
 

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 

 

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

สาระและมาตรฐาน 
สาระที ๒ดนตรี 
ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 

มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชมและ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

ตวัชีวดั   
๑. บรรยายเพลงทีฟัง โดยอาศยัองคป์ระกอบดนตรี และศพัทส์งัคีต 
๒. จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ  
๓. อ่าน เขียน โนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ  
๔. ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
และทาํนองง่าย ๆ 
๕. บรรยายความรู้สึกทีมีต่อดนตรี 
๖. แสดงความคิดเห็นเกียวกบัทาํนอง จงัหวะ การประสานเสียง  
และคุณภาพเสียงของเพลงทีฟัง 
๗. อธิบายเรืองราวของดนตรีไทยในประวติัศาสตร์ 

 
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  

เห็นคุณค่าของดนตรีทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน  
ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 ตวัชีวดั 
๑. จาํแนกดนตรีทีมาจากยคุสมยัทีต่างกนั   
๒. อภิปรายอิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรีในทอ้งถิน 

 



๓ 

 

การวเิคราะห์ตัวชีวดัสู่การพฒันาทักษะการคดิ 
 
 การวิเคราะห์ตวัชีวดัสู่การพฒันาทกัษะการคิด  เป็นการนาํตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
เฉพาะสาระดนตรี ชนัประถมศึกษาปีที ๖  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. บรรยายเพลง 
ทีฟังโดยอาศยั 
องคป์ระกอบ 
ดนตรี และศพัท์
สงัคีต 

การบรรยายเพลงที
ฟังควรอาศยั
องคป์ระกอบ 
ดนตรีและศพัท์
สงัคีต 

บรรยายเพลง 
ทีฟังโดยอาศยั
องคป์ระกอบ
ดนตรีและศพัท์
สงัคีต 

ทกัษะ 
การวิเคราะห์ 

๑. แผนภูมิ 
องคป์ระกอบ
ของดนตรีทีสือ
อารมณ์ประเภท
ต่าง ๆ 
๒. บรรยาย 
บทเพลงตาม 
องคป์ระกอบ
ดนตรีของเพลง
ทีไดฟั้ง 

๑. ฟังเพลงตามที
กาํหนด 
๒. ร่วมกนัวิเคราะห์
องคป์ระกอบของดนตรี
และศพัทส์งัคีต 
๓. อภิปรายจดัหมวดหมู ่
ขององคป์ระกอบดนตรี 
และศพัทส์งัคีต 
๔. แสดงความคิดเห็น
เพิมเติมสรุปเป็น
แผนภูมิองคป์ระกอบ
ของดนตรีและใชศ้พัท ์
สงัคีตในเพลงทีสือ 
อารมณ์ประเภทต่าง ๆ 
๕. บรรยายบทเพลงตาม 
องคป์ระกอบดนตรีของ
เพลงทีไดฟั้ง 



๔ 

 

 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 

๔. ใชเ้ครือง 
ดนตรีบรรเลง 
ประกอบการร้อง
เพลงดน้สดทีมี 
จงัหวะและ 
ทาํนองง่าย ๆ 

การใชเ้ครืองดนตรี
บรรเลงประกอบ 
การร้องเพลง  
ดน้สดทีมีจงัหวะ 
และทาํนองง่าย ๆ 
เป็นพืนฐาน 
ในการสร้างสรรค ์
บทเพลง 

ใชเ้ครืองดนตรี
บรรเลงประกอบ 
การร้องเพลง 
ดน้สดทีมีจงัหวะ
และทาํนองง่าย ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ทกัษะการนาํ
ความรู้ไปใช ้

๑. ขบัร้อง
ประโยคเพลง
ถาม ตอบ 
โดยไม่มีการ 
ฝึกซอ้ม 
๒. เล่นเครือง 
ดนตรีตาม
จงัหวะและ
ทาํนอง 

๑. ทบทวนความรู้เดิม
เกียวกบัการใชเ้ครือง
ดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลง 
๒. ฝึกเขียนประโยค
เพลงอยา่งสนั ๆ และง่าย 
๓. ฝึกนาํเสนอประกอบ
เครืองประกอบจงัหวะ 
๔. ฝึกแกปั้ญหา 
เฉพาะหนา้ 
๕. แสดงการดน้สด  
โดยใชเ้ครืองดนตรี
บรรเลงประกอบ 

๕. บรรยาย 
ความรู้สึกทีมี 
ต่อดนตรี 

ความรู้สึกทีมีต่อ
ดนตรีเป็นการรู้
ความหมายและ
อารมณ์ของดนตรี
ประกอบกบั 
จงัหวะและทาํนอง
ทีสอดประสาน
สามารถบรรเลง
ดนตรีสือสาร
อารมณ์เพลง 

บรรยาย
ความรู้สึก 
และแสดง 
ความคิดเห็น 
ทีมีต่อดนตรีได ้

ทกัษะการนาํ 
ความรู้ไปใช ้

เขียนบรรยาย 
ถ่ายทอด
ความรู้สึกทีมี
ต่อกิจกรรม 
ดนตรีทีไดรั้บ
ฟังตามความ
ถนดั 

๑. รับรู้เครืองดนตรี 
แต่ละประเภท 
สืออารมณ์อะไรบา้ง 
๒. บรรยายการสือ
อารมณ์ของดนตรีจาก
กิจกรรมทีแสดงออก 
๓. เลือกเครืองดนตรีที
จะบรรเลงร่วมกบั
กิจกรรมการแสดงออก 
๔. บรรเลงดนตรี
ร่วมกบักิจกรรมการ
แสดงตามจินตนาการ 
๕. เขียนบรรยาย
ถ่ายทอดความรู้สึกทีมี
ต่อกิจกรรมดนตรีที
ไดรั้บฟังตามความถนดั 

 



๕ 

 

 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ภาระงาน แนวการจดัการเรียนรู้ 

๖. แสดงความ
คิดเห็นเกียวกบั 
ทาํนอง จงัหวะ 
การประสาน- 
เสียงและคุณภาพ
เสียงของเพลง 
ทีฟัง 

ทาํนอง จงัหวะการ
ประสานเสียงและ
คุณภาพเสียงเป็น
องคป์ระกอบ 
ในการแสดงความ
คิดเห็น 

แสดงความ
คิดเห็นเกียวกบั
ทาํนอง จงัหวะ 
การประสานเสียง
และคุณภาพเสียง 
ของเพลงทีฟัง 

ทกัษะ 
การระบุ 

อภิปรายแสดง 
ความคิดเห็น 
เกียวกบัทาํนอง 
จงัหวะ การ 
ประสานเสียง 
และคุณภาพ
เสียงของเพลง 
ทีฟัง 

๑. สงัเกตและศึกษา
เกียวกบัทาํนอง จงัหวะ 
การประสานเสียงและ
คุณภาพเสียงของเพลง 
ทีฟัง 
๒. ระบุทาํนอง จงัหวะ 
และคุณภาพเสียงของ
เพลงทีฟัง 
๓. อภิปรายแสดงความ 
คิดเห็นเกียวกบัทาํนอง 
จงัหวะการประสาน
เสียงและคุณภาพเสียง
ของเพลงทีฟัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ 

ภาระงาน 
แนวการจดัการเรียนรู้ 

๑. อธิบาย
เรืองราวของ
ดนตรีไทยใน 
ประวติัศาสตร์ 

ดนตรีไทยใน
ประวติัศาสตร์ 
เป็นการศึกษา
ดนตรีไทย 
ในเหตุการณ์สาํคญั
ทางประวติัศาสตร์ 

อธิบายเรืองราว
ของดนตรีไทยใน
ประวติัศาสตร์ 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๑. ทกัษะ 
การสาํรวจ 
๒. ทกัษะ 
การรวบรวม
ขอ้มลู 

รายงานดนตรี
ไทยใน
ประวติัศาสตร์ 

๑. กาํหนดประเด็น
เกียวกบัดนตรีไทยใน
ประวติัศาสตร์ 
๒. สาํรวจและรวบรวม
ขอ้มลูบทเพลงและ
ดนตรีทีมีบทบาทสาํคญั
และสมัพนัธก์บั
ประเพณีในวฒันธรรม 
ทอ้งถินและภูมิภาค 
ต่าง ๆในประเทศไทย 
 
๓. นาํเสนอขอ้เท็จจริง
และแสดงความคิดเห็น
ทีไดจ้ากการสาํรวจ
เพิมเติม 
๔. สรุปทาํเป็นรายงาน
เกียวกบัดนตรีไทยใน
ประวติัศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
ตวัชีวดั สิงทีต้องรู้ สิงทีต้องทําได้ ทักษะการคดิ ชินงาน/ 

ภาระงาน 
แนวการจดัการเรียนรู้ 

๒. จาํแนกดนตรี
ทีมาจากยคุสมยั 
ทีต่างกนั 

ดนตรีทีมาจากยคุ
สมยัทีต่างกนัเป็น
วิวฒันาการ 
ทางดนตรีทีมี
คุณค่าในมรดก
ทางวฒันธรรม 
ทีควรแก่การ
อนุรักษ ์

จาํแนกดนตรีทีมา
จากยคุสมยัที
ต่างกนั 

๑. ทกัษะ 
การจาํแนก 
ประเภท 
๒. ทกัษะ 
การเชือมโยง 

การนาํเสนอ 
ผลงาน เช่น 
การจดับอร์ด
หรือ
นิทรรศการ  

๑. สงัเกตสิงที
เหมือนกนัและสิงที
ต่างกนัของดนตรีทีมา
จากยคุสมยัต่าง ๆ 
๒. กาํหนดประเด็น
เกียวกบัการจาํแนก
ดนตรีในแต่ละยคุสมยั 
๓. พิจารณาและแยก
ขอ้มลูดนตรีทีมาจากยคุ
สมยัต่าง ๆ 
๔. จดักลุ่มขอ้มลูดนตรี 
ทีมาจากยคุสมยัต่าง ๆ 
๕. เลือกขอ้มลูทีมีความ 
เกียวขอ้งกนัมาสมัพนัธ์
กนัใหมี้ความหมาย 
โดยอาศยัความรู้ 
และประสบการณ์ 
๖. สรุปผลการจาํแนก
และอธิบายวามสมัพนัธ์
ของขอ้มลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. บรรยายเพลง 
ทีฟัง โดยอาศยั 
องคป์ระกอบ 
ดนตรี และ 
ศพัทส์งัคีต 
๒. จาํแนก 
ประเภทและ 
บทบาทหนา้ที 
เครืองดนตรี 
ไทยและ 
เครืองดนตรีทีมา
จากวฒันธรรม
ต่าง ๆ 

