราะห์ 
และอภิปราย
องคป์ระกอบ 
ของดนตรี 
๒.แผนภูมิ 
องคป์ระกอบ
ของดนตรี 
ทีสืออารมณ์ 
ประเภทต่าง ๆ 

๑.ทบทวนความรู้เรือง 
องคป์ระกอบดนตรี 
๒.สงัเกตและวิเคราะห์ 
องคป์ระกอบดนตรีใน
เพลงทีใชใ้นการสือ
อารมณ์ 
๓.บอกขอ้มลูเกียวกบั 
ลกัษณะของ
องคป์ระกอบดนตรี 
ตามทีวิเคราะห์ใหไ้ด้
มากทีสุด 
๔.เชือมโยงขอ้มลูจาก
การสงัเกตและวิเคราะห์
ไวก้บัความรู้และ
ประสบการณ์ 

 



๔ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๒.จาํแนก
ลกัษณะของ
เสียงขบัร้อง
และเครือง
ดนตรีทีอยูใ่น 
วงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ 

ลกัษณะของเสียง
ขบัร้องและเสียง
ของวงดนตรี 
ประเภทต่าง ๆ 

จาํแนกลกัษณะ
ของเสียงขบัร้อง
และเครืองดนตรี 
ทีอยูใ่นวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ 

ทกัษะ 
การจาํแนก 
ประเภท 

แผนภูมิการ
จาํแนกลกัษณะ
ของเสียงขบั
ร้องและเครือง 
ดนตรีทีอยูใ่น 
วงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ 

๑.ฟังเพลงพร้อมทงั
สงัเกตเสียงขบัร้อง 
และเสียงเครืองดนตรี 
๒.กาํหนดเกณฑใ์นการ
แยกเสียงขบัร้อง 
และเครืองดนตรี 
๓.จาํแนกเสียงขบัร้อง
และเครืองดนตรี
ประเภทต่าง ๆ 
ในบทเพลงทีฟัง 
๔.จดักลุ่มลกัษณะ 
ของเสียงขบัร้อง 
และเครืองดนตรี 
๕.อธิบายและสรุปผล
การจาํแนกลกัษณะของ
เสียงขบัร้องและเครือง
ดนตรีในวงดนตรี 
ประเภทต่าง ๆ  
เป็นแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๓. อ่าน เขียน 
โนต้ดนตรีไทย 
และสากล 
๕ ระดบัเสียง 

การอ่าน เขียนโนต้
ดนตรีไทยและ
สากลเบืองตน้ 
ควรเริมจาก
เครืองหมาย 
และสญัลกัษณ์ทาง
ดนตรีในบนัได
เสียง๕ เสียง 

อ่าน เขียน
เครืองหมายและ
สญัลกัษณ์ทาง
ดนตรีไดแ้ก่  
บนัได ๕ เสียง 
และโนต้เพลง 
ในบนัได ๕ เสียง 

๑.ทกัษะ 
การระบุ 
๒.ทกัษะ 
การเชือมโยง 

ทาํแบบฝึกการ
อ่านเขียน โนต้
ดนตรีไทย 
และสากล  
๕ระดบัเสียง 

๑.ฟังเพลงและอ่านโนต้ 
เพือทาํความเขา้ใจ
ทาํนองและจงัหวะ 
๒.สงัเกตเครืองหมาย
และสญัลกัษณ์ทาง
ดนตรี 
๓.ใหค้วามรู้และ
พิจารณาขอ้มลูเกียวกบั
สญัลกัษณ์ดนตรี 
และเครืองหมายต่าง ๆ 
๔.ฝึกอ่านโนต้ตามบท
เพลงทีฟัง 
๕.เชือมโยงจากเสียงใน 
บทเพลงสู่การอ่าน เขียน
โนต้ดนตรีไทยและ
สากล๕ ระดบัเสียง 

๔.ใชเ้ครือง 
ดนตรีบรรเลง 
จงัหวะและ 
ทาํนอง 

การบรรเลงดนตรี 
ประกอบจงัหวะ
และทาํนอง 
โดยใชเ้ครืองดนตรี
เป็นการนาํทฤษฎี
ดนตรีลงสู่ 
การปฏิบติั 

ใชเ้ครืองดนตรี
บรรเลงเพลงตาม
จงัหวะและทาํนอง 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

เล่นเครือง
ดนตรีตาม
จงัหวะ 
และทาํนอง 

๑.ทบทวนความรู้ในการ
ใชเ้ครืองดนตรี 
๒.เลือกเครืองดนตรี 
ทีชอบอยา่งนอ้ย ๑ ชนิด 
๓.เล่นเครืองดนตรีที
เลือกใหเ้ป็นเพลงตาม
จงัหวะและทาํนอง 
๔.นาํเสนอโดยเล่น
เครืองดนตรีตามจงัหวะ
และทาํนอง 

 
 
 
 
 



๖ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๕. ร้องเพลง
ไทยหรือเพลง
สากลหรือเพลง 
ไทยสากล 
ทีเหมาะสม 
กบัวยั 

การร้องเพลงไทย
ในอตัราจงัหวะ
สองชนั การร้อง 
เพลงสากลหรือ
ไทยสากล 
และการร้องเพลง
ประสานเสียง 

ร้องเพลงไทยหรือ
เพลงสากลหรือ
เพลงไทยสากล 
ไดเ้หมาะสมกบัวยั 

๑. ทกัษะ 
การนาํความรู้ 
ไปใช ้
๒. ทกัษะการ 
ประยกุตใ์ช ้
ความรู้ 

การร้องเพลง
กลุ่มและ
รายบุคคล 

๑.ทบทวนความรู้
เกียวกบัการร้องเพลง 
๒.ร่วมกนัฟังบทเพลงว่า
มีองคป์ระกอบดนตรีที
สาํคญัอะไรบา้ง 
๓.อภิปรายเกียวกบับท
เพลงว่ามีองคป์ระกอบ
ดนตรีอยา่งไรและสือ
อารมณ์อะไรบา้ง 
๔.ฝึกร้องเพลงกลุ่ม 
และรายบุคคล 

๖. ดน้สดง่าย ๆ
โดยใชป้ระโยค
เพลงแบบถาม-
ตอบ 

การดน้สดเป็น
พืนฐานในการ
สร้างสรรค ์
บทเพลงแบบ 
ถาม-ตอบ 

ดน้สดประโยค
เพลงง่าย ๆ แบบ
ถาม-ตอบอยา่ง
ทนัทีทนัควนัโดยมี
การฝึกซอ้ม 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

การร้อง
ประโยค 
เพลงถาม-ตอบ 
โดยไม่มีการ 
ฝึกซอ้ม 

๑.ทบทวนความรู้
เกียวกบัการดน้สด 
๒.ฝึกเขียนประโยค
เพลงอยา่งสนั ๆ และง่าย 
๓.สร้างสรรคป์ระโยค
เพลงแบบถาม-ตอบ 
๔.ดน้สดง่าย ๆ โดยใช ้
ประโยคเพลงแบบ 
ถาม-ตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 
๗.ใชด้นตรี 
ร่วมกบั 
กิจกรรมในการ
แสดงออก 
ตามจินตนาการ 

การบรรเลงดนตรี
ประกอบกิจกรรม
นาฏศิลป์และการ
สร้างสรรคเ์สียง 
ประกอบการเล่า
เรืองเป็นการ 
สืออารมณ์ตาม 
จินตนาการ 

ใชด้นตรีร่วมกบั
กิจกรรมในการสด
งออกตาม
จินตนาการ 

๑.ทกัษะ 
การนาํความรู้ 
ไปใช ้
๒.ทกัษะการ
ประยกุตใ์ช ้
ความรู้ 

การบรรเลง
ดนตรี 
จินตนาการ
ร่วมกบั 
กิจกรรม
นาฏศิลป์ 
และการเล่า
เรือง 

๑.ศึกษาเครืองดนตรี 
แต่ละประเภท สือ
อารมณ์อะไรบา้ง 
๒.สนทนาซกัถามการ
สืออารมณ์ของดนตรี
จากกิจกรรมที
แสดงออก 
๓.เลือกเครืองดนตรี 
ทีจะบรรเลงร่วมกบั
กิจกรรมการแสดงออก 
๔.นาํเสนอการบรรเลง
ดนตรีตามจินตนาการ
ร่วมกบักิจกรรม
นาฏศิลป์และการเล่า
เรือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

การวเิคราะห์ตัวชีวดัเพอืการจัดการเรียนรู้ 
 

สาระที ๒ ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม  
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 

ภาระงาน 
แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๑.ระบุ
องคป์ระกอบ 
ดนตรีในเพลง 
ทีใชใ้นการสือ 
อารมณ์ 
๒. จาํแนก
ลกัษณะของ 
เสียงขบัร้อง 
และเครืองดนตรี
ทีอยูใ่นวงดนตรี 
ประเภทต่าง ๆ 

จงัหวะ ทาํนอง 
เสียงขบัร้องและ 
เครืองดนตรี 
ทีนาํมาประกอบ 
ในการบรรเลง 
บทเพลงของดนตรี 
ประเภทต่าง ๆ 
จะตอ้งมี 
ความสอดคลอ้ง 
กบัอารมณ์ 
ในบทเพลง 

๑.การสืออารมณ์ 
ของบทเพลง 
ดว้ยองคป์ระกอบ 
ดนตรี 
- จงัหวะกบั 
อารมณ์ของ 
บทเพลง 
- ทาํนองกบั 
อารมณ์ของ 
บทเพลง 
๒.ลกัษณะของ 
เสียงนกัร้อง 
กลุ่มต่าง ๆ 
๓.ลกัษณะเสียง 
ของวงดนตรี 
ประเภทต่าง ๆ 

