
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ  
 

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วยหน่วยการ
เรียนรู้ จำนวน ๕  หน่วย รวม ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้ 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๑  ลักษณ์ดนตร ี
                           จำนวน ๖ ชั่วโมง  
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๒  สีสันแห่งเสียง   

จำนวน ๓ ชั่วโมง 
 หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๓ พร้อมเพรียงหน้าที ่

  จำนวน ๓ ชั่วโมง 
                หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เพลงนี้มีชีวิต 
  จำนวน ๓ ชั่วโมง 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๕ ดนตรีในท้องถิ่น 
                                            จำนวน ๕ ชั่วโมง 

 
                คณะผูจ้ัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกับตัวชี้วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมและสื่อการเรยีนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตามศกัยภาพในที่สดุ  

                ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

          คณะผู้จัดทำ 



สารบัญ 
 

โครงสร้างรายวิชา          ๑ 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๑ ลักษณ์ดนตร ี        ๕ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑ เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องต ี     ๕ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒ เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย                       ๑๐ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓ เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า              ๑๕ 

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว     ๒๐ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๕ เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลม                                         ๒๕ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๖ เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ     ๓๐ 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๒ สีสันแห่งเสียง        ๓๕ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๗ ส่งเสียงยาว - สั้น       ๓๕ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เคาะกันตามจังหวะ                                     ๔๐ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๙   เสียง ดัง- เบา       ๔๕ 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๓ พร้อมเพรียงหน้าที ่        ๕๐  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๐ เพลงชาต ิ        ๕๐ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๑ เพลงสรรเสริญพระบารมี      ๕๕ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๒ เพลงในโอกาสตา่ง ๆ      ๖๐ 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๔ เพลงนี้มีชีวิต        ๖๕ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๓ ร้อง เล่น เต้นเดี่ยว       ๖๕ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๔ ร้องเพลงบรรเลงวง       ๗๐ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๕ ร้องเต้นเล่นตามกาล       ๗๕  
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๕ ดนตรีในท้องถิ่น        ๘๐ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๖ ดนตรีท้องถิ่น       ๘๐ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๗ ดนตรีภาคเหนือ       ๘๕ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๘ เพลงพื้นบ้านภาคกลาง      ๙๐ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑๙ ดนตรีอิสาน        ๙๕ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒๐ ดนตรีใต ้        ๑๐๐ 
คณะทำงาน ๑๑๔



 ๑ 

โครงสร้างรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ  (ดนตรี)  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๒๐ ชั่วโมง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง 
เวลา/
จำนวน
ชั่วโมง 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ

ย่อย 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๑ ลักษณ์ดนตร ี (6)  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี   

มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๑ ระบุรูปร่างและลักษณะของเครื่อง
ดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวติประจำวัน 
 

๑ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๘ ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๙ ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

1.1 ,1.3,1.5
,1.6 
3.2 
4.2-4.5 
8.1 

9.1 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๑ ระบุรูปร่างและลักษณะของเครื่อง
ดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวติประจำวัน 

๑ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๑ ระบุรูปร่างและลักษณะของเครื่อง
ดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวติประจำวัน 

๑ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๑ ระบุรูปร่างและลักษณะของเครื่อง
ดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวติประจำวัน 

๑ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลม 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๑ ระบุรูปร่างและลักษณะของเครื่อง
ดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวติประจำวัน 

๑ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๑ ระบุรูปร่างและลักษณะของเครื่อง
ดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวติประจำวัน 
 

๑ 



 ๒ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง 
เวลา/
จำนวน
ชั่วโมง 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ

ย่อย 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๒ สีสนัแห่งเสียง (๓)   

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๒  ใช้รูปภาพหรือสญัลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๖. แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้อง
ของตนเองและผู้อื่น 

๑ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒ คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
6 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่
มีสำนึกสากล 
๙ ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
๑๐ ทักษะการคดิขั้นสูงและ
นวัตกรรม 
ความสามารถในการคดิ   
ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  

1.5,1.6 
2.3 ,2.4 
3.2 
 
4.3--4.6 
6.1 

 

9.1 

10.1-10.2 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๒  ใช้รูปภาพหรือสญัลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๖. แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้อง
ของตนเองและผู้อื่น 

๑ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เคาะไปตามจังหวะ 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๒  ใช้รูปภาพหรือสญัลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๖. แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้อง
ของตนเองและผู้อื่น 

๑ 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๓ พร้อมเพรียงหน้าที