เครืองดนตรี 
แต่ละประเภท 
มีหนา้ทีและ 
บทบาทตาม 
ประเภทของ 
เครืองดนตรีและ 
วงดนตรีทีมาจาก 
วฒันธรรมต่าง ๆ 
การบรรยายเพลง 
ทีฟัง ควรอาศยั
องคป์ระกอบ
ดนตรี  
และศพัทส์งัคีต 

๑. องคป์ระกอบ 
ดนตรีและศพัท ์
สงัคีต 
๒. เครืองดนตรี 
ไทยแต่ละภาค 
๓. บทบาทและ 
หนา้ทีของ 
เครืองดนตรี 
๔. ประเภทของ 
เครืองดนตรี 
สากล 

๑. ทกัษะ 
การจาํแนก
ประเภท 
๒. ทกัษะ 
การวิเคราะห์ 

๑. แผนภูมิ 
องคป์ระกอบ
ของดนตรีทีสือ 
อารมณ์ 
๒. บรรยาย 
บทเพลงตาม 
องคป์ระกอบ 
ดนตรีของเพลง 
ทีไดฟั้ง 
๓.การขบัร้อง
เพลง 

๑. ฟังเพลงทีมาจาก 
วฒันธรรมต่าง ๆ 
๒. วิเคราะห์และ 
กาํหนดเกณฑข์อง 
เพลงตามองคป์ระกอบ 
ของดนตรี 
๓. จาํแนกเสียง 
ขบัร้องและเสียงดนตรี 
ประเภทต่าง ๆ  
ในบทเพลงทีฟัง 
๔. อภิปรายผลการ 
จาํแนกองคป์ระกอบ 
ของดนตรีและศพัท ์
สงัคีต 
๕. สรุปเป็นแผนภูมิ 
องคป์ระกอบของ 
ดนตรีและใชศ้พัท ์
สงัคีตในเพลงทีสือ 
อารมณ์ประเภท 
ต่าง ๆ โดยใชศ้พัท ์
สงัคีต 



๙ 

 

 
 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 

ภาระงาน 
แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

     ๖. ทาํสมุดภาพ 
เครืองดนตรีไทย 
แต่ละประเภท 
๗. นาํเพลงทีตนเอง 
สนใจมานาํเสนอและ 
วิเคราะห์ลกัษณะ 
ของเสียงขบัร้องและ 
เครืองดนตรี 

๓.อ่าน เขียน 
โนต้ไทย และ 
โนต้สากล 
ทาํนองง่าย ๆ 
๔.ใชเ้ครือง 
ดนตรีบรรเลง 
ประกอบการ 
ร้องเพลงดน้สด 
มีจงัหวะและ 
ทาํนองง่าย ๆ 

การอ่านเขียน 
โนต้และใช ้
เครืองดนตรี 
ดนตรีไทยและ 
สากลมีพืนฐาน 
มาจากการฟัง 

๑. เครืองหมาย 
และสญัลกัษณ์ 
ทางดนตรี 
๒.โนต้บทเพลง 
ไทย อตัราจงัหวะ 
สองชนั 
๓.โนต้บทเพลง 
สากลในบนัได 
เสียง C Major 
๔. การร้องเพลง 
ประกอบดนตรี 
๕.การสร้างสรรค ์
รูปแบบจงัหวะ 
และทาํนองดว้ย 
เครืองดนตรี 

๑.ทกัษะ 
การอ่าน 
๒.ทกัษะ 
การเขียน 
๓.ทกัษะ 
การระบุ 
๔.ทกัษะ 
การนาํความรู้
ไปใช ้

๑.อ่านเขียน 
โนต้ไทย และ 
โนต้สากล 
๒.ร้องประโยค 
เพลงถามตอบ 
โดยไม่มีการ 
ฝึกซอ้ม
ประกอบ 
การเคาะจงัหวะ 
๓.นาํเสนอ 
การเล่นเครือง 
ดนตรีตาม
จงัหวะ 
และทาํนอง 

๑.ฟังเพลงและอ่าน 
โนต้เพลงเพือทาํ 
ความเขา้ใจจงัหวะ 
และทาํนองง่าย ๆ 
๒.ใหค้วามรู้เกียว 
กบัสญัลกัษณ์ดนตรี 
และเครืองหมายต่าง ๆ 
๓.ฝึกอ่านโนต้ตาม 
บทเพลงทีฟัง 
๔.สรุปความสมัพนัธ ์
ของการอ่านเขียนโนต้ 
ดนตรีไทยและโนต้
สากล 
๕.ฝึกเขียนประโยค 
เพลงอยา่งสนั ๆ  
และง่าย 

 
 
 
 



๑๐ 

 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 

ภาระงาน 
แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

     ๖. ฝึกนาํเสนอ 
ประกอบเครือง 
ประกอบจงัหวะ 
๗. แสดงการดน้สด 
แบบถาม-ตอบ 
ประกอบเครือง 
ประกอบจงัหวะ 

๕. บรรยาย 
ความรู้สึกทีมี 
ต่อดนตรี 
๖. แสดงความ 
คิดเห็นเกียวกบั
ทาํนองจงัหวะ
การประสานเสียง 
และคุณภาพ 
เสียงของเพลง 
ทีฟัง 

ทาํนอง จงัหวะ 
การประสานเสียง 
และคุณภาพ 
เสียงของเพลง 
เป็นองคป์ระกอบ 
ทีมีผลต่อการ 
แสดงความคิด 
เห็นความรู้สึก 
ทีมีต่อดนตรี 

การบรรยาย 
ความรู้สึก 
และแสดงความ 
คิดเห็นทีมีต่อ 
เนือหา 
องคป์ระกอบ 
และคุณภาพเสียง 
ในบทเพลง 

๑.ทกัษะ 
การนาํ 
ความรู้ไปใช ้
๒.ทกัษะ 
การระบุ 

๑.เขียนบรรยาย 
ถ่ายทอดความ 
รู้สึกทีมีต่อ 
กิจกรรมดนตรี 
ทีไดรั้บฟังตาม 
ความถนดั 
๒.อภิปราย 
แสดงความคิด 
เห็นเกียวกบั 
ทาํนองจงัหวะ 
การประสาน 
เสียงและ 
คุณภาพเสียง 
ของเพลงทีฟัง 

๑.รับรู้เครืองดนตรี 
แต่ละประเภทสือ 
อารมณ์อะไรบา้ง 
๒.ระบุการสือ 
อารมณ์ของดนตรี 
จากกิจกรรมที
แสดงออก 
๓.เลือกเครืองดนตรี 
ทีจะบรรเลงร่วมกบั 
กิจกรรมการแสดงออก 
๔.บรรเลงดนตรีร่วม 
กบักิจกรรมการแสดง 
ตามจินตนาการ 
๕.อภิปรายแสดง 
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
เกียวกบัทาํนอง 
จงัหวะการประสาน 
เสียงและคุณภาพ 
เสียงของเพลงทีฟัง 

 
 
 



๑๑ 

 

 

ตวัชีวดั ความคดิ 
รวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะ 

การคดิ 
ชินงาน/ 

ภาระงาน 
แนวการจดั 
การเรียนรู้ 

๕. บรรยาย 
ความรู้สึกทีมี 
ต่อดนตรี 
๖. แสดงความ 
คิดเห็นเกียวกบั
ทาํนองจงัหวะ
การประสานเสียง 
และคุณภาพ 
เสียงของเพลง 
ทีฟัง 

ทาํนอง จงัหวะ 
การประสานเสียง 
และคุณภาพ 
เสียงของเพลง 
เป็นองคป์ระกอบ 
ทีมีผลต่อการ 
แสดงความคิด 
เห็นความรู้สึก 
ทีมีต่อดนตรี 

การบรรยาย 
ความรู้สึก 
และแสดงความ 
คิดเห็นทีมีต่อ 
เนือหา 
องคป์ระกอบ 
และคุณภาพเสียง 
ในบทเพลง 

๑.ทกัษะ 
การนาํ 
ความรู้ไปใช ้
๒.ทกัษะ 
การระบุ 

๑.เขียนบรรยาย 
ถ่ายทอดความ 
รู้สึกทีมีต่อ 
กิจกรรมดนตรี 
ทีไดรั้บฟังตาม 
ความถนดั 
๒.อภิปราย 
แสดงความคิด 
เห็นเกียวกบั 
ทาํนองจงัหวะ 
การประสาน 
เสียงและ 
คุณภาพเสียง 
ของเพลงทีฟัง 

๑.รับรู้เครืองดนตรี 
แต่ละประเภทสือ 
อารมณ์อะไรบา้ง 
๒.ระบุการสือ 
อารมณ์ของดนตรี 
จากกิจกรรมที
แสดงออก 
๓.เลือกเครืองดนตรี 
ทีจะบรรเลงร่วมกบั 
กิจกรรมการแสดงออก 
๔.บรรเลงดนตรีร่วม 
กบักิจกรรมการแสดง 
ตามจินตนาการ 
๕.อภิปรายแสดง 
ความรู้สึก ความคิดเห็น 
เกียวกบัทาํนอง 
จงัหวะการประสาน 
เสียงและคุณภาพ 
เสียงของเพลงทีฟัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ 
 
ชือหน่วยการเรียนรู้ การแสดงออกทางดนตรี                                                             เวลาเรียน ๑๕ ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  เครืองดนตรีทุกชนิดทุกประเภทถกูกาํหนดใหมี้หนา้ทีและบทบาททีแตกต่างกนัไป 
ในวงดนตรีประเภทต่างๆ 
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน  

ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
   ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 

๑.๓  ความคดิรวบยอด 
  เครืองดนตรีแต่ละประเภทมีหนา้ทีและบทบาทตามประเภทของเครืองดนตรีและวงดนตรี
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆการบรรยายเพลงทีฟัง ควรอาศยัองคป์ระกอบดนตรี และศพัทส์งัคีต   
 ๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  ๑. องคป์ระกอบดนตรีและศพัทส์งัคีต 