๑.ทกัษะ 
การระบุ 
๒.ทกัษะ 
การนาํความรู้
ไปใช ้
๓.ทกัษะ 
การจาํแนก
ประเภท 

๑.เขียนแผนภูมิ 
องคป์ระกอบ
ของดนตรีทีสือ 
อารมณ์ประเภท 
ต่าง ๆ 
๒.เขียนแผนภูมิ 
แบบจาํแนก 
ลกัษณะของ 
เสียงร้อง 
เสียงดนตรี 
ทีอยูใ่นวงดนตรี 
ประเภทต่าง ๆ 

๑.ฟังเพลงตามที
กาํหนด 
๒.วิเคราะห์ 
องคป์ระกอบของ
ดนตรีในเพลงทีใชใ้น
การสืออารมณ์ 
๓.อภิปราย 
จดัหมวดหมู ่
๔.สรุปเป็นแผนภูมิ 
องคป์ระกอบของ 
ดนตรีในเพลง 
ทีสืออารมณ์ประเภท 
ต่าง ๆ จากเพลงทีฟัง 
๕.ฟังเพลงจาก 
วงดนตรีประเภท 
ต่าง ๆ 
๖.จาํแนกลกัษณะของ 
เสียงขบัร้องและเสียง 
เครืองดนตรีประเภท 
ต่าง ๆ ในบทเพลงที
ฟัง 

 



๙ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

     ๗.นาํเพลงทีตนเอง 
สนใจมานาํเสนอ 
และวิเคราะห์ลกัษณะ 
ของเสียงขบัร้องและ 
เครืองดนตรี 
๘.สรุปเป็นแผนภูมิ 
จาํแนกลกัษณะของ 
เสียงขบัร้องและ 
เครืองดนตรีทีอยู ่
ในวงดนตรีประเภท 
ต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๓. อ่าน เขียน 
โนต้ดนตรีไทย 
และสากล๕ 
ระดบัเสียง 
๔. ใชเ้ครือง 
ดนตรีบรรเลง 
จงัหวะ  
และทาํนอง 

การอ่านเขียน 
โนต้ดนตรีไทย 
และสากล 
การบรรเลงดนตรี 
เบืองตน้ ควรเริม 
จากเครืองหมาย 
และสญัลกัษณ์ 
ทางทฤษฎี 
ในบนัไดเสียง 
๕ เสียง 

๑.เครืองหมาย 
และสญัลกัษณ์ 
ทางดนตรี 
- บนัไดเสียง 
๕ เสียง 
(Pentatonic 
scale) 
- โนต้เพลง 
ในบนัไดเสียง 
๕ เสียง 
(Pentatonic 
scale) 
๒.การบรรเลง 
เครืองประกอบ 
จงัหวะ 
๓.การบรรเลง 
ทาํนองดว้ย 
เครืองดนตรี 

๑.ทกัษะ 
การระบุ 
๒.ทกัษะ 
การเชือมโยง 
๓.ทกัษะ 
การนาํความรู้ 
ไปใช ้

๑.การอ่าน เขียน 
โนต้ ดนตรีไทย 
และสากล 
๒. การเล่น 
เครืองดนตรี 
บรรเลง
ประกอบจงัหวะ
และทาํนอง 

๑.ฟังเพลงทีกาํหนด 
และอ่านโนต้เพลงเพือ 
ทาํความเขา้ใจและใช ้
เครืองดนตรีบรรเลง 
จงัหวะและทาํนอง 
๒.ศึกษาสญัลกัษณ์ 
ดนตรีและ 
เครืองหมายต่าง ๆ 
๓.ฝึกอ่านโนต้และ 
ปฏิบติัดนตรี 
ตามบทเพลงทีฟัง 
๔.เชือมโยงจาก 
เสียงในบทเพลง 
สู่การเขียนโนต้ 
๕.นาํเสนอโดยเล่น 
เครืองดนตรีตาม 
จงัหวะ และทาํนอง 
ทีกาํหนดใหห้รือให ้
เลือกเพลงทีตนชอบ 
มาเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๕.ร้องเพลงไทย 
หรือเพลงสากล
หรือเพลงไทย
สากลทีเหมาะสม 
กบัวยั 
๖.ดน้สดง่าย ๆ 
โดยใชป้ระโยค
เพลงแบบถาม-
ตอบ 

การดน้สด 
การขบัร้องเพลง 
ไทยหรือเพลง 
สากลควรเลือก 
เพลงใหเ้หมาะสม 
กบัวยัและช่วงเสียง 

๑.การร้องเพลง
ไทยในอตัรา 
จงัหวะสองชนั 
๒.การร้องเพลง 
สากล หรือไทย 
สากล 
๓.การร้องเพลง 
ประสานเสียง 
แบบ Canon 
Round 
๔.การสร้างสรรค ์
ประโยคเพลง 
แบบถาม-ตอบ 

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

๑.การร้องเพลง 
กลุ่มและราย 
บุคคล 
๒.การขบัร้อง 
ประโยคเพลง 
ถาม-ตอบ โดย 
ไม่มีการฝึกซอ้ม 

๑.ร่วมกนัฟังบทเพลง 
และการดน้สดว่ามี 
องคป์ระกอบ
อะไรบา้ง 
๒.อภิปรายเกียวกบั 
บทเพลงและการ 
ดน้สดว่ามี
องคป์ระกอบและสือ
อารมณ์อะไรบา้ง 
๓.ฝึกร้องเพลงกลุ่ม 
และรายบุคคล 
๔.ร้องเพลงรายบุคคล 
๕.ฝึกเขียนประโยค 
เพลงอยา่งสนั ๆ 
และง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 
ภารงาน 

แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๗.ใชด้นตรีร่วม 
กบักิจกรรมใน 
การแสดงออก 
ตามจินตนาการ 

การใชด้นตรี 
ประกอบกิจกรรม 
นาฏศิลป์และการ
เล่านิทานเป็น 
การสืออารมณ์ตาม 
จินตนาการ 

๑.การบรรเลง 
ดนตรีประกอบ 
กิจกรรม
นาฏศิลป์ 
๒.การ
สร้างสรรค ์
เสียงประกอบ 
การเล่าเรือง 

๑.ทกัษะการ
นาํความรู้ 
ไปใช ้
๒.ทกัษะ 
การประยกุต ์
ใชค้วามรู้ 

๑.การบรรเลง 
ดนตรีร่วม 
กิจกรรมการ 
แสดงนาฏศิลป์ 
๒.การแสดง 
ดนตรีประกอบ 
การเล่าเรือง 

๑.ศึกษาเครืองดนตรี 
แต่ละประเภทสือ 
อารมณ์อะไรบา้ง 
๒.สนทนาซกัถาม 
การสืออารมณ์ของ 
ดนตรีจากกิจกรรม 
ทีแสดงออกทาง 
นาฏศิลป์และการเล่า
เรือง 
๓.เลือกเครือง 
ดนตรีทีจะบรรเลง 
ร่วมกบักิจกรรม 
การแสดงออกทาง 
นาฏศิลป์และเลือก 
ใชเ้สียงประกอบการ 
เล่าเรือง 
๔.นาํเสนอการ 
บรรเลงดนตรีตาม 
จินตนาการร่วมกบั 
กิจกรรมนาฏศิลป์ 
และการเล่าเรือง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ 
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                                              เวลาเรียน๒๐ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                    ชันประถมศึกษาปีท ี๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  การร้องเพลง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลง 
ทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอดและแสดงออกทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึกดว้ยความสนุกสนาน 
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 
   ป.๕/๕ ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 

๑.๓  ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน    
 ๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  ๑. การร้องเพลงไทยในอตัราจงัหวะสองชนั 

๒. การร้องเพลงสากล หรือไทยสากล 
๓. การร้องเพลงประสานเสียงแบบ Canon  Round 
๔. การสร้างสรรคป์ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 

 ๑.๕ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสือสาร 
  ๒.ความสามารถในการคิด 
  ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
 
 
 
  



๑๔ 

 

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

๓. รักษาวินยั 
 ๑.๘ ทักษะการคดิ 
  ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

 
๒. หลกัฐานการเรียนรู้ 

๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน  
  ๑. การร้องเพลงกลุ่มและรายบุคคล 
 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลง 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

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

     



๑๕ 

 

๓. การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ร่วมกนัฟังบทเพลงและการดน้สดว่ามีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 

๒. อภิปรายเกียวกบับทเพลงและการดน้สดว่ามีองคป์ระกอบและสืออารมณ์อะไรบา้ง 
๓. ฝึกร้องเพลงกลุ่มและรายบุคคล 
๔. ร้องเพลงรายบุคคล 
๕. ฝึกเขียนประโยคเพลงอยา่งสนั ๆและง่าย 

 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 

๒.เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓.แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที๒ 
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ การร้องด้นสด                                                                                    เวลาเรียน๑๐ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                     ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  การดน้สดการขบัร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลควรเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัวยั 
และช่วงเสียง 
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 

ป.๕/๖  ดน้สดง่าย ๆโดยใชป้ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
๑.๓  ความคดิรวบยอด 

  การดน้สดการขบัร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลควรเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัวยั 
และช่วงเสียง  
 ๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  ๑. การร้องเพลงไทยในอตัราจงัหวะสองชนั 

๒. การร้องเพลงสากล หรือไทยสากล 
๓. การร้องเพลงประสานเสียงแบบ Canon   Round 
๔. การสร้างสรรคป์ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 

 ๑.๕ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสือสาร 
  ๒.ความสามารถในการคิด 
  ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
 
 
 
  



๑๗ 

 

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

๓. รักษาวินยั 
 ๑.๘ ทักษะการคดิ 
  ๑. ทกัษะการฟัง 

๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้
 

๒. หลกัฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน   

๑. การขบัร้องประโยคเพลงถาม-ตอบ โดยไม่มีการฝึกซอ้ม 
 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงดน้สด 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลง 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

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

 
     



๑๘ 

 

๓. การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ร่วมกนัฟังบทเพลงและการดน้สดว่ามีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 

๒. อภิปรายเกียวกบับทเพลงและการดน้สดว่ามีองคป์ระกอบและสืออารมณ์อะไรบา้ง 
๓. ฝึกร้องเพลงกลุ่มและรายบุคคล 
๔. ร้องเพลงรายบุคคล 
๕. ฝึกเขียนประโยคเพลงอยา่งสนั ๆและง่าย 

 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 

๒.เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓.แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑ 
 
เรือง  ภารกจิเริมต้น                                                                                                                เวลา ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑ เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                               ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงขอพรจากดวงดาวไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงเพลงขอพรจากดวงดาว 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๒๐ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงขอพรจากดวงดาว 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงขอพรจากดวงดาว 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงขอพรจากดวงดาว 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๒๑ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงขอพรจากดวงดาว 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑    เรือง ภารกจิเริมต้น 

 

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

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



๒๒ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑    เรือง  ภารกจิเริมต้น 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๒๓ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑   ตอนภารกิจเริมตน้ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา 
พืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๘   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ขอพรจากดวงดาวไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 

๓.นกัเรียนฟังเพลงขอพรจากดวงดาว จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง ความดงัเบา ความ
สนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูร้องเพลงขอพรจากดวงดาวใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงความดงัเบา 
ของเสียง   
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงขอพรจากดวงดาวตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงขอพรจากดวงดาวพร้อมๆกนั โดยพยายามบงัคบัใหเ้สียงชดัเจน   
มีความดงัและเบาตามทีกาํหนด   
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงขอพรจากดวงดาวตามความเห็นของกลุ่ม 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดงความชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 



๒๕ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒ 
 
เรือง  คาํสัง                                                                                                                               เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง  สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                             ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงแม่มดสงัฟิลอสไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงแม่มดสงัฟิลอส 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั  เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๒๖ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงการร้องเพลงแม่มดสงัฟิลอส 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงแม่มดสงัฟิลอส 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงแม่มดสงัฟิลอส 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงแม่มดสังฟิลอส 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒   เรือง คาํสัง 

 

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

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



๒๘ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒   เรือง คาํสัง  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๒๙ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒   ตอนคาํสงั  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน 
ดนตรี  หนา้ ๑๒   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
แม่มดสงัฟิลอสไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 

๓.นกัเรียนฟังเพลงแม่มดสงัฟิลอส จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง  ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูร้องเพลงแม่มดสงัฟิลอสใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะและความดงัเบาของเสียง   
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงแม่มดสงัฟิลอสตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงแม่มดสงัฟิลอสพร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้ 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงแม่มดสงัฟิลอส พยายามปรับระดบัเสียงใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดงความชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๓๑ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๓ 
 
เรือง  พระคุณยงิใหญ่ของครู                                                                                                    เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                              ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงขอบคุณคุณครูไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงขอบคุณคุณครู 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๓๒ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงขอบคุณคุณครู 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงขอบคุณคุณครู 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงขอบคุณคุณครู 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๓๓ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงขอบคุณคุณครู 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓   เรือง พระคุณยงิใหญ่ของครู 

 

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

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



๓๔ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓   เรือง  พระคุณยงิใหญ่ของครู 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๓๕ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๓    ตอนพระคุณยงิใหญ่ของครู   ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐาน  ดนตรี  หนา้ ๑๕   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ขอบคุณคุณครูไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 

๓.นกัเรียนฟังเพลงขอบคุณคุณครู จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง  ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูร้องเพลงขอบคุณคุณครูใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะและความดงัเบาของเสียง   
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงขอบคุณคุณครูตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงขอบคุณคุณครูพร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้ 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงขอบคุณคุณครู พยายามปรับระดบัเสียงใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดงความชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๓๗ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๔ 
 
เรือง  คาํพยากรณ์                                                                                                                    เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                              ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วาดภาพประกอบเสียงเพลงศรีอยธุยาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกวาดภาพประกอบเพลงศรีอยธุยา 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๓๘ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 ภาพวาดประกอบเสียงเพลงศรีอยธุยา 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   การตรวจภาพวาดประกอบเสียงเพลงศรีอยธุยา 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   แบบประเมินการวาดภาพประกอบเสียงเพลงศรีอยธุยา 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

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

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี กาํหนดเรืองราวเหมาะสม จดัองคป์ระกอบไดดี้ 

มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสวยงามและมุ่งมนั
ในการทาํงาน 

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ กาํหนดเรืองราวเหมาะสม จดัองคป์ระกอบไดดี้ 
มีความคิดสร้างสรรค ์ ไม่มีความสวยงาม 
แต่มุ่งมนัในการทาํงาน 

๕-๗ ๑ ปรับปรุง กาํหนดเรืองราวไม่เหมาะสม  ไม่มีความคิด
สร้างสรรค ์และไม่มีความมุ่งมนัในการทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

แบบประเมินการวาดภาพประกอบเสียงเพลงศรีอยุธยา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๔   เรือง คาํพยากรณ์ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม เรืองราว

ของภาพ 
องค์ 

ประกอบ 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
ความ
งาม 

ความสนใจ
ความตงัใจ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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

 



๔๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๔   ตอนคาํพยากรณ์  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา 
พืนฐาน  ดนตรี  หนา้ ๑๗   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถวาดภาพ 
ประกอบเสียงดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงศรีอยธุยาจาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตสิงต่างๆของเพลง เช่น ระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะ ความดงัเบา เสียงเครืองดนตรี อารมณ์ความรู้สึกและอืนๆ 
 ๔.ครูอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งการฟังดนตรีแลว้สร้างจินตนาการ เช่นบทเพลงอาจใหค้วามรู้สึก
เกียวกบัทุ่งหญา้ทีมีสายลมอ่อนๆ ทะเลตอนเชา้ทีมีเมฆลอยเต็มฟ้า เป็นตน้   
 ๕.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
ใหฟั้งเพลงศรีอยธุยาตลอดทงัเพลง 

๖.ใหน้กัเรียนฟังเพลงศรีอยธุยาทีละหนึงท่อนสนัๆ  แลว้ใหน้กัเรียนในกลุ่มช่วยกนัจินตนาการ 
๗.แต่ละกลุ่มช่วยกนันาํจินตนาการจากการฟังเพลงมาวาดภาพ 
๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆแสดงความชืนชม 

  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๔๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๕ 
 
เรือง  ภูตแิห่งสัตว์ของเซบาสเตยีน                                                                                          เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                              ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องบนัไดเสียงเมเจอร์พร้อมทงัทาํสญัญาณมือประกอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องบนัไดเสียงเมเจอร์พร้อมทงัทาํสญัญาณมือประกอบ 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๔๓ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การร้องบนัไดเสียงเมเจอร์พร้อมทงัทาํสญัญาณมือประกอบ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องบนัไดเสียงเมเจอร์พร้อมทงัทาํสญัญาณมือประกอบ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องบนัไดเสียงเมเจอร์ 
   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 ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและตรงระดบัเสียง 

มีความพร้อมเพรียง การใชส้ัญลกัษณ์มือถูกตอ้ง
ชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค์ 

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและตรงระดบัเสียง 
แต่มีบางคาํเสียงเพียนหรือไม่ชดัเจน   
ใชส้ัญลกัษณ์มือค่อนขา้งถูกตอ้ง มีความคิด
สร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและระดบัเสียงไม่มี
ความพร้อมเพรียง การใชส้ัญลกัษณ์มือไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

แบบประเมินการร้องบันไดเสียงเมเจอร์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕เรือง ภูตแิห่งสัตว์ของเซบาสเตยีน 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ระดับ

เสียง 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๔๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕   เรือง  ภูตแิห่งสัตว์ของเซบาสเตยีน 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๔๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๕ตอนภูติแห่งสตัวข์องเซบาสเตียน   ตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน  ดนตรี  หนา้ ๒๐   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องบนัไดเสียง
เมเจอร์พร้อมทงัทาํสญัญาณมือประกอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.ครูทบทวนสญัลกัษณ์มือของโนต้ทุกตวัในบนัไดเสียงเมเจอร์ (Major scale) โดยครูร้องโนต้
พร้อมทาํสญัลกัษณ์มือประกอบโนต้ทุกตวั 
 ๔.นกัเรียนร้องโนต้ในบนัไดเสียงเมเจอร์  พร้อมทาํสญัลกัษณ์มือตามครูทีละตวั  โดยเริมตงัแต่ 
โนต้ตาํสุด  ไล่ขึนไปตามลาํดบัจนถึงโนต้ในระดบัสูงสุดของบนัไดเสียง 
 ๕.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๖.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องโนต้พร้อมทาํสญัลกัษณ์มือประกอบ  พยายามปรับใหร้ะดบัเสียง
ถกูตอ้ง มีจงัหวะแน่นอนและมีความพร้อมเพรียง 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูคอยช่วยปรับระดบัเสียงและสญัลกัษณ์มือ 
ใหถ้กูตอ้งยงิขึน 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรูและสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน  รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๔๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๖ 
 