๒. เครืองดนตรีไทยแต่ละภาคและบทบาทและหนา้ทีของเครืองดนตรี 
๓. ประเภทของเครืองดนตรีสากล 
๔. การใชเ้ครืองดนตรีประกอบการร้องเพลง 

 ๑.๕ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสือสาร 
  ๒.ความสามารถในการคิด 
  ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
  



๑๓ 

 

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. ทกัษะการจาํแนกประเภท 

๒. ทกัษะการวิเคราะห์ 
 

๒.หลกัฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภาระงาน  

  ๑. แผนภูมิองคป์ระกอบของดนตรีทีสืออารมณ์ 
๒.บรรยายบทเพลงตามองคป์ระกอบดนตรีของเพลงทีไดฟั้ง 
๓.การขบัร้องเพลง 

 ๒.๒  การวดัและประเมนิผล 
  วธิีการวดัและประเมนิผล 
   ๑.ตรวจแผนภูมองคป์ระกอบดนตรีและการบรรยายองคป์ระกอบดนตรี 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการขบัร้องเพลง 
  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.ใบงานที ๖.๑ แผนภูมิองคป์ระกอบดนตรี 
   ๒.แบบประเมินการขบัร้องเพลง 
  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 
   ๑.เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ ดี  พอใช ้ ปรับปรุง 

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

 



๑๔ 

 

๓. การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ฟังเพลงทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 

๒. วิเคราะห์องคป์ระกอบของดนตรี 
๓. จาํแนกเสียงขบัร้องและเสียงดนตรีประเภทต่าง ๆ ในบทเพลงทีฟัง 
๔. อภิปรายผลการจาํแนกองคป์ระกอบของดนตรีและศพัทส์งัคีต 
๕. สรุปเป็นแผนภูมิองคป์ระกอบของดนตรีและใชศ้พัทส์งัคีตในเพลงทีสืออารมณ์ประเภทต่าง ๆ  

โดยใชศ้พัทส์งัคีต 
๖. นาํเพลงทีตนเองสนใจมานาํเสนอและวิเคราะห์ลกัษณะของเสียงขบัร้องและเครืองดนตรี 
๗.ขบัร้องเพลงทีกาํหนด 

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

๒.เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓.แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 
๔.ใบงานที ๖.๑ แผนภูมิองคป์ระกอบดนตรี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕ 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที๒ 

 
ชือหน่วยการเรียนรู้ ร้องรําทําเพลง                                                                      เวลาเรียน ๑๕ ชัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                           ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 ๑.๑  ความเข้าใจทีคงทน 
  การฟังดนตรีอยา่งเขา้ใจจะเป็นพืนฐานในการอ่านเขียนโนต้และการใชเ้ครืองดนตรี 
 ๑.๒  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัชีวดั  
  มาตรฐาน  

ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  ตวัชีวดั 
   ป.๖/๓ อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ 

ป.๖/๔ ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
และทาํนองง่าย ๆ  

๑.๓  ความคดิรวบยอด 
  การอ่านเขียนโนต้และใชเ้ครืองดนตรีดนตรีไทยและสากลมีพืนฐานมาจากการฟัง  

๑.๔  สาระการเรียนรู้ 
  ๑. เครืองหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตรี 

๒. โนต้บทเพลงไทย อตัราจงัหวะสองชนั 
๓. โนต้บทเพลงสากลในบนัไดเสียง C Major 
๔. การร้องเพลงประกอบดนตรี 
๕. การสร้างสรรครู์ปแบบจงัหวะและทาํนองดว้ยเครืองดนตรี  

 ๑.๕ สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสือสาร 
  ๒.ความสามารถในการคิด 
  ๓.ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
 ๑.๖  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



๑๖ 

 

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

๓. รักษาวินยั 
 ๑.๘ ทักษะการคดิ 
  ๑. ทกัษะการอ่าน 

๒. ทกัษะการเขียน 
๓. ทกัษะการระบุ 
๔. ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๒.หลกัฐานการเรียนรู้ 
๒.๑  ชินงานหรือภารงาน  

  ๑. อ่านเขียนโนต้ไทย และโนต้สากล 
๒. ร้องประโยคเพลงถามตอบโดยไม่มีการฝึกซอ้มประกอบการเคาะจงัหวะ  

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

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

 
 



๑๗ 

 

๓. การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ฟังเพลงและอ่านโนต้เพลงเพือทาํความเขา้ใจจงัหวะและทาํนองง่าย ๆ 

๒. ใหค้วามรู้เกียวกบัสญัลกัษณ์ดนตรีและเครืองหมายต่าง ๆ 
๓. ฝึกอ่านโนต้ตามบทเพลงทีฟัง 
๔. สรุปความสมัพนัธข์องการอ่านเขียนโนต้ดนตรีไทยและโนต้สากล 
๕. ฝึกเขียนประโยคเพลงอยา่งสนั ๆ และง่าย 
๖. ฝึกนาํเสนอประกอบเครืองประกอบจงัหวะ 
๗. แสดงการร้อง การร้องดน้สดแบบถาม-ตอบประกอบเครืองประกอบจงัหวะ 

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

๒.เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓.แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑ 
 
เรือง  เจยีกโจมตอีงค์หญิง     เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรีชันประถมศึกษาปีที๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เลือกและร้องเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การเลือกและการร้องเพลง 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็นการถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๑.๗ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  ๑. มีวินยั 
  ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
  ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 



๑๙ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการเลือกและร้องเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการเลือกและร้องเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการเลือกและร้องเพลง 
   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   
ไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 



๒๐ 

 

แบบประเมินการเลือกและร้องเพลง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑  เรือง เจยีกโจมตอีงค์หญงิ 

 

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

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

 

 



๒๑ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑  เรือง  เจยีกโจมตอีงค์หญงิ 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๒๒ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๑  ตอนเจียกโจมตีองคห์ญิงตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๖แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถเลือก 
และร้องเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
 ๓.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๔.แต่ละกลุ่มเลือกเพลงจาก Audio CD  แผน่ที ๑ ทีเหมาะสมกบัเนือเรืองตอนนีมากทีสุด 
แลว้ส่งตวัแทนอธิบายเหตุผลทีเลือกเพลงนี 
 ๕.แต่ละกลุ่มฟังเพลงทีเลือกอีกครังหนึง 
 ๖.แต่ละกลุ่มฝึกซอ้มร้องเพลงทีเลือกจนกว่าสมาชิกในกลุ่มจะร้องได ้
 ๗.แต่ละกลุ่มนาํเสนอการร้องเพลงหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูคอยช่วยชีแนะเพิมเติม 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๒๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒ 
 
เรือง  เพลงประสานเสียงแห่งมติรภาพ                                                                           เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                         ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องประสานเสียงเพลงอาํลาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องประสานเสียงเพลงอาํลา ท่อน A 
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 
 
 



๒๕ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการประสานเสียงเพลงอาํลาท่อน  A 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา 
   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   
ไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 



๒๖ 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงอําลา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒  เรือง เพลงประสานเสียงแห่งมติรภาพ 

 

เลข
ที ชือ – สกุล ชัน 

รายการ / คะแนน 

รวม จงัหวะ ทํานอง 
ความ 
พร้อม
เพรียง 

ความ
ไพเราะ 

ความคดิ
สร้างสรรค์ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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

 



๒๗ 

 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒  เรือง  เพลงประสานเสียงแห่งมติรภาพ  
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๒๘ 

 

 
๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒  ตอนเพลงประสานเสียงแห่งมิตรภาพตามเรืองราว 
จากหนงัสือ เรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๑๔-๑๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
ประสานเสียงเพลงอาํลา ท่อน Aไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงอาํลา ท่อน A  จาก Audio CD  แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะและระดบัเสียง 
ของบทเพลง 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา  เช่นการแบ่งระดบัเสียงในการร้อง 
การอ่านโนต้ดนตรี การใชเ้ครืองหมายเชือมเสียง  และการเลือกแนวทาํนองทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๕.ครูร้องแนวทาํนอง Solo ใหน้กัเรียนฟัง  ใหน้กัเรียนดูโนต้หนา้ ๙-๑๑  ประกอบ   
แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะ ระดบัเสียงและเสียงขดัจงัหวะ 
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงอาํลาตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบ ท่อน A 
 ๗.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๘.ครูร้องเพลงอาํลา แนว Soprano  ใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนดูโนต้ดนตรีประกอบ 
สงัเกตการณ์ออกเสียง การใชเ้สียงเชือมต่อ และเสียงดงัเบาตามเครืองหมายและศพัทท์างดนตรี 

๙.นกัเรียนร้องตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบท่อน A 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  โดยกลุ่มที ๑  ร้องแนว Solo  และกลุ่มที ๒  ร้องแนว Soprano 
 ๑๑.ซอ้มร้องประสานเสียงทงัสองแนว  โดยครูกาํกบัจงัหวะและปรับปรุงใหถ้กูตอ้ง 
และมีความไพเราะ 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 



๒๙ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

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

 
 



๓๐ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ๓ 

 
เรือง  แหกคุก                                                                                                             เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                               ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงหนีผูคุ้มไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงหนีผูคุ้ม 
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 
 



๓๑ 

 

 
 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงหนีผูคุ้ม 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงหนีผูคุ้ม 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงหนีผูคุ้ม 
   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   
ไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 



๓๒ 

 

 
แบบประเมินการร้องเพลงหนีผู้คุม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓ เรือง แหกคุก 
 

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

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

 



๓๓ 

 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓  เรือง  แหกคุก 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๓๔ 

 