เรือง  ภูตแิห่งสัตว์ประจาํกาย                                                                                                  เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                               ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงเรียกภูติแห่งสตัวไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงเรียกภูติแห่งสตัว ์
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั  เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๔๙ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงเรียกภูติแห่งสตัว ์
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเรียกภูติแห่งสตัว ์
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเรียกภูติแห่งสตัว ์
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๕๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงเรียกภูติแห่งสัตว์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕   เรือง ภูตแิห่งสัตว์ของเซบาสเตยีน 

 

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

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

 



๕๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕   เรือง  ภูตแิห่งสัตว์ของเซบาสเตยีน 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๕๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๖ ตอน  ภติูแห่งสตัวป์ระจาํกายตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน  ดนตรี  หนา้ ๒๔   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
เรียกภูติแห่งสตัวไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 

๓.นกัเรียนฟังเพลงเรียกภูติแห่งสตัว ์จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง  ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูร้องเพลงเรียกภูติแห่งสตัวใ์หน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะและความดงัเบาของเสียง   
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงเรียกภูติแห่งสตัวต์ามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงเรียกภูติแห่งสตัวพ์ร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้ 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงเรียกภูติแห่งสตัว ์พยายามปรับระดบัเสียงใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดงความชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๕๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๗ 
 
เรือง  คาํสาปถูกทําลาย                                                                                                    เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                    ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงมาเตน้รํากนัเถอะไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงมาเตน้รํากนัเถอะ 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๕๕ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงมาเตน้รํากนัเถอะ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงมาเตน้รํากนัเถอะ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงมาเตน้รํากนัเถอะ 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๕๖ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงมาเต้นรํากันเถอะ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๗เรือง คาํสาปถูกทําลาย 

 

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

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

 

 



๕๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๗   เรือง  คาํสาปถูกทําลาย 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๕๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๗ตอนคาํสาปถกูทาํลาย  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน  ดนตรี  หนา้ ๒๘   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
มาเตน้รํากนัเถอะไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 

๓.นกัเรียนฟังเพลงมาเตน้รํากนัเถอะ จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง  ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัรูปแบบจงัหวะทีสาํคญัพร้อมทงัปรบมือประกอบ  เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจ
รูปแบบจงัหวะทียากขึน เช่น รูปแบบจงัหวะทีเป็นโนต้ตวัเขบ็ตหนึงชนัประจุด  และรูปแบบจงัหวะทีมี
ลกัษณะขดัจงัหวะ 
 ๕.ครูปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงมาเตน้รํากนัเถอะใหน้กัเรียนฟังและดูตลอดเพลง 
 ๖.นกัเรียนปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงมาเตน้รํากนัเถอะพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว 
หรือจนกว่านกัเรียนจะปฏิบติัได ้
 ๗.ครูร้องเพลงมาเตน้รํากนัเถอะใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะและความดงัเบาของเสียง   
 ๘.นกัเรียนร้องเพลงมาเตน้รํากนัเถอะตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๙.นกัเรียนร้องเพลงมาเตน้รํากนัเถอะพร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้ 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงมาเตน้รํากนัเถอะ พยายามปรับระดบัเสียงใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
 ๑๒.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดง 
ความชืนชม 
 ๑๓.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 



๕๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๖๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๘ 
 
เรือง  บุคคลในผ้าคลุม                                                                                                          เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                          ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์จิารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงฟิลอสเรียกลกูา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงฟิลอสเรียกลกูา้ 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๖๑ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงฟิลอสเรียกลกูา้ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงฟิลอสเรียกลกูา้ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงฟิลอสเรียกลกูา้ 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๖๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงฟิลอสเรียกลูก้า 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๘   เรือง บุคคลในผ้าคลุม 

 

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

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

 

 



๖๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๘   เรือง บุคคลในผ้าคลุม  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๖๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๘  ตอนบุคคลในผา้คลุม  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน  ดนตรี  หนา้ ๓๑   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ฟิลอสเรียกลกูา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 

๓.นกัเรียนฟังเพลงฟิลอสเรียกลกูา้ จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง  ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัรูปแบบจงัหวะทีสาํคญัพร้อมทงัปรบมือประกอบ  เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจ
รูปแบบจงัหวะทียากขึน เช่น รูปแบบจงัหวะทีเป็นโนต้ตวัดาํประจุดและโนต้ตวัขาว 
 ๕.ครูปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงฟิลอสเรียกลกูา้ใหน้กัเรียนฟังและดูตลอดเพลง 
 ๖.นกัเรียนปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงฟิลอสเรียกลกูา้พร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว 
หรือจนกว่านกัเรียนจะปฏิบติัได ้
 ๗.ครูร้องเพลงฟิลอสเรียกลกูา้ใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะและความดงัเบาของเสียง   
 ๘.นกัเรียนร้องเพลงฟิลอสเรียกลกูา้ตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๙.นกัเรียนร้องเพลงฟิลอสเรียกลกูา้พร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้ 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงฟิลอสเรียกลกูา้พยายามปรับระดบัเสียงใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
 ๑๒.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดง 
ความชืนชม 
 ๑๓.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน  รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 



๖๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๖๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๙ 
 
เรือง  การปะทะอนัดุเดือด                                                                                                     เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                           ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงฝึกจงัหวะไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงฝึกจงัหวะ 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั  เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๖๗ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงฝึกจงัหวะ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงฝึกจงัหวะ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการปรบมือตามรูปแบบจงัหวะของเพลงฝึกจงัหวะ 
   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 ปรบมือไดถู้กตอ้งตามจงัหวะ มีความแม่นยาํ 

มีความพร้อมเพรียงและความร่วมร่วมมือของ
กลุ่มและความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ปรบมือไดถู้กตอ้งตามจงัหวะ มีความแม่นยาํ
พอสมควร  แต่มีบางจงัหวะไม่ชดัเจน  มีความคิด
สร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ปรบมือไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะมีไม่มีความพร้อม
เพรียง ขาดความร่วมมือในกลุ่ม ไม่มีความคิด
สร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 

 



๖๘ 

 

แบบประเมินการปรบมือตามรูปแบบจังหวะ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๙  เรือง การปะทะอนัดุเดอืด 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม จงัหวะ ความ

แม่นยาํ 
ความ 

พร้อมเพรียง 
ความ

ร่วมมอื 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๖๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๙  เรือง  การปะทะอนัดุเดอืด 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๗๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๙  ตอนการปะทะอนัดุเดือด   ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน  ดนตรี  หนา้ ๓๔   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถปรบมือ 
ตามรูปแบบจงัหวะของเพลงฝึกจงัหวะไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงฝึกจงัหวะ จาก Audio CD  พร้อมทงัดูโนต้เพลงฝึกจงัหวะ  และสงัเกต 
รูปแบบจงัหวะของเพลง ความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัรูปแบบจงัหวะทีสาํคญัพร้อมทงัปรบมือประกอบ  เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจ
รูปแบบจงัหวะทียากขึน เช่น รูปแบบจงัหวะทีเป็นโนต้ตวัดาํประจุดและโนต้ตวัขาว 
 ๕.ครูปรบมือตามรูปแบบจงัหวะฝึกจงัหวะใหน้กัเรียนฟังและดูตลอดเพลง 
 ๖.นกัเรียนปรบมือตามรูปแบบจงัหวะฝึกจงัหวะพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว 
หรือจนกว่านกัเรียนจะปฏิบติัได ้
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงฝึกจงัหวะพยายามปรับใหถ้กูตอ้งตาม
จงัหวะและมีความแม่นยาํ 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดง 
ความชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 

 
 
 



๗๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๗๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๐ 
 
เรือง  ความเศร้าและความผดิหวงั                                                                                        เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                          ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เล่าเรืองตามจินตนาการหลงัจากการฟังเพลง Rite of the spring ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การเล่าเรืองตามจินตนาการหลงัจากการฟังเพลง Rite of the spring  
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั  เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๗๓ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการเล่าเรืองตามจินตนาการหลงัจากการฟังเพลง Rite of the spring 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการเล่าเรืองตามจินตนาการหลงัจากการฟังเพลง  
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการเล่าเรืองตามจินตนาการหลงัการฟังเพลง 
   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 เนือหาครบถว้นเหมาะสม การใชภ้าษาถูกตอ้ง

เขา้ใจง่าย นาํเสนอเป็นขนัตอนชดัเจน มีความ
ร่วมมือกนัและมีความคิดสร้างสรรค์ 

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ เนือหาครบถว้นเหมาะสม การใชภ้าษาถูกตอ้ง
เขา้ใจง่าย แต่การนาํเสนอไม่เป็นขนัตอน 
 มีความร่วมมือกนัและมีความคิดสร้างสรรค์ 

๕-๗ ๑ ปรับปรุง เนือหาไม่ค่อยสอดคลอ้ง  การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
นาํเสนอไม่เป็นขนัตอนชดัเจน ไม่ใหค้วาม
ร่วมมือกบักลุ่ม 

 
 
 
 
 
 

 



๗๔ 

 

แบบประเมินการเล่าเรืองตามจินตนาการหลังจากการฟังเพลง  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๐   เรือง ความเศร้าและความผดิหวงั 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม เนือหา ลําดับ