 
๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๓  ตอนแหกคุกตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชาพืนฐาน ดนตรี  
หนา้ ๑๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
หนีผูคุ้มไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงหนีผูคุ้ม จาก  Audio CD  และสงัเกตรูปแบบจงัหวะ ระดบัเสียงและความรู้สึก 
ทีมีต่อบทเพลง 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.ครูอธิบายการฟังเพลงของนกัเรียนว่า ถา้ใครฟังเพลงเมือจบท่อนเพลงแลว้จะเกิดความรู้สึก  
๒ อยา่ง คือ ฟังแลว้ใหค้วามรู้สึกวา่จบเพลง  และฟังแลว้รู้สึกว่ายงัไม่จบเพลง 
 ๖.นกัเรียนฟังเพลงหนีผูคุ้มทีละท่อน  ถา้ใครฟังแลว้มีความรู้สึกว่าจบเพลงใหป้รบมือดงัๆ 
แต่ถา้ฟังแลว้เหมือนว่าเพลงยงัไม่จบใหน้งันิงโดยไม่ตอ้งปรบมือ 
 ๗.ครูร้องเพลงหนีผูคุ้มใหน้กัเรียนฟังอีกครังหนึง 
 ๘.นกัเรียนร้องตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  และร้องพร้อมกนั ประมาณ  ๓-๔  เทียว 
หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๙.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลง 
 ๑๐.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน โดยมีครูคอยช่วยชีแนะเพิมเติม  และเพือนๆใหก้าํลงัใจ 
 ๑๑.นกัเรียนและครูร่วมอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

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

 
 



๓๖ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ๔ 

 
เรือง  หลงัประตูอกีบาน                                                                                                     เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง  การแสดงออกทางดนตรี                                             ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เลือกเพลงเหมาะสมกบัเนือเรืองและร้องเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การเลือกและการร้องเพลง 
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 
 



๓๗ 

 

 
 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการเลือกเพลงเหมาะสมกบัเนือเรืองและการร้องเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการเลือกและการร้องเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการเลือกและการร้องเพลง 
   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 ์

 
 



๓๘ 

 

 
แบบประเมินการเลือกและการร้องเพลง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๔   เรือง หลงัประตูอกีบาน 
 

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

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

 



๓๙ 

 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๔   เรือง  หลงัประตูอกีบาน 
 
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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๔๐ 

 

 
๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๔  ตอนหลงัประตูอีกบานตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๑๙  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถเลือก 
และร้องเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๔.แต่ละกลุ่มเลือกเพลงจาก Audio CD  ทีเหมาะสมกบัอารมณ์ของเนือเรืองมากทีสุด 
 ๕.แต่ละกลุ่มฝึกซอ้มร้องเพลงทีกลุ่มเลือกใหถ้กูตอ้งและมีความแม่นยาํ 
 ๖.แต่ละกลุ่มนาํเสนอการร้องเพลงหนา้ชนัเรียน  แต่ก่อนร้องเพลงใหต้วัแทนกลุ่ม 
อธิบายเหตุผลทีเลือกเพลงนี 
 ๗.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

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

 



๔๒ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ๕ 

 
เรือง  พลงัแห่งการฟังเสียง                                                                                                     เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องประสานเสียงเพลงอาํลา ท่อนBไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องประสานเสียงเพลงอาํลา ท่อนB 
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 



๔๓ 

 

 
 
 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา ท่อน B 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา ท่อน B 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา ท่อน B 
   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 ์

 



๔๔ 

 

 
 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงอําลา ท่อนB 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕  เรือง พลงัแห่งการฟังเสียง 

 

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

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



๔๕ 

 

 

                                                       แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๕  เรือง พลงัแห่งการฟังเสียง  
 
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 ๕  ตอนพลงัแห่งการฟังเสียงตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๒๑  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องประสาน
เสียงเพลงอาํลา ท่อนBไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงอาํลา ท่อน B  จาก Audio CD  แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะและระดบัเสียง 
ของบทเพลง 
 ๔.ครูทบทวนเกียวกบัการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา  เช่นการแบ่งระดบัเสียงในการร้อง 
การอ่านโนต้ดนตรี การใชเ้ครืองหมายเชือมเสียง  และการเลือกแนวทาํนองทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๕.ครูร้องแนวทาํนอง Soprano ใหน้กัเรียนฟัง  ใหน้กัเรียนดูโนต้หนา้ ๑๒-๑๓  ประกอบ   
แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะ ระดบัเสียงและเสียงขดัจงัหวะ 
 ๖.นกัเรียนร้องเพลงอาํลาตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบ ท่อน B 
 ๗.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๘.ครูร้องเพลงอาํลา แนว Tenor ใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนดโูนต้ดนตรีประกอบ 
สงัเกตการออกเสียง การใชเ้สียงเชือมต่อ และเสียงดงัเบาตามเครืองหมายและศพัทท์างดนตรี 

๙.นกัเรียนร้องตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบท่อน B 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  โดยกลุ่มที ๑  ร้องแนว Soprano  และกลุ่มที ๒  ร้องแนว Tenor 
 ๑๑.ซอ้มร้องประสานเสียงทงัสองแนว  โดยครูกาํกบัจงัหวะและปรับปรุงใหถ้กูตอ้ง 
และมีความไพเราะ 
 ๑๒.ฝึกซอ้มการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา ท่อน B  เพิมเติมโดยสลบัแนวทาํนองเพลง 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 



๔๗ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

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

 
 



๔๘ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ๖ 

 
เรือง  ชาร์ป กบั แฟลท                                                                                                        เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                              ชันประถมศึกษาปีที  ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สามารถเลือกและร้องเพลงต่างๆไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การเลือกและการร้องเพลงต่างๆ 
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 
 



๔๙ 

 

 
 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอเหตุผลทีเลือกและการร้องเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการเลือกและการร้องเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการเลือกและการร้องเพลง 
   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 

 

 
แบบประเมินการเลือกและการร้องเพลง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๖  เรือง ชาร์ป กบั แฟลท 

 

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 ๖  เรือง ชาร์ปกบัแฟลต 
 
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  ตอนชาร์ปกบัแฟลทตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๒๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถเลือก 
ร้องเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๔.แต่ละกลุ่มเลือกเพลงจาก Audio CD  ทีเหมาะสมกบัอารมณ์ของเนือเรืองมากทีสุด 
 ๕.แต่ละกลุ่มฝึกซอ้มร้องเพลงทีกลุ่มเลือกใหถ้กูตอ้งและมีความแม่นยาํ 
 ๖.แต่ละกลุ่มนาํเสนอการร้องเพลงหนา้ชนัเรียน  แต่ก่อนร้องเพลงใหต้วัแทนกลุ่ม 
อธิบายเหตุผลทีเลือกเพลงนี 
 ๗.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

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

 
 



๕๔ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ๗ 

 
เรือง  ๓๐๕ ห้องสุดสยอง                                                                                                        เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                                   ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องประสานเสียงเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อนที ๑ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องร้องประสานเสียงเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อน ที ๑ 
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 
 



๕๕ 

 

 
 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องประสานเสียงเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อนที ๑ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อนที ๑ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อนที ๑ 
   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 

 

 
แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงอยากให้รู้ว่าคิดถึง ท่อนที ๑ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๗   เรือง ๓๐๕ ห้องสุดสยอง 
 

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  ๓๐๕ ห้องสุดสยอง 
 
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 ๗  ตอน๓๐๕ หอ้งสุดสยองตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๓๐  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถ 
ร้องประสานเสียงเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อนที ๑ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง จาก Audio CD  แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะและระดบัเสียง 
ของบทเพลง 
 ๔.ครูอธิบายเกียวกบัการร้องประสานเสียงเพลงอยากใหรู้้วา่คิดถึง เช่น การแบ่งระดบัเสียง 
ในการร้องการอ่านโนต้ดนตรี การใชเ้ครืองหมายเชือมเสียง  และการเลือกแนวทาํนองทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๕.ครูร้องแนวทาํนองหลกัของเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อนที ๑  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหน้กัเรียนดู
โนต้หนา้ ๒๕-๒๗  ประกอบ  แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะ ระดบัเสียงและเสียงขดัจงัหวะ 
 ๖.นกัเรียนร้องแนวทาํนองหลกัของเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อนที ๑  ตามครูทีละวรรค 
จนกระทงัจบเพลง 
 ๗.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๘.ครูร้องแนวทาํนองรองของเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อนที ๑ใหน้กัเรียนฟัง  และใหน้กัเรียนดูโนต้
ดนตรีประกอบ  สงัเกตการออกเสียง การใชเ้สียงเชือมต่อ และเสียงดงัเบาตามเครืองหมาย 
และศพัทท์างดนตรี 

๙.นกัเรียนร้องตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  โดยกลุ่มที ๑  ร้องแนวทาํนองหลกั  และกลุ่มที ๒   
ร้องแนวทาํนองรอง 
 ๑๑.ซอ้มร้องประสานเสียงทงัสองแนว  โดยครูกาํกบัจงัหวะและปรับปรุงใหถ้กูตอ้ง 
และมีความไพเราะ 
 ๑๒.ฝึกซอ้มเพิมเติมโดยสลบัแนวทาํนองเพลง 
 ๑๓.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 



๕๙ 

 

 
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 

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

 
 



๖๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๘ 
 
เรือง  ความโกรธของเดก็ผู้หญิง                                                                                             เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องประสานเสียงเพลงอยากใหเ้ขารู้ว่าคิดถึง ท่อนที ๒ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องประสานเสียงเพลงอยากใหเ้ขารู้ว่าคิดถึง ท่อนที ๒  
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 
 
 



๖๑ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องประสานเสียงเพลงอยากใหเ้ขารู้ว่าคิดถึง ท่อนที ๒  
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงอยากใหเ้ขารู้ว่าคิดถึง ท่อนที ๒  
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงอยากใหเ้ขารู้ว่าคิดถึง ท่อนที ๒  
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

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

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 



๖๒ 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงอยากให้เขารู้ว่าคิดถึง ท่อนที ๒  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๘  เรือง  ความโกรธของเดก็ผู้หญงิ  

 

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  ความโกรธของเดก็ผู้หญิง 
 
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  ตอนความโกรธของเดก็ผูห้ญิง  ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๓๒  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องประสาน
เสียงเพลงอยากใหเ้ขารู้ว่าคิดถึง ท่อนที ๒ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อน ๒ จาก Audio CD  แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะ 
และระดบัเสียงของบทเพลง 
 ๔.ครูทบทวนเกียวกบัการร้องประสานเสียงเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง เช่น การแบ่งระดบัเสียง 
ในการร้องการอ่านโนต้ดนตรี การใชเ้ครืองหมายเชือมเสียง  และการเลือกแนวทาํนองทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๕.ครูร้องแนวทาํนองหลกัของเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อนที ๒  ใหน้กัเรียนฟัง  และใหน้กัเรียนดู
โนต้หนา้ ๒๗-๒๙  ประกอบ  แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะ ระดบัเสียงและเสียงขดัจงัหวะ 
 ๖.นกัเรียนร้องแนวทาํนองหลกัของเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อนที ๒  ตามครูทีละวรรค 
จนกระทงัจบเพลง 
 ๗.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๘.ครูร้องแนวทาํนองรองของเพลงอยากใหรู้้ว่าคิดถึง ท่อนที ๒ใหน้กัเรียนฟัง  และใหน้กัเรียนดู
โนต้ดนตรีประกอบ  สงัเกตการออกเสียง การใชเ้สียงเชือมต่อ และเสียงดงัเบาตามเครืองหมาย 
และศพัทท์างดนตรี 

๙.นกัเรียนร้องตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  โดยกลุ่มที ๑  ร้องแนวทาํนองหลกั  และกลุ่มที ๒ ร้องแนว 
ทาํนองรอง 
 ๑๑.ซอ้มร้องประสานเสียงทงัสองแนว  โดยครูกาํกบัจงัหวะและปรับปรุงใหถ้กูตอ้ง 
และมีความไพเราะ 
 ๑๒.ฝึกซอ้มเพิมเติมโดยสลบัแนวทาํนองเพลง 
 ๑๓.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 



๖๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๖๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๙ 
 
เรือง  กญุแจดอกทีสอง                                                                                                          เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงหยดุเวลาหลบลกูธนูไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงหยดุเวลาหลบลกูธนู 
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 
 
 



๖๗ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงหยดุเวลาหลบลกูธนู 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงหยดุเวลาหลบลกูธนู 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงหยดุเวลาหลบลกูธนู 
   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 ์

 
 
 



๖๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงหยุดเวลาหลบลูกธนู 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๙  เรือง กญุแจดอกทีสอง 

 

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

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

 

 



๖๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๙  เรือง  กญุแจดอกทีสอง 
 
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  ตอนกุญแจดอกทีสองตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๓๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
หยดุเวลาหลบลกูธนูไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงหยดุเวลาหลบลกูธนู  จาก Audio CD  สงัเกตระดบัเสียงต่างๆและรูปแบบจงัหวะ 
 ๔.ครูร้องเพลงหยดุเวลาหลบลกูธนูทาํนองที ๑ ทีละวรรคใหน้กัเรียนร้องตามจนกระทงัจบเพลง 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงหยดุเวลาหลบลกูธนูทาํนองที ๑  พร้อมๆกนั ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่า
นกัเรียนจะร้องได ้

๖.ครูร้องเพลงหยดุเวลาหลบลกูธนูทาํนองที ๒ ทีละวรรคใหน้กัเรียนร้องตามจนกระทงัจบเพลง 
 ๗.นกัเรียนร้องเพลงหยดุเวลาหลบลกูธนูทาํนองที ๒  พร้อมๆกนั ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่า
นกัเรียนจะร้องได ้

๘.ครูร้องเพลงหยดุเวลาหลบลกูธนูทาํนองที ๓ ทีละวรรคใหน้กัเรียนร้องตามจนกระทงัจบเพลง 
 ๙.นกัเรียนร้องเพลงหยดุเวลาหลบลกูธนูทาํนองที ๓  พร้อมๆกนั ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่า
นกัเรียนจะร้องได ้
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็น ๓ กลุ่ม  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๑๑.ฝึกซอ้มการร้องประสานเสียง โดยกลุ่มที ๑ ร้องแนวทาํนองที ๑  กลุ่มที ๒  ร้องแนวทาํนองที ๒ 
และกลุ่มที ๓  ร้องแนวทาํนองที ๓  โดยครูพยายามปรับระดบัเสียงใหถ้กูตอ้งและแน่นอน   
 ๑๒.ครูอธิบายเพิมเติมเกียวกบัเสียงกลมกล่อมและเสียงกระดา้ง 
 ๑๓.ฝึกซอ้มการร้องประสานเสียงต่อโดยสลบัแนวทาํนองใหก้บักลุ่มต่างๆ 
 ๑๔.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 



๗๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๗๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๐ 
 
เรือง  คนทรยศ                                                                                                                       เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                                  ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องประสานเสียงเพลงอาํลาทงัท่อน A และท่อน B ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องร้องประสานเสียงเพลงอาํลาทงัท่อน A และท่อน B  
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 
 
 



๗๓ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องประสานเสียงเพลงอาํลาทงัท่อน A และท่อน B  
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา 
   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 ์

 
 
 



๗๔ 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงอําลา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๐    เรือง คนทรยศ 

 

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

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

 

 



๗๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๐    เรือง  คนทรยศ 
 
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 ๑๐  ตอนคนทรยศตามเรืองราวจากหนงัสือเรียนรายวิชา 
พืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๓๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
ประสานเสียงเพลงอาํลาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงอาํลา จาก Audio CD  เพือเป็นการทบทวน  แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะ 
และระดบัเสียงของบทเพลง 
 ๔.ครูทบทวนเกียวกบัการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา  เช่น การแบ่งระดบัเสียงในการร้อง 
การอ่านโนต้ดนตรี การใชเ้ครืองหมายเชือมเสียง  และการเลือกแนวทาํนองทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๕.ครูร้องแนวทาํนอง Soprano ใหน้กัเรียนฟัง  ใหน้กัเรียนดูโนต้ หนา้ ๑๒-๑๓  ประกอบ   
แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะ ระดบัเสียงและเสียงขดัจงัหวะ 
 ๖.นกัเรียนร้องแนวทาํนองเพลงอาํลาตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบ 
 ๗.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๘.ครูร้องเพลงอาํลา แนว Tenor ใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนดโูนต้ดนตรีประกอบและสงัเกต 
การออกเสียง การใชเ้สียงเชือมต่อ และเสียงดงัเบาตามเครืองหมายและศพัทท์างดนตรี 

๙.นกัเรียนร้องตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  โดยกลุ่มที ๑  ร้องแนว Soprano  และกลุ่มที ๒  ร้องแนว Tenor 
 ๑๑.ซอ้มร้องประสานเสียงทงัสองแนว  โดยครูกาํกบัจงัหวะและปรับปรุงใหถ้กูตอ้ง 
และมีความไพเราะยงิขึน 
 ๑๒.ฝึกซอ้มการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา เพิมเติมโดยสลบัแนวทาํนองเพลงของแต่ละกลุ่ม 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 



๗๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๗๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๑ 
 
เรือง  เสียงลมหายใจ                                                                                                                เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑   เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                                   ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เลือกและร้องเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การเลือกและการร้องเพลง 
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 
 
 



๗๙ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการเลือกและการร้องเพลงต่างๆ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการเลือกและการร้องเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการเลือกและการร้องเพลง 
   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 

 

แบบประเมินการเลือกและการร้องเพลง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๑    เรือง เสียงลมหายใจ 

 

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 เสียงลมหายใจ  
 
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  ตอนเสียงลมหายใจตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๓๙  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถเลือก 
และร้องเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

๓.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๔.แต่ละกลุ่มฟังเพลงจาก Audio CD  และเลือกเพลงทีเหมาะสมกบัอารมณ์ของเนือเรืองมากทีสุด 
 ๕.แต่ละกลุ่มฝึกซอ้มร้องเพลงทีกลุ่มเลือกใหถ้กูตอ้งและมีความแม่นยาํ 
 ๖.แต่ละกลุ่มนาํเสนอการร้องเพลงหนา้ชนัเรียน  แต่ก่อนร้องเพลงใหต้วัแทนกลุ่มอธิบายเหตุผล 
ทีเลือกเพลงนีมาร้อง โดยใชศ้พัทท์างดนตรี 
 ๗.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๘๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๒ 
 
เรือง  การประชันกลอง                                                                                                เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                         ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๑ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๑ 
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 
 
 



๘๕ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๑ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๑ 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๑ 
   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 

 

แบบประเมินการร้องตามรูปแบบจังหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๑ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๒   เรือง การประชันกลอง 

 

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  การประชันกลอง 
 
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 ๑๒ ตอนการประชนักลองตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๔๑  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องตาม 
รูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๑ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
 ๓.ครูปรบมือรูปแบบจงัหวะทีเคยเรียนมาแลว้  ใหน้กัเรียนร้องตามรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํ 
แทนค่าจงัหวะ  เพือเป็นการทบทวนจงัหวะต่างๆ  และฟังความพร้อมเพรียงของนกัเรียน 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้ใหเ้ลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.ครูเลือกเปิดเพลงจาก Audio CD  แลว้สุ่มใหก้ลุ่มใดกลุ่มหนึงร้องตามรูปแบบจงัหวะดว้ย 
คาํแทนค่าจงัหวะ  ถา้ร้องถกูถือว่าชนะ  
 ๖.ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมนีใหค้รบทุกกลุ่ม 
 ๗.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๙๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๓ 
 
เรือง  หนึงสองสามโดด                                                                                                         เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                                ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๒ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๒  
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 
 
 



๙๑ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๒  
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๒  
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๒  
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

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

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 



๙๒ 

 

แบบประเมินการร้องตามรูปแบบจังหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๒  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๓    เรือง หนึงสองสามโดด 

 

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  หนึงสองสามโดด 
 
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 ๑๓  ตอนหนึงสองสามโดดตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๔๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องตาม 
รูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๒ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 

๓.ครูปรบมือรูปแบบจงัหวะทีเคยเรียนมาแลว้  ใหน้กัเรียนร้องตามรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํ 
แทนค่าจงัหวะ  เพือเป็นการทบทวนจงัหวะต่างๆ  และฟังความพร้อมเพรียงของนกัเรียน 

 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้ใหเ้ลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.ครูเลือกเปิดเพลงจาก Audio CD  แลว้สุ่มใหก้ลุ่มใดกลุ่มหนึงร้องตามรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํ 
แทนค่าจงัหวะ  ถา้ร้องถกูถือว่าชนะ  
 ๖.ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมนีใหค้รบทุกกลุ่ม 
 ๗.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๙๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๔ 
 