ขันตอน 
การใช้ภาษา

ถูกต้อง 
ความ

ร่วมมอื 
ความคดิ

สร้างสรรค์ 
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๗๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๐   เรือง  ความเศร้าและความผดิหวงั  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๗๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๐ตอนความเศร้าและความผดิหวงัตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๓๖   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถจินตนาการ
หลงัจากการฟังเพลง Rite of the spring ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลง Rite of the spring  จาก Audio CD   
 ๔.ครูอธิบายวิธีทาํกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใหน้กัเรียนฟังเพลงทีละท่อน  หลงัจากนนับอกนกัเรียน
ว่า ครูกาํลงันึกถึงอะไร ยกตวัอยา่งใหน้กัเรียนเขา้ใจ  หรืออาจใชค้าํถาม “ถา้เป็นนกัเรียนจะนึกถึงอะไรบา้ง” 
 ๕.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๖.นกัเรียนฟังเพลง Rite of the spring  พร้อมๆกนัอีกครังหนึง 
 ๗.ครูใหแ้ต่ละกลุ่มฟังเพลงทีละท่อนแลว้ช่วยกนัสรุปเรืองราว  กระทาํอยา่งนีจนครบทงัเพลง 
 ๘.แต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปเรืองราวใหต่้อเนืองกนั 

๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยครูใหค้าํแนะนาํเพิมเติมใหค้รบถว้น 
๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 

 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๗๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๑ 
 
เรือง  สะพานต้องคาํสาป                                                                                                        เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                             ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงคาํสาปไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงคาํสาป 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๗๙ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงคาํสาป 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงคาํสาป 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงคาํสาป 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๘๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงคําสาป 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๑   เรือง สะพานต้องคาํสาป 

 

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

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



๘๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๑   เรือง  สะพานต้องคาํสาป 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๘๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๑  ตอนสะพานตอ้งคาํสาปตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน  ดนตรี  หนา้ ๔๒   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
คาํสาปไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 

๓.นกัเรียนฟังเพลงฟิลอสเรียกลกูา้ จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง  ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัรูปแบบจงัหวะทีสาํคญัพร้อมทงัปรบมือประกอบ  เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจ
รูปแบบจงัหวะทียากขึน เช่น รูปแบบจงัหวะทีเป็นโนต้ตวัเขบ็ต ๑ ชนัประจุดและโนต้ตวัขาว 
 ๕.ครูปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงคาํสาปใหน้กัเรียนฟังและดูตลอดเพลง 
 ๖.นกัเรียนปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงคาํสาปพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว 
หรือจนกว่านกัเรียนจะปฏิบติัได ้
 ๗.ครูร้องเพลงคาํสาปใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะและความดงัเบาของเสียง   
 ๘.นกัเรียนร้องเพลงคาํสาปตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๙.นกัเรียนร้องเพลงคาํสาปพร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้ 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงคาํสาปพยายามปรับระดบัเสียงใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
 ๑๒.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดง 
ความชืนชม 
 ๑๓.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 



๘๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๘๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๒ 
 
เรือง  เด็กดอืกลบัใ จ                                                                                                             เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                          ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงสญัญาใหแ้ม่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงสญัญาใหแ้ม่ 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๘๕ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงสญัญาใหแ้ม่ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงสญัญาใหแ้ม่ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงสญัญาใหแ้ม่ 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๘๖ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงสัญญาให้แม่ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๒ เรือง เดก็ดือกลบัใจ 

 

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

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



๘๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๒   เรือง  เดก็ดือกลบัใจ  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๘๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๒ตอนเด็กดือกลบัใจตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๔๖  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
สญัญาใหแ้ม่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 

๓.นกัเรียนฟังเพลงสญัญาใหแ้ม่ จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง  ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัรูปแบบจงัหวะทีสาํคญัพร้อมทงัปรบมือประกอบ  เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจ
รูปแบบจงัหวะทียากขึน เช่น รูปแบบจงัหวะทีเป็นโนต้ตวัเขบ็ต ๑ ชนัประจุดและโนต้ขดัจงัหวะ 
 ๕.ครูปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงสญัญาใหแ้ม่ใหน้กัเรียนฟังและดูตลอดเพลง 
 ๖.นกัเรียนปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงสญัญาใหแ้ม่พร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว 
หรือจนกว่านกัเรียนจะปฏิบติัได ้
 ๗.ครูร้องเพลงสญัญาใหแ้ม่ใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะและความดงัเบาของเสียง   
 ๘.นกัเรียนร้องเพลงสญัญาใหแ้ม่ตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๙.นกัเรียนร้องเพลงสญัญาใหแ้ม่พร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้ 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงสญัญาใหแ้ม่พยายามปรับระดบัเสียงใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
 ๑๒.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดง 
ความชืนชม 
 ๑๓.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 



๘๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๙๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๓ 
 

เรือง  กฬีาหมู่บ้าน                                                                                                              เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                        ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงเชียร์กีฬาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงเชียร์กีฬา 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๙๑ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงเชียร์กีฬา 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเชียร์กีฬา 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเชียร์กีฬา 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๙๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงเชียร์กีฬา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๓   เรือง กฬีาหมู่บ้าน 

 

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

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



๙๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๓   เรือง  กฬีาหมู่บ้าน  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๙๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๓ตอนกีฬาหมู่บา้น ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน
ดนตรี หนา้ ๕๐แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
เชียร์กีฬาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 

๓.นกัเรียนฟังเพลงเชียร์กีฬา จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง  ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัรูปแบบจงัหวะทีสาํคญัพร้อมทงัปรบมือประกอบ  เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจ
รูปแบบจงัหวะทียากขึน เช่น รูปแบบจงัหวะทีเป็นโนต้ตวัดาํประจุด โนต้ตวัเขบ็ต ๑ ชนัประจุด 
และโนต้ขดัจงัหวะ 
 ๕.ครูร้องรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํแทนค่าจงัหวะและปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงเชียร์กีฬา 
ใหน้กัเรียนฟังและดูตลอดเพลง 
 ๖.นกัเรียนร้องรูปแบบจงัหวะดา้ยคาํแทนค่าจงัหวะและปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงเชียร์กีฬา
พร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียวหรือจนกว่านกัเรียนจะปฏิบติัได ้
 ๗.ครูร้องเพลงเชียร์กีฬาใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียงรูปแบบจงัหวะ
และความดงัเบาของเสียง   
 ๘.นกัเรียนร้องเพลงเชียร์กีฬาตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๙.นกัเรียนร้องเพลงเชียร์กีฬาพร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้ 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงเชียร์กีฬาพยายามปรับระดบัเสียงใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
 ๑๒.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดง 
ความชืนชม 
 ๑๓.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 



๙๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๙๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๔ 
 
เรือง  เดินทางโดยเรือ                                                                                                          เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                        ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องประสานเสียงเพลงล่องเรือไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องประสานเสียงเพลงล่องเรือ 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๙๗ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องประสานเสียงเพลงล่องเรือ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงล่องเรือ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงล่องเรือ 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๙๘ 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงล่องเรือ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๔   เรือง เดินทางโดยเรือ 

 

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

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



๙๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๔   เรือง  เดินทางโดยเรือ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๐๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๔   ตอนเดินทางโดยเรือตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๕๓   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องประสาน
เสียงเพลงล่องเรือไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
 ๓.ครูอธิบายเกียวกบัการอ่านโนต้ทีใชกุ้ญแจฟาแก่นกัเรียนโดยเนน้ใหเ้ห็นว่า “หวัของกุญแจฟาจะ
บนัทึกคาบเสน้ที ๔  และทาํใหต้วัโนต้ทุกตวัทีบนัทึกคาบเสน้ที ๔ มีชือว่า ฟา “ 
 ๔.ใหน้กัเรียนลองอ่านไล่เสียงตงัแต่เสียงโดตาํขึนไปถึงโดสูง ประมาณ ๒ช่วงเสียงคู่ ๘  
 ๕.นกัเรียนฟังเพลงล่องเรือ จาก Audio CD  และสงัเกตเกียวกบัการควบคุมระดบัเสียง  
และความดงัเบา 
 ๖.ครูร้องแนวทาํนองเพลงทีใชกุ้ญแจโซใหน้กัเรียนร้องตามทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๗.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๘.ครูร้องแนวทาํนองเพลงทีใชกุ้ญแจฟาใหน้กัเรียนร้องตามทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๙.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มที ๑  ร้องแนวทาํนองทีใชกุ้ญแจโซ  ส่วนกลุ่ม ๒ 
ร้องแนวทาํนองทีใชกุ้ญแจฟา 
 ๑๑.นกัเรียนร้องประสานเสียงกนั  และร้องสลบัแนวทาํนองเพลงกนั 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๐๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๕ 
 
เรือง  หมู่บ้านโสโครก                                                                                                             เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                             ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

อ่านโนต้สากลระบบโดเคลือนทีทีกาํหนดไดถ้กูตอ้ง 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกอ่านโนต้สากลระบบโดเคลือนที 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๑๐๓ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการอ่านโนต้สากลระบบโดเคลือนที 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการอ่านโนต้สากลระบบโดเคลือนที 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการอ่านโนต้สากลระบบโดเคลือนที 
   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 ระดบัเสียงและจงัหวะถูกตอ้ง  มีความพร้อม

เพรียง มีความร่วมมือ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ระดบัเสียงและจงัหวะถูกตอ้ง  แต่มีบางเสียง

เพยีนหรือไม่ชดัเจน มีความพร้อมเพรียง 
และมีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ระดบัเสียงและจงัหวะไม่ถูกตอ้ง  ไม่มีความ
พร้อมเพรียงและไม่ค่อยมีความร่วมมือ 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๔ 

 