เรือง  จุดจบของทหารบาโรก                                                                                                  เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                                    ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๓ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๓  
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 
 
 



๙๗ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๓  
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๓  
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องตามรูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๓  
   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 ์

 
 
 



๙๘ 

 

แบบประเมินการร้องตามรูปแบบจังหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๓  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๔   เรือง จุดจบของทหารบาโรก 

 

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 ๔    เรือง  จุดจบของทหารบาโรก 
 
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  ตอนจุดจบของทหารบาโรกตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๔๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องตาม 
รูปแบบจงัหวะเพลงดวลทหารบาโรก ๓ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 

๓.ครูปรบมือรูปแบบจงัหวะทีเคยเรียนมาแลว้  ใหน้กัเรียนร้องตามรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํ 
แทนค่าจงัหวะ  เพือเป็นการทบทวนจงัหวะต่างๆ  และฟังความพร้อมเพรียงของนกัเรียนแต่ให้

นกัเรียนกระโดดตรงจงัหวะที ๒ และจงัหวะที ๔ 
 ๔.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้ใหเ้ลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๕.ครูเลือกเปิดเพลงจาก Audio CD  แลว้สุ่มใหก้ลุ่มใดกลุ่มหนึงร้องตามรูปแบบจงัหวะดว้ยคาํแทน
ค่าจงัหวะ  ถา้ร้องถกูถือว่าชนะ  
 ๖.ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมนีใหค้รบทุกกลุ่ม 
 ๗.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๐๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๕ 
 
เรือง  บันทกึของแม่                                                                                                               เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                                ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เลือกและร้องเพลงทีเหมาะสมกบัเนือเรืองไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การเลือกและร้องเพลงทีเหมาะสมกบัเนือเรือง 
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 
 
 



๑๐๓ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการเลือกและร้องเพลงทีเหมาะสมกบัเนือเรือง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการเลือกและร้องเพลงทีเหมาะสมกบัเนือเรือง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการเลือกและร้องเพลงทีเหมาะสมกบัเนือเรือง 
   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 ์

 
 
 



๑๐๔ 

 

แบบประเมินการเลือกและร้องเพลงทีเหมาะสมกับเนือเรือง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๕    เรือง บนัทึกของแม่ 

 

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

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

 

 



๑๐๕ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๕    เรือง  บนัทึกของแม่ 
 
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  ตอนบนัทึกของแม่ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๔๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถ 
เลือกและร้องเพลงทีเหมาะสมกบัเนือเรืองไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 

๓.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๔.แต่ละกลุ่มฟังเพลงจาก Audio CD  และเลือกเพลงทีเหมาะสมกบัอารมณ์ของเนือเรืองมากทีสุด 
 ๕.แต่ละกลุ่มฝึกซอ้มร้องเพลงทีกลุ่มเลือกใหถ้กูตอ้งและมีความแม่นยาํ 
 ๖.แต่ละกลุ่มนาํเสนอการร้องเพลงหนา้ชนัเรียน  แต่ก่อนร้องเพลงใหต้วัแทนกลุ่มอธิบายเหตุผล 
ทีเลือกเพลงนีมาร้อง โดยใชศ้พัทท์างดนตรี 
 ๗.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๐๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๖ 
 
เรือง  บทสนทนาทีแสนปวดใจ                                                                                                  เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง  การแสดงออกทางดนตรี                                                   ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องประสานเสียงเพลงอาํลาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องประสานเสียงเพลงอาํลา 
๑.๕  ความคดิรวบยอด 

  การร้อง การเคาะจงัหวะหรือการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมกบัวยัเป็น การถ่ายทอด 
และแสดงออกทางดนตรีดว้ยความสนุกสนาน   

๑.๖  ทักษะการคดิ 
๑. ทกัษะการฟัง 
๒. ทกัษะการสงัเกต 
๓.ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

๑.๗ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  ๑. มีวินยั 
  ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓.มุ่งมนัในการทาํงาน 
  ๔. มีจิตสาธารณะ 
 
 



๑๐๙ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงอาํลา 
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงอําลา 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๖  เรือง บทสนทนาทีแสนปวดใจ 

 

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  บทสนทนาทีแสนปวดใจ 
 
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  ตอนบทสนทนาทีแสนปวดใจตามเรืองราวจาก 
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๔๙  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
ประสานเสียงเพลงอาํลาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
 ๓.แบ่งนกัเรียนเป็น ๓ กลุ่ม  และใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมการแสดงหนึงชุด อาจเป็นการแสดงดนตรี 
การแสดงละครเพลงหรือการแสดงอืนทีมีดนตรีประกอบ 
 ๔.เพลงทีใชใ้นการแสดงไม่ตาํกว่า ๖ เพลง  เพลงบงัคบั คือ เพลงทีแต่งเอง ๑ เพลง  และเพลงอาํลา
อีกหนึงเพลง  นอกนนัเป็นเพลงอะไรก็ได ้
 ๕. แต่ละกลุ่มนาํเสนอชุดการแสดงหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูคอยชีแนะเพิมเติม  โดยเฉพาะการร้อง
เพลงอาํลา 
 ๖.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๑๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๗ 
 
เรือง  บุฟฟาสมุนเอกตวัทีหนงึ                                                                                          เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                             ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลง Big big world ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีความไพเราะ 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลง Big big world  
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 
 
 



๑๑๕ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงBig big world  
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงBig big world  
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลง Big big world  
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลง Big big world  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๗   เรือง บุฟฟาสมุนเอกตวัทีหนงึ 

 

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  บุฟฟาสมุนเอกตวัทีหนึง 
 
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 ๑๗  ตอนบุฟฟาสมุนเอกตวัทีหนึงตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๕๒  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง  
Big big world ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีความไพเราะ 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลง Big big world จาก  Audio CD  แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะและระดบัเสียง 
 ๔.ครูร้องเพลง เพลง Big big world  ใหน้กัเรียนฟังตลอดเพลง   

๕.นกัเรียนร้องเพลง Big big world ตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
๗.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
๘.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้ใหเ้ลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
๙.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลง Big big world ตามลาํพงั  
๑๐.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํเพิมเติมและชืนชม 
๑๑.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 

 
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๒๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๘ 
 
เรือง  ความลบัของอคัคแีละสมุนเอกตวัทีสอง                                                                       เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                                   ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงสร้อยแสงแดงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องร้องเพลงสร้อยแสงแดง 
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 
 
 



๑๒๑ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงสร้อยแสงแดง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงสร้อยแสงแดง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงสร้อยแสงแดง 
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงสร้อยแสงแดง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๘ เรือง ความลบัของอคัคแีละสมุนเอกตวัทีสอง 

 

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 ความลบัของอคัคแีละสมุนเอกตวัทีสอง  
 
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 ๑๘ตอนความลบัของอคัคีและสมุนเอกตวัทีสองตามเรืองราว 
จากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี หนา้ ๕๖  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
สร้อยแสงแดงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงสร้อยแสงแดง จาก  Audio CD  แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะและระดบัเสียง 
โดยดูเนือร้องประกอบ จากหนงัสือเรียน หนา้ ๑๐๗-๑๐๘ 
 ๔.ครูร้องเพลงสร้อยแสงแดงใหน้กัเรียนฟังตลอดทงัเพลง   

๕.นกัเรียนร้องเพลงสร้อยแสงแดงตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
๗.นกัเรียนร้องเพลงสร้อยแสงแดงพร้อมๆกนั ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
๘.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้ใหเ้ลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
๙.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงสร้อยแสงแดงตามลาํพงั  
๑๐.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํเพิมเติมและชืนชม 
๑๑.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 

  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๒๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑๙ 
 
เรือง  สมุนเอกตวัทีสาม                                                                                              เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                         ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
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 
 
 



๑๒๗ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   ๒.แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
  ๒.๒.๓  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

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

ช่วงคะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ คุณภาพการปฏิบัติ 
๑๓-๑๕ ๓ ดี ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 

มีความพร้อมเพรียง มีความไพเราะน่าฟัง การใช้
ภาษาถูกตอ้งชดัเจนและมีความคิดสร้างสรรค ์

๘-๑๒ ๒ พอใช ้ ร้องไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง 
มีความไพเราะน่าฟัง แต่มีบางคาํเสียงเพียน 
หรือไม่ชดัเจน  มีความคิดสร้างสรรค ์

๕-๗ ๑ ปรับปรุง ร้องไม่ถูกตอ้งตามจงัหวะและทาํนองเพลง   
มีไม่มีความพร้อมเพรียง การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน และไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 



๑๒๘ 

 

แบบประเมินการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๑๙   เรือง สมุนเอกตวัทีสาม 

 

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 สมุนเอกตวัทีสาม  
 
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  ตอนสมุนเอกตวัทีสามตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๕๖  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสง่างาม 

๓.นกัเรียนฟังเพลงสรรเสริญพระบารมี จาก  Audio CD  แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะและระดบัเสียง 
โดยดูเนือร้องประกอบ จากหนงัสือเรียน หนา้ ๙๐ 
 ๔.ครูร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีใหน้กัเรียนฟังตลอดทงัเพลง   

๕.นกัเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
๗.นกัเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมๆกนั ประมาณ ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่า 

นกัเรียนจะร้องได ้
๘.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๔-๕  คน  แลว้ใหเ้ลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
๙.แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตามลาํพงั  
๑๐.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูและเพือนๆช่วยแนะนาํเพิมเติมและชืนชม 
๑๑.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 

  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๓๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๐ 
 
เรือง  ร่างสุดยอดของเจ้าชายแซมบ้า                                                                                        เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๑    เรือง การแสดงออกทางดนตรี                                                    ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑ มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒  ตวัชีวดั   

ป.๖/๒ จาํแนกประเภทและบทบาทหนา้ทีเครืองดนตรีไทยและเครืองดนตรี 
ทีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
  ป.๖/๔  ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 
 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้องประสานเสียงเพลงเวทมนตร์โล่แสงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๑.๔ สาระการเรียนรู้ 

  การฝึกร้องประสานเสียงเพลงเวทมนตร์โล่แสง 
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 
 
 



๑๓๓ 

 

 ๑.๘  คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 
 
๒.หลักฐานการเรียนรู้ 

๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องประสานเสียงเพลงเวทมนตร์โล่แสง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องประสานเสียงเพลงเวทมนตร์โล่แสง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงเวทมนตร์โล่แสง 
   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 

 

แบบประเมินการร้องประสานเสียงเพลงเวทมนตร์โล่แสง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๐   เรือง ร่างสุดยอดของเจ้าชายแซมบ้า 

 

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 ร่างสุดยอดของเจ้าชายแซมบ้า  
 
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  ตอนร่างสุดยอดของเจา้ชายแซมบา้ตามเรืองราว 
จากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๖๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้อง 
ประสานเสียงเพลงเวทมนตร์โล่แสงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงเวทมนตร์โล่แสง จาก Audio CD  แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะ 
และระดบัเสียงของบทเพลง 
 ๔.ครูทบทวนเกียวกบัการร้องประสานเสียง เช่น การแบ่งระดบัเสียงในการร้อง 
การอ่านโนต้ดนตรี การใชเ้ครืองหมายเชือมเสียง  และการเลือกแนวทาํนองทีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ๕.ครูร้องแนวทาํนองหลกัใหน้กัเรียนฟัง  ใหน้กัเรียนดโูนต้ หนา้ ๖๒  ประกอบ   
แลว้สงัเกตรูปแบบจงัหวะและระดบัเสียงต่างๆ 
 ๖.นกัเรียนร้องแนวทาํนองหลกัของเพลงเวทมนตร์โล่แสงตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบ 
 ๗.นกัเรียนร้องพร้อมๆกนั ประมาณ  ๓-๔ เทียว  หรือจนกว่านกัเรียนจะร้องได ้
 ๘.ครูร้องแนวทาํนองรองของเพลงเวทมนตร์โล่แสงใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนดูโนต้ดนตรีประกอบ
และสงัเกตการออกเสียง และรูปแบบจงัหวะ 

๙.นกัเรียนร้องตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง 
 ๑๐.แบ่งนกัเรียนเป็น  ๒  กลุ่ม  โดยกลุ่มที ๑  ร้องแนวทาํนองหลกัและกลุ่มที ๒  ร้องแนว 
ทาํนองรอง 
 ๑๑.ซอ้มร้องประสานเสียงทงัสองแนว  โดยครูกาํกบัจงัหวะและปรับปรุงใหถ้กูตอ้ง 
และมีความไพเราะยงิขึน 
 ๑๒.ฝึกซอ้มการร้องประสานเสียงเพลงเวทมนตร์โล่แสงเพิมเติมโดยสลบัแนวทาํนองเพลง 
ของแต่ละกลุ่ม 
 ๑๒.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 



๑๓๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๓๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๑ 
 
เรือง  อศัวนิแห่งเสียงเพลง                                                                                                   เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    เรือง ร้องรําทําเพลง                                                               ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

ป.๖/๓ อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ 
ป.๖/๔ ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 

 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ร้องเพลงบทเพลงของอศัวินแห่งเสียงเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การฝึกร้องเพลงบทเพลงของอศัวินแห่งเสียงเพลง 

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 
 ๑.๘ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 



๑๓๙ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงบทเพลงของอศัวินแห่งเสียงเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงบทเพลงของอศัวินแห่งเสียงเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงบทเพลงของอศัวินแห่งเสียงเพลง 
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงบทเพลงของอัศวินแห่งเสียงเพลง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๑    เรือง อศัวนิแห่งเสียงเพลง 

 

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 อศัวนิแห่งเสียงเพลง  
 
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 ๒๑  ตอนอศัวินแห่งเสียงเพลงตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๖๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
บทเพลงของอศัวินแห่งเสียงเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ๓.นกัเรียนฟังเพลงอศัวินเสียงเพลง  เพือเปรียบเทียบระหว่างบทเพลงทีสร้างขึนจากโนต้ตวัที ๑ 
ของบนัไดเสียง (ตวัโด)  กบัเพลงทีไม่ไดส้ร้างจากโนต้ตวัที ๑ ของบนัไดเสียง (บรรทดัที ๒  สร้างจาก 
โนต้ตวัที ๒  ของบนัไดเสียง (ตวัเร)  จาก Audio CD  และดูโนต้ประกอบจากหนงัสือเรียน หนา้๖๖ 
 ๔.ครูร้องเพลงบทเพลงของอศัวินเสียงเพลง เป็นชือตวัโนต้ใหน้กัเรียนฟัง  ใหน้กัเรียนดูโนต้
ประกอบและสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
 ๕.นกัเรียนร้องตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  โดยพยายามควบคุมระดบัเสียงใหถ้กูตอ้งและ
แน่นอน 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงบทเพลงของอศัวินเสียงเพลงตามลาํพงั  พยายามปรับระดบัเสียงให้
ถกูตอ้งและแน่นอน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูคอยช่วยแนะนาํเพิมเติม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๔๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๒ 
 
เรือง  การต่อสู้ของอศัวนิแห่งเสียงเพลงทีดุเดอืด                                                                      เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    เรือง ร้องรําทําเพลง                                                                   ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

ป.๖/๓ อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ 
ป.๖/๔ ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 

 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ร้องเพลงตืนเถิดชาวไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การฝึกร้องเพลงตืนเถิดชาวไทย 

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 
 ๑.๘ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 



๑๔๕ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงตืนเถิดชาวไทย 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงตืนเถิดชาวไทย 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงตืนเถิดชาวไทย 
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงตืนเถิดชาวไทย 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๒ เรือง การต่อสู้ของอศัวนิแห่งเสียงเพลงทดุีเดือด 

 

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 การต่อสู้ของอศัวนิแห่งเสียงเพลงทดุีเดือด  
 
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.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๒  ตอนการต่อสูข้องอศัวินแห่งเสียงเพลงทีดุเดือดตามเรืองราวจาก
หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐานดนตรี  หนา้ ๗๐  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ตืนเถิดชาวไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๓.นกัเรียนฟังเพลงตืนเถิดชาวไทย จาก Audio CD  และดูโนต้ประกอบจากหนงัสือเรียน  
หนา้ ๑๐๐ 
 ๔.ครูร้องเพลงตืนเถิดชาวไทยใหน้กัเรียนฟัง  ใหน้กัเรียนดโูนต้ประกอบและสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงตืนเถิดชาวไทยตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  โดยพยายามควบคุม 
ระดบัเสียงใหถ้กูตอ้งและแน่นอน 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงตืนเถิดชาวไทยตามลาํพงั  พยายามปรับระดบัเสียงใหถ้กูตอ้ง 
และแน่นอน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูคอยช่วยแนะนาํเพิมเติม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด  
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๕๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๓ 
 
เรือง  แผนการของราชินี                                                                                                   เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    เรือง ร้องรําทําเพลง                                                            ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

ป.๖/๓ อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ 
ป.๖/๔ ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 

 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ร้องเพลงลาวดวงเดือนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไพเราะ 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การฝึกร้องเพลง 

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 
 ๑.๘ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 



๑๕๑ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงลาวดวงเดือน 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงลาวดวงเดือน 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงลาวดวงเดือน 
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงลาวดวงเดือน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๓ เรือง แผนการของราชิน ี

 

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 แผนการของราชินี  
 
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  ตอนแผนการของราชินีตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๗๒  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ร้องเพลงลาวดวงเดือนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไพเราะ 

๓.นกัเรียนฟังเพลงลาวดวงเดือน จาก Audio CD  และดูโนต้ประกอบจากหนงัสือเรียน  
หนา้ ๑๐๑ 
 ๔.ครูร้องเพลงลาวดวงเดือนใหน้กัเรียนฟัง  ใหน้กัเรียนดโูนต้ประกอบและสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงลาวดวงเดือนตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  โดยพยายามควบคุมระดบั
เสียงใหถ้กูตอ้งและแน่นอนตลอดจนการใชเ้ครืองหมายเชือมเสียง 
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงลาวดวงเดือนตามลาํพงั  พยายามปรับระดบัเสียงใหถ้กูตอ้ง 
และแน่นอน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูคอยช่วยแนะนาํเพิมเติม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด  
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๕๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๔ 
 
เรือง  ความลบัของฟินิกส์                                                                                              เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    เรือง ร้องรําทําเพลง                                                       ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

ป.๖/๓ อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ 
ป.๖/๔ ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 

 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ร้องเพลงรักคุณเท่าฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การฝึกร้องเพลงรักคุณเท่าฟ้า 

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 
 ๑.๘ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 



๑๕๗ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการร้องเพลงรักคุณเท่าฟ้า 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการร้องเพลงรักคุณเท่าฟ้า 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการร้องเพลงรักคุณเท่าฟ้า 
   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 

 

แบบประเมินการร้องเพลงรักคุณเท่าฟ้า 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๔  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 ............................................. 
             (.......................................) 

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

 

 



๑๕๙ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๔  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 ............................................. 
             (.......................................) 