แบบประเมินการอ่านโน้ตสากลระบบโดเคลือนที 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๕   เรือง หมู่บ้านโสโครก 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 
รวม ระดับ

เสียง จงัหวะ ความ 
พร้อมเพรียง 

ความ
ร่วมมอื 

ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๐๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๕   เรือง  หมู่บ้านโสโครก 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๐๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๕   ตอนหมู่บา้นโสโครก   ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๕๕   แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถอ่านโนต้สากล
ระบบโดเคลือนทีทีกาํหนดไดถ้กูตอ้ง 
 ๓.ครูเขียนตวัโนต้ลงในบรรทดัหา้เสน้โดยไม่ใส่กุญแจเสียงใดๆ  ตงัแต่ตวัโนต้ใตบ้รรทดัหา้เสน้
เรียงลาํดบัจนถึงตวัโนต้เหนือบรรทดัหา้เสน้ 
 ๔.ครูอธิบายวิธีการอ่านโนต้  แลว้เลือกโนต้ตวัใดตวัหนึงเป็น “ตวัโด”  หลงัจากนนัใหน้กัเรียน
ช่วยกนัไล่โนต้เรียงลาํดบัทงัสูงขึนและตาํลงตามระบบโดเคลือนที 
 ๕.ครูกาํหนดใหโ้นต้ตวัใดตวัหนึงเป็นโนต้ตวัโด  แลว้ใหน้กัเรียนบอกชือโนต้ตวัอืน 
โดยการเปรียบเทียบกบัโนต้ตวัโด 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๗.ครูเขียนโนต้ใหแ้ต่ละกลุ่มอ่านจนครบทุกกลุ่ม 

๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๐๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๖ 
 
เรือง  ขอขมาแม่นํา                                                                                                                 เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                             ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงลอยกระทงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงลอยกระทง 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๑๐๙ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงลอยกระทง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงลอยกระทง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงลอยกระทง 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๑๑๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงลอยกระทง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๖เรือง ขอขมาแม่นํา 

 

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

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



๑๑๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๖ เรือง  ขอขมาแม่นํา  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๑๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๖  ตอนขอขมาแม่นาํ  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา 
พืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๕๙  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ลอยกระทงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงลอยกระทง จาก Audio CD  และสงัเกตเกียวกบัการควบคุมระดบัเสียง  
และความดงัเบา 
 ๖.ครูอ่านโนต้เพลงลอยกระทงใหน้กัเรียนฟัง  พร้อมทงัใหดู้โนต้เพลงลอยกระทง จากหนงัสือเรียน
หนา้ ๕๘  ประกอบดว้ย 
 ๗.นกัเรียนอ่านตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๘.นกัเรียนอ่านโนต้เพลงลอยกระทงพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะอ่านได ้
 ๙.ครูร้องเนือเพลงลอยกระทงใหน้กัเรียนฟังพร้อมทงัใหดู้โนต้เพลงลอยกระทง จากหนงัสือเรียน
หนา้ ๕๘  ประกอบดว้ย 
 ๑๐.นกัเรียนอ่านตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลงใหน้กัเรียนสงัเกตระดบัเสียงและการใช้
เครืองหมายเชือมเสียงดว้ย 
 ๑๑.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๑๒.แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 ๑๓.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงลอยกระทงตามลาํพงั 
 ๑๔.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูคอยช่วยปรับใหถ้กูตอ้งยงิขึน 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 



๑๑๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๑๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๗ 
 

เรือง  ปลาเกเรเจ้าถิน                                                                                                            เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                         ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องโนต้ทนัควนั (Sight singing) ตามทีกาํหนดได ้
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงโนต้ทนัควนั (Sight singing) 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๑๑๕ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องโนต้ทนัควนั (Sight singing)  
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงโนต้ทนัควนั (Sight singing) 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงโนต้ทนัควนั (Sight singing) 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๑๑๖ 

 

แบบประเมินการร้องโน้ตทันควัน (Sight singing)  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๗   เรือง ปลาเกเรเจ้าถิน 

 

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

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



๑๑๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๗   เรือง ปลาเกเรเจ้าถิน  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๑๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๖  ตอนปลาเกเรเจา้ถินตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน
ดนตรี  หนา้ ๖๑  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องโนต้ 
ทนัควนั (Sight singing) ตามทีกาํหนดได ้
 ๓.ครูและนกัเรียนร่วมสนทนาเกียวกบัการร้องโนต้ทนัควนัทีเคยเรียนมาแลว้ 
 ๔.ครูเขียนเตรียม Chart เขียนโนต้เพือใหน้กัเรียนฝึกร้องโนต้ทนัควนั  โดยใชโ้นต้ตวัดาํ 
เท่ากบั  ๑  จงัหวะ  ประกอบดว้ย 
  ๑)โนต้ทีใชก้ญุแจโซ  จาํนวน  ๑๒  หอ้ง 
  ๒)โนต้ทีใชกุ้ญแจฟา จาํนวน  ๑๒  หอ้ง 
  ๓)โนต้ทีใชก้ญุแจโด  จาํนวน  ๑๒  หอ้ง 
 ๕.นกัเรียนฝึกร้องพร้อมกนัประมาณ  ๓-๔  เทียว  โดยพยายามใหถ้กูระดบัเสียงและจงัหวะ 
ใหค้งที 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 
๔. Chart โนต้สาํหรับฝึกหดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๒๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๘ 
 
เรือง  ความลบัของฟินิกส์                                                                                                เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                     ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงชาติไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงชาติไทย 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๑๒๑ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงชาติไทย 
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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๑๒๒ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงชาติไทย 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๘   เรือง ความลบัของฟินิกส์ 

 

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

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



๑๒๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๘   เรือง  ความลบัของฟินิกส์ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๒๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๘  ตอนความลบัของฟินิกส์ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๖๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลงชาติไทย
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 

๓.นกัเรียนฟังเพลงชาติไทย จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง รูปแบบจงัหวะ ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลงพร้อมทงัดูโนต้ประกอบจากหนงัสือเรียน หนา้ ๑๐๐ 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัรูปแบบจงัหวะทีสาํคญัพร้อมทงัปรบมือประกอบ  เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจ
รูปแบบจงัหวะทียากขึน เช่น รูปแบบจงัหวะทีเป็นโนต้ตวัดาํประจุดและโนต้ตวัขาว 
 ๕.ครูปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงชาติไทยใหน้กัเรียนฟังและดูตลอดเพลง 
 ๖.นกัเรียนปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงชาติไทยพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว 
หรือจนกว่านกัเรียนจะปฏิบติัได ้
 ๗.ครูร้องเพลงชาติไทยใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะและความดงัเบาของเสียง   
 ๘.นกัเรียนร้องเพลงชาติไทยตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๙.นกัเรียนร้องเพลงชาติไทยพร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้ 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงชาติไทยพยายามปรับระดบัเสียงใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
 ๑๒.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดง 
ความชืนชม 
 ๑๓.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 



๑๒๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๒๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๙ 
 
เรือง  ความเป็นห่วงใต้ท่อนํา                                                                                                 เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                           ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงเพือพ่อไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีความไพเราะ 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงเพือพ่อ 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๑๒๗ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงเพือพ่อ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเพือพ่อ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเพือพ่อ 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๑๒๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงเพอืพ่อ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๙   เรือง ความเป็นห่วงใต้ท่อนาํ 

 

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

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



๑๒๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๙   เรือง  ความเป็นห่วงใต้ท่อนาํ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๓๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑๙  ตอนความเป็นห่วงใตท่้อนาํตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐานดนตรี  หนา้ ๖๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
เพือพ่อไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีความไพเราะ 

๓.นกัเรียนฟังเพลงเพือพ่อ จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง รูปแบบจงัหวะ ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลงพร้อมทงัดูโนต้ประกอบจากหนงัสือเรียน หนา้ ๖๕-๖๖ 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัรูปแบบจงัหวะทีสาํคญัพร้อมทงัปรบมือประกอบ  เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจ
รูปแบบจงัหวะทียากขึน เช่น รูปแบบจงัหวะทีเป็นโนต้ตวัเขบ็ต ๑ ชนัประจุดและโนต้ตวัขาวประจุด 
 ๕.ครูปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงเพือพ่อใหน้กัเรียนฟังและดูตลอดเพลง 
 ๖.นกัเรียนปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงชาติไทยพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว 
หรือจนกว่านกัเรียนจะปฏิบติัได ้
 ๗.ครูร้องเพลงเพือพ่อใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะและความดงัเบาของเสียง   
 ๘.นกัเรียนร้องโนต้เพลงเพือพ่อตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๙.นกัเรียนร้องโนต้เพลงเพือพ่อพร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้ 
 ๑๐.นกัเรียนร้องเพลงเพือพ่อตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๑๑.นกัเรียนร้องเพลงเพือพ่อพร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้
 ๑๒.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๑๓.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงเพือพ่อและช่วยกนัแต่งเนือร้องสาํหรับท่อน C ดว้ย 
 ๑๔.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดง 
ความชืนชม 
 ๑๕.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 



๑๓๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๓๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๐ 
เรือง  คาํสัญญาจากลกูๆ                                                                                                         เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง สนุกสนานกบัการร้องเพลง                                           ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๕  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลทีเหมาะสมกบัวยั 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงทีกาํหนดไดถ้กูตอ้ง 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  ๑.อตัราจงัหวะของบทเพลง 
๒.การร้องเพลงทีกาํหนด 

๑.๕  ความคดิรวบยอด 
  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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