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



๑๖๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๔  ตอนความลบัของฟินิกส์ตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๗๔  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถร้องเพลง 
ร้องเพลงรักคุณเท่าฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 

๓.นกัเรียนฟังเพลงรักคุณเท่าฟ้า จาก Audio CD  และดูโนต้ประกอบจากหนงัสือเรียน  
หนา้ ๑๐๓ 
 ๔.ครูร้องเพลงรักคุณเท่าฟ้าใหน้กัเรียนฟัง  ใหน้กัเรียนดูโนต้ประกอบและสงัเกตระดบัเสียงต่างๆ 
 ๕.นกัเรียนร้องเพลงรักคุณเท่าฟ้าตามครูทีละวรรคจนกระทงัจบเพลง  โดยพยายามควบคุมระดบั
เสียงใหถ้กูตอ้งและแน่นอนตลอดจนการใชเ้ครืองหมายเชือมเสียง และการเปลียนเครืองหมายกาํหนด
จงัหวะ  
 ๖.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน  แลว้เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
 ๗.แต่ละกลุ่มแยกฝึกร้องเพลงรักคุณเท่าฟ้าตามลาํพงั  พยายามปรับระดบัเสียงใหถ้กูตอ้ง 
และแน่นอน 
 ๘.แต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชนัเรียน  โดยมีครูคอยช่วยแนะนาํเพิมเติม 
 ๙.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด  
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๖๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๕ 
 
เรือง  อดีตอนัขมขืนของราชินีพริสซิลล่า                                                                              เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    เรือง ร้องรําทําเพลง                                                                ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

ป.๖/๓ อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ 
ป.๖/๔ ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 

 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วางแผนการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การวางแผนการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง 

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 
 ๑.๘ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 



๑๖๓ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การวางแผนการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการวางแผนการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการวางแผนการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง 
   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 

 
 
 
 
 

 



๑๖๔ 

 

แบบประเมินการวางแผนการจัดการแสดงชุดร้องรําทําเพลง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๕  เรือง อดีตอนัขมขืนของราชินีพริสซินล่า 

 

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 อดีตอนัขมขืนของราชินีพริสซิลล่า  
 
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  ตอนอดีตอนัขมขืนของราชินีพริสซิลล่าตามเรืองราว 
จากหนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๗๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 

๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถวางแผน 
การจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลงโดยนาํความรู้มาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานได ้

๓.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  ๘-๑๐  คน  แลว้ใหเ้ลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
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 ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๖๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๖ 
 
เรือง  ความหวงัทดีับสลาย                                                                                                เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    เรือง ร้องรําทําเพลง                                                            ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

ป.๖/๓ อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ 
ป.๖/๔ ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 

 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถซอ้มการแสดงชุดร้องรําทาํเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การฝึกซอ้มการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง(ครังที ๑) 

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 
 ๑.๘ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 



๑๖๙ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 ผลการฝึกซอ้มการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง(ครังที ๑) 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการฝึกซอ้มการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการฝึกซอ้มการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๑๗๐ 

 

แบบประเมินการฝึกซ้อมการแสดงชุดร้องรําทําเพลง (ครังที ๑) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๖   เรือง ความหวงัทีดบัสลาย 

 

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 ความหวงัทีดบัสลาย  
 
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  ตอน ความหวงัทีดบัสลายตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๗๙  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถสามารถ 
ซอ้มการแสดงชุดร้องรําทาํเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
 ๓.ครูชีแจงเกียวกบัการซอ้มชุดการแสดงของแต่ละกลุ่มจะทาํการฝึกซอ้ม  ๒  ครัง แลว้จึงแสดงจริง  

๔.ครูอธิบายเกียวลาํดบัขนัตอนการแสดง การนาํเสนอเนือหาการแสดง บทบาทหนา้ทีของตวัละคร 
และอืนๆ 
 ๕.แต่ละกลุ่มฝึกซอ้มการแสนดงตามลาํดบัขนัตอนของตนเอง 
 ๖.ครูตรวจดูความเรียบร้อยของการแสดงแต่ละกลุ่ม  และใหค้าํแนะนาํเพิมเติม  เพือใหง้าน 
สมบูรณ์ทีสุด 
 ๗.ตวัแทนกลุ่มจบัฉลากลาํดบัการแสดง 
 ๘.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๗๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๗ 
 
เรือง  ความผดิพลาด                                                                                                   เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    เรือง ร้องรําทําเพลง                                                     ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

ป.๖/๓ อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ 
ป.๖/๔ ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 

 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถซอ้มชุดการแสดงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การฝึกซอ้มการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง(ครังที ๒) 

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 
 ๑.๘ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 



๑๗๕ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการฝึกซอ้มการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง(ครังที ๒) 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการฝึกซอ้มการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการฝึกซอ้มการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง 
   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 ์

 
 
 
 
 
 

 



๑๗๖ 

 

แบบประเมินการฝึกซ้อมการแสดงชุดร้องรําทําเพลง (ครังที ๒) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๗   เรือง ความผดิพลาด 

 

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  ความผดิพลาด 
 
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  ตอนความผดิพลาดตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๘๑  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถซอ้ม 
ชุดการแสดงไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสนุกสนาน 
 ๓.ครูแจง้นกัเรียนว่าวนันีเป็นการฝึกซอ้มชุดการแสดงครังที ๒  นกัเรียนจะตอ้งดรูายละเอียดของ
การแสดงใหถ้กูตอ้ง เช่น ระดบัเสียง จงัหวะ ทาํนอง ขนัตอนการแสดง บทบาทหนา้ทีของแต่ละคน 
ตลอดจนความร่วมมือของทุกคนต่อการแสดง 
 ๔.แต่ละกลุ่มเริมฝึกซอ้มตามแผนทีกาํหนดไวต้งัแต่ตน้จนจบรายการแสดง 
 ๕.สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัประเมินชุดการแสดงของตนเองอีกครังหนึง  ตรวจหาสิงทีควรแกไ้ข
ปรับปรุง  เพือใหชุ้ดการแสดงในวนัแสดงจริงดีทีสุด 
 ๖.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๘๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๘ 
 
เรือง  บทสรุป                                                                                                              เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    เรือง ร้องรําทําเพลง                                                       ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

ป.๖/๓ อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ 
ป.๖/๔ ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 

 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง กลุ่มที ๑ 

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 
 ๑.๘ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 



๑๘๑ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 ผลการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง กลุ่มที ๑ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง  
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง 
   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 

 

แบบประเมินการจัดการแสดงชุดร้องรําทําเพลง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๘    เรือง บทสรุป 

 

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  บทสรุป 
 
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  ตอนบทสรุปตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน รายวิชา 
พืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๘๓  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถจดัการแสดง 
ชุดร้องรําทาํเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.ครูและนกัเรียนทบทวนโดยสนทนาเกียวกบัชุดการแสดงทีฝึกซอ้มผา่นมา 
 ๔.แต่ละกลุ่มนาํเสนอชุดการแสดงตามลาํดบั 
 ๕.นกัเรียนทีไม่ไดแ้สดงร่วมกนัวิพากยชุ์ดการแสดงของเพือนทีแสดงผา่นไป  โดยมีครู 
สรุปชีแนะเพิมเติม 
 ๖.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๘๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒๙ 
 
เรือง  คาํถามของต้นข้าว                                                                                             เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    เรือง ร้องรําทําเพลง                                                    ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

ป.๖/๓ อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ 
ป.๖/๔ ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 

 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง กลุ่มที ๒ 

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 
 ๑.๘ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 



๑๘๗ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนําเสนอการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง กลุ่มที ๒ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง 
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง  
   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 

 

แบบประเมินการจัดการแสดงชุดร้องรําทําเพลง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๒๙   เรือง คาํถามของต้นข้าว 

 

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

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

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

๖. …………………………………. 
 

พฤตกิรรมทีแสดงออก 
คะแนน 

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

รวม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
 
 

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

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



๑๙๐ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้       
 ๑.ครูบรรยายเรืองราวตอนที ๒๙  ตอนคาํถามของตน้ขา้วตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๘๕  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถจดัการแสดง 
ชุดร้องรําทาํเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.ครูและนกัเรียนทบทวนโดยสนทนาเกียวกบัชุดการแสดงทีฝึกซอ้มผา่นมา 
 ๔.แต่ละกลุ่มนาํเสนอชุดการแสดงตามลาํดบั 
 ๕.นกัเรียนทีไม่ไดแ้สดงร่วมกนัวิพากยชุ์ดการแสดงของเพือนทีแสดงผา่นไป  โดยมีครู 
สรุปชีแนะเพิมเติม 
 ๖.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
๒. เครืองเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์ 
๓. แผน่ CD บนัทึกบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 

 

การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 



๑๙๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ๓๐ 
 
เรือง  โลกแห่งความเป็นจริง                                                                                                  เวลา  ๑  ชัวโมง         
หน่วยการเรียนรู้ที ๒    เรือง ร้องรําทําเพลง                                                                ชันประถมศึกษาปีที ๖ 
 
๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

๑.๑มาตรฐาน  
ศ ๒.๑เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
๑.๒ ตวัชีวดั   

ป.๖/๓ อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลทาํนองง่าย ๆ 
ป.๖/๔ ใชเ้ครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดน้สดทีมีจงัหวะ 

 ๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๑.๔ สาระการเรียนรู้ 
  การจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง กลุ่มที ๓ 

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 
 ๑.๘ คุณธรรม ๑๒ ประการ 
  ๑. ใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 
  ๒. รักษาวฒันธรรมประจาํชาติ 

๓. รักษาวินยั 



๑๙๓ 

 

๒.หลักฐานการเรียนรู้ 
๒.๑ ชินงานหรือภาระงาน 
 การนาํเสนอการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง กลุ่มที ๓ 
๒.๒ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

  ๒.๒.๑  วธิีการวดัและประเมนิผล  
   ๑.สงัเกตพฤติกรรมการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง  
   ๒.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๒.๒.๒  เครืองมอืวดัและประเมนิผล 
   ๑.แบบประเมินการจดัการแสดงชุดร้องรําทาํเพลง  
   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 

 

แบบประเมินการจัดการแสดงชุดร้องรําทําเพลง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ๓๐เรืองโลกแห่งความเป็นจริง 

 

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  โลกแห่งความเป็นจริง 
 
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  ตอนโลกแห่งความเป็นจริงตามเรืองราวจากหนงัสือเรียน  
รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  หนา้ ๘๗  แลว้สนทนาซกัถามเกียวกบัเรืองราวทีฟัง 
 ๒.แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพือใหท้ราบว่าเมือจบบทเรียนแลว้  นกัเรียนสามารถจดัการแสดง 
ชุดร้องรําทาํเพลงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

๓.ครูและนกัเรียนทบทวนโดยสนทนาเกียวกบัชุดการแสดงทีฝึกซอ้มผา่นมา 
 ๔.แต่ละกลุ่มนาํเสนอชุดการแสดงตามลาํดบั 
 ๕.นกัเรียนทีไม่ไดแ้สดงร่วมกนัวิพากยชุ์ดการแสดงของเพือนทีแสดงผา่นไป  โดยมีครู 
สรุปชีแนะเพิมเติม 
 ๖.นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปองคค์วามรู้และสิงทีเรียนรู้ทงัหมด 
  
๔.สือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนงัสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 
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 : โรงพิมพชุ์มนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. 

 องคก์ารคา้ของ สกสค. (๒๕๕๓). หนงัสือเรียน รายวชิาพนืฐานดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

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