๑๓๓ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงทีกาํหนด 
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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๑๓๔ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงทีกําหนด 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๐   เรือง คาํสัญญาจากลกูๆ 

 

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

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



๑๓๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๐   เรือง  คาํสัญญาจากลกูๆ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๓๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๐  ตอนคาํสญัญาจากลกูๆตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๖๙  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ทีกาํหนดใหไ้ดถ้กูตอ้ง 
 ๓.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๔.ใหต้วัแทนกลุ่มออกมาหนา้ชนัเรียน  เพือจบัฉลากชือเพลงในกล่อง  ซึงในกล่องนนัจะมีชือเพลง
ทีนกัเรียนเคยเรียนมาแลว้ทงัหมด 
 ๕.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงทีจบัฉลากได ้
 ๖.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน หลงัร้องจบใหเ้พือนๆทายว่าอยูใ่นอตัราจงัหวะอะไร 
 ๗.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๓๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๑ 
 

เรือง  เหล่าสหายเหลอืหกคน                                                                                              เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   เรือง การร้องด้นสด                                                             ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๖  ดน้สดง่าย ๆโดยใชป้ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงเรียกพลงัแห่งไฟไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงเรียกพลงัแห่งไฟ 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การดน้สดการขบัร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลควรเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัวยั 
และช่วงเสียง  

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๑๓๙ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงเรียกพลงัแห่งไฟ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงเรียกพลงัแห่งไฟ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงเรียกพลงัแห่งไฟ 
   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 ์

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงเรียกพลังแห่งไฟ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๑   เรือง เหล่าสหายเหลอืหกคน 

 

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

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



๑๔๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๑   เรือง  เหล่าสหายเหลอืหกคน 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๔๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๑ตอนเหล่าสหายเหลือหกคน ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๗๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
เรียกพลงัแห่งไฟไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 

๓.นกัเรียนฟังเพลงเรียกพลงัแห่งไฟ จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง  ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัรูปแบบจงัหวะทีสาํคญัพร้อมทงัปรบมือประกอบ  เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจ
รูปแบบจงัหวะทียากขึน เช่น รูปแบบจงัหวะทีเป็นโนต้ใชเ้ครืองหมายเชือมเสียงและโนต้ขดัจงัหวะ 
 ๕.ครูปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงคาํสาปใหน้กัเรียนฟังและดูตลอดเพลง 
 ๖.นกัเรียนปรบมือตามรูปแบบจงัหวะเพลงเรียกพลงัแห่งไฟพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว 
หรือจนกว่านกัเรียนจะปฏิบติัได ้
 ๗.ครูร้องเพลงเรียกพลงัแห่งไฟใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะและความดงัเบาของเสียง   
 ๘.นกัเรียนร้องเพลงคาํสาปตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๙.นกัเรียนร้องเพลงเรียกพลงัแห่งไฟพร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่า 
นกัเรียนจะร้องได ้ 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเรียกพลงัแห่งไฟพยายามปรับระดบัเสียงใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
 ๑๒.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดง 
ความชืนชม 
 ๑๓.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 



๑๔๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๔๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๒ 
 

เรือง  ความเหงาก่อนวนัคริสต์มาส                                                                                      เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   เรือง การร้องด้นสด                                                             ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๖  ดน้สดง่าย ๆโดยใชป้ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องประสานเสียงเพลงSilent night ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไพเราะ 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องประสานเสียงเพลง  Silent night  
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การดน้สดการขบัร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลควรเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัวยั 
และช่วงเสียง  

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๑๔๕ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องประสานเสียงเพลง  Silent night  
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลง  Silent night  
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลง  Silent night  
   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 ์

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลง  Silent night  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๒   เรือง ความเหงาก่อนวนัคริสต์มาส 

 

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

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



๑๔๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๒   เรือง  ความเหงาก่อนวนัคริสต์มาส  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๔๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที๒๒  ตอนความเหงาก่อนวนัคริสตม์าสตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๗๖  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
ประสานเสียงเพลง  Silent night ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไพเราะ 

๓.ครูอธิบายเกียวกบัการอ่านโนต้ทีมีลกัษณะพิเศษเพิมขึนมา เช่น โนต้ตวัขาวประจุก เครืองหมาย
เชือมเสียง และศพัทท์างดนตรี เป็นตน้ 

๔.ครูอ่านโนต้เพลง Silent night ใหน้กัเรียนฟังตลอดเพลง  โดยปฏิบติัตามเครืองหมายและศพัท์
ทางดนตรีอยา่งเคร่งครัด  และใหน้กัเรียนดูโนต้เพลง Silent night จากหนงัสือเรียน หนา้ ๗๕-๗๖ ประกอบ 
 ๕.นกัเรียนฟังเพลงSilent night จาก Audio CD  และสงัเกตเกียวกบัการควบคุมระดบัเสียง  
และความดงัเบา 
 ๖.ครูร้องแนวทาํนองหลกัใหน้กัเรียนร้องตามทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๗.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๘.ครูร้องแนวทาํนองรองใหน้กัเรียนร้องตามทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๙.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มที ๑  ร้องแนวทาํนองหลกั  ส่วนกลุ่ม ๒ 
ร้องแนวทาํนองรอง 
 ๑๑.นกัเรียนร้องประสานเสียงกนั  ครูพยายามปรับใหร้ะดบัเสียงร้องถกูตอ้งและแน่นอน  
นอกจากนีปรับใหเ้ป็นไปตามเครืองหมายและศพัทท์างดนตรี  เพือใหเ้กิดความไพเราะ 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 

 



๑๔๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๕๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๓ 
 

เรือง  ทําความดีวนัปีใหม่                                                                                                          เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   เรือง การร้องด้นสด                                                                   ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๖  ดน้สดง่าย ๆโดยใชป้ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องประสานเสียงเพลงวนัปีใหม่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไพเราะ 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องประสานเสียงเพลงวนัปีใหม่ 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การดน้สดการขบัร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลควรเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัวยั 
และช่วงเสียง  

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๑๕๑ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องประสานเสียงเพลงวนัปีใหม่ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงวนัปีใหม่ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงวนัปีใหม่ 
   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 ์

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงวันปีใหม่ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๓  เรือง ทําความดีวนัปีใหม่ 

 

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

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



๑๕๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๓  เรือง ทําความดีวนัปีใหม่  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๕๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๓  ตอนทาํความดีวนัปีใหม่  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๘๐  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
ประสานเสียงเพลงวนัปีใหม่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไพเราะ 

๓.ครูอธิบายเกียวกบัการอ่านโนต้ทีมีลกัษณะพิเศษเพิมขึนมา เช่น โนต้ตวัขาวประจุด  
เครืองหมายเชือมเสียง และศพัทท์างดนตรี เป็นตน้ 

๔.ครูอ่านโนต้เพลงวนัปีใหม่ใหน้กัเรียนฟังตลอดเพลง  โดยปฏิบติัตามเครืองหมายและศพัท ์
ทางดนตรีอยา่งเคร่งครัด  และใหน้กัเรียนดูโนต้เพลงวนัปีใหม่จากหนงัสือเรียน หนา้ ๗๘-๗๙ ประกอบ 
ทงัสองแนว 
 ๕.นกัเรียนฟังเพลงวนัปีใหม่จาก Audio CD  และสงัเกตเกียวกบัการควบคุมระดบัเสียง  
และความดงัเบา 
 ๖.ครูร้องแนวทาํนองหลกัใหน้กัเรียนร้องตามทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๗.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๘.ครูร้องแนวทาํนองรองใหน้กัเรียนร้องตามทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๙.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มที ๑  ร้องแนวทาํนองหลกั  ส่วนกลุ่ม ๒ 
ร้องแนวทาํนองรอง 
 ๑๑.นกัเรียนร้องประสานเสียงกนั  ครูพยายามปรับใหร้ะดบัเสียงร้องถกูตอ้งและแน่นอน  
นอกจากนีปรับใหเ้ป็นไปตามเครืองหมายและศพัทท์างดนตรี  เพือใหเ้กิดความไพเราะ 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนมาทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 



๑๕๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๕๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๔ 
 

เรือง  วางแผนการเดินทาง                                                                                                       เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   เรือง การร้องด้นสด                                                                ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๖  ดน้สดง่าย ๆโดยใชป้ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงคาถากลายร่างไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงคาถากลายร่าง 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การดน้สดการขบัร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลควรเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัวยั 
และช่วงเสียง  

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๑๕๗ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงคาถากลายร่าง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงคาถากลายร่าง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงคาถากลายร่าง 
   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 ์

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงคาถากลายร่าง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๔  เรือง วางแผนการเดินทาง 

 

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

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



๑๕๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๔  เรือง วางแผนการเดินทาง  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๖๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๔  ตอนวางแผนการเดินทางตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๘๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
คาถากลายร่างไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงคาถากลายร่าง จาก Audio CD  และสงัเกตรูปแบบจงัหวะและเครืองหมายต่างๆ 
 ๔.ครูปรบมือตามรูปแบบจงัหวะใหน้กัเรียนฟังตลอดเพลง  โดยใหน้กัเรียนดูโนต้จากหนงัสือเรียน 
หนา้ ๘๒   
 ๕.นกัเรียนปรบมือตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๖.นกัเรียนปรบมือพร้อมๆกนัประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะปฏิบติัได ้
 ๗.ครูร้องโนต้ใหน้กัเรียนฟังตลอดเพลง  โดยใหน้กัเรียนสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
 ๘.ครูร้องเพลงคาถากลายร่างใหน้กัเรียนร้องตามทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๙.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานหรือเลขานุการของกลุ่ม 
 ๑๑.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงคาถากลายร่างตามลาํพงั  
 ๑๒.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยครูช่วยชีแนะเพิมเติม 
 ๑๓.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๖๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๕ 
 

เรือง  ฟินกิส์ในฝูงปีศาจ                                                                                                            เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   เรือง การร้องด้นสด                                                                   ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๖  ดน้สดง่าย ๆโดยใชป้ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงแขกบรเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไพเราะ 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงแขกบรเทศ 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การดน้สดการขบัร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลควรเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัวยั 
และช่วงเสียง  

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๑๖๓ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงแขกบรเทศ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงแขกบรเทศ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงแขกบรเทศ 
   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 ์

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงแขกบรเทศ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๕   เรือง ฟินิกส์ในฝูงปีศาจ 

 

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

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



๑๖๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๕   เรือง  ฟินิกส์ในฝูงปีศาจ  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๖๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๕  ตอนฟินิกส์ในฝงูปีศาจตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๘๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
แขกบรเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไพเราะ 

๓.นกัเรียนฟังเพลงแขกบรเทศ จาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง  ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลง 
 ๔.ครูร้องเพลงแขกบรเทศใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะและความดงัเบาของเสียง   
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงแขกบรเทศตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงเรียกแขกบรเทศพร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้ 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงแขกบรเทศ พยายามปรับระดบัเสียงใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดงความชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๖๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๖ 
 

เรือง  คุกปลอดเวทมนตร์                                                                                                      เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒  เรือง การร้องด้นสด                                                                 ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๖  ดน้สดง่าย ๆโดยใชป้ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงความเชือไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงความเชือ 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การดน้สดการขบัร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลควรเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัวยั 
และช่วงเสียง  

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๑๖๙ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงความเชือ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงความเชือ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงความเชือ 
   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 ์

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงความเชือ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๖   เรือง คุกปลอดเวทมนตร์ 

 

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

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



๑๗๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๖   เรือง  คุกปลอดเวทมนตร์  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๗๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๖  ตอนคุกปลอดเวทมนตร์ ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๙๐  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ความเชือไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนานเหมาะสมกบัวยั 

๓.นกัเรียนฟังเพลงความเชือจาก Audio CD  พร้อมทงัสงัเกตระดบัเสียง  ความดงัเบา  
ความสนัยาวและความชา้เร็วของบทเพลงพร้อมทงัดูโนต้ประกอบจากหนงัสือเรียน หนา้ ๘๘-๘๙ 
 ๔.ครูร้องเพลงความเชือใหน้กัเรียนฟังอีกครังโดยพยายามเนน้ใหเ้ห็นถึงระดบัเสียง 
รูปแบบจงัหวะและความดงัเบาของเสียง   
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงความเชือตามครูทีละวรรคจนจบเพลง   
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงเรียกความเชือพร้อมๆกนั  ประมาณ  ๓-๔  เทียว  หรือจนกว่านกัเรียน 
จะร้องได ้ 
 ๗.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๘.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงความเชือ พยายามปรับระดบัเสียงใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
 ๙.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  และเพือนๆแสดงความชืนชม 
 ๑๐.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๗๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๗ 
 
เรือง  หุ่นเชิดมนุษย์                                                                                                                  เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   เรือง การร้องด้นสด                                                                   ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๖  ดน้สดง่าย ๆโดยใชป้ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วางแผนการจดัการแสดงโดยนาํความรู้มาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานได ้
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การวางแผนการจดัการแสดง 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การดน้สดการขบัร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลควรเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัวยั 
และช่วงเสียง  

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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

๓. รักษาวินยั 



๑๗๕ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอผลการวางแผนการจดัการแสดงดนตรี 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการวางแผนการจดัการแสดง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการการวางแผนการจดัการแสดง 
   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 มีการกาํหนด

บทบาทหนา้ทีความรับผิดชอบ มีความพร้อม
เพรียง  เนือหาชดัเจนและมีความสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ มีการวางแผนทีมีขนัตอนและกาํหนดบทบาท
หนา้ความรับผิดชอบ แต่ไม่คอยมีความพร้อม
เพรียงเนือหาบางส่วนไม่ชดัเจนแต่กพ็ยายามคิด
สร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ไม่มีการวางแผนและกาํหนดบทบาทหนา้ที 
ความรับผิดชอบ  ไม่มีความพร้อมเพรียงเนือหา
ไม่ชดัเจน 

 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 

 

แบบประเมินการสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๗   เรือง หุ่นเชิดมนุษย์ 

 

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

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



๑๗๗ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๗   เรือง  หุ่นเชิดมนุษย์ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๗๘ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๗  ตอนหุ่นเชิดมนุษยต์ามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๙๒  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถวางแผน 
การจดัการแสดงโดยนาํความรู้มาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานได ้

๓.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๘-๑๐  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
๔.แต่ละกลุ่มช่วยกนัทบทวนกิจกรรมต่างๆทีผา่นมา  เพือนาํมาใชใ้นการแสดง 
๕.แต่ละกลุ่มวางแผนการจดัการแสดงของกลุ่มเอง  โดยเนน้ในเรือง ทาํนอง จงัหวะ การควบคุม

ระดบัเสียง 
 ๖.แต่ละกลุ่มกาํหนดบทบาทหนา้ทีใหส้มาชิกรับผดิชอบ และขนัตอนในการแสดง 
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการวางแผนการจดัการแสดง 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 



๑๘๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๘ 
เรือง  หุ่นเชิดปีศาจสาว                                                                                                   เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   เรือง การร้องด้นสด                                                         ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๖  ดน้สดง่าย ๆโดยใชป้ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จดัชุดการแสดงโดยนาํความรู้มาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การจดัชุดการแสดงผลงานดนตรี 

๑.๕  ความคดิรวบยอด 
  การดน้สดการขบัร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลควรเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัวยั 
และช่วงเสียง  

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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



๑๘๑ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอชุดการแสดงผลงานดนตรี 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการแสดงผลงานดนตรี 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการแสดงผลงานดนตรี 
   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 ์

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 

 

แบบประเมินชุดการแสดงผลงานดนตรี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๘   เรือง หุ่นเชิดปีศาจสาว 

 

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

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



๑๘๓ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๘   เรือง หุ่นเชิดปีศาจสาว  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๘๔ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๘  ตอนหุ่นเชิดปีศาจสาว  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๙๔  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถจดัชุดการแสดง
โดยนาํความรู้มาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสมและสนุกสนาน 

๓.ครูใหต้วัแทนกลุ่มต่างๆจบัฉลากลาํดบัการแสดง 
 ๔.แต่ละกลุ่มนาํเสนอชุดการแสดงตามลาํดบั 
 ๕.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๘๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๘๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๙ 
เรือง  ปาฏิหาริย์ทีผดิคาด                                                                                                        เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   เรือง การร้องด้นสด                                                                 ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๖  ดน้สดง่าย ๆโดยใชป้ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จดัการแสดงโดยนาํความรู้มาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การจดัการแสดงผลงานดนตรี 

๑.๕  ความคดิรวบยอด 
  การดน้สดการขบัร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลควรเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัวยั 
และช่วงเสียง  

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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



๑๘๗ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอชุดการแสดงผลงานดนตรี 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการแสดงผลงานดนตรี 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการแสดงผลงานดนตรี 
   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 ์

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

 

แบบประเมินการแสดงผลงานดนตรี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๙   เรือง ปาฏิหาริย์ทีผดิคาด 

 

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

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



๑๘๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๙   เรือง ปาฏิหาริย์ทีผดิคาด 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๙๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๙  ตอนปาฏิหาริยที์ผดิคาด  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๙๖  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถจดัชุดการแสดง
โดยนาํความรู้มาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสมและสนุกสนาน 

๓.ครูและนกัเรียนทบทวนโดยสนทนาเกียวกบัชุดการแสดงทีผา่นมา 
 ๔.แต่ละกลุ่มนาํเสนอชุดการแสดงตามลาํดบั 
 ๕.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๙๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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



๑๙๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๓๐ 
เรือง  การเดนิทางทีมดืมดิ                                                                                                     เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒   เรือง การร้องด้นสด                                                               ชันประถมศึกษาปีที ๕ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

 ป.๕/๖  ดน้สดง่าย ๆโดยใชป้ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จดัชุดการแสดงโดยนาํความรู้มาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การจดัชุดการแสดงผลงานดนตรี 

๑.๕  ความคดิรวบยอด 
  การดน้สดการขบัร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลควรเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัวยั 
และช่วงเสียง  

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

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



๑๙๓ 

 

 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอชุดการแสดงผลงานดนตรี 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการแสดงผลงานดนตรี 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการแสดงผลงานดนตรี 
   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 ์

 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 

 

 
แบบประเมินชุดการแสดงผลงานดนตรี 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓๐   เรือง การเดนิทางทีมดืมดิ 
 

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

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



๑๙๕ 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓๐   เรือง การเดนิทางทีมดืมดิ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๙๖ 

 

 
๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๓๐  ตอนหุ่นเชิดปีศาจสาว  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๙๘  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถจดัชุดการแสดง
โดยนาํความรู้มาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสมและสนุกสนาน 

๓.ครูและนกัเรียนทบทวนโดยสนทนาเกียวกบัชุดการแสดงทีผา่นมา 
 ๔.แต่ละกลุ่มนาํเสนอชุดการแสดงตามลาํดบั 
 ๕.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๕ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๗ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

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

 
 



๑๙๘ 

 

                                                                       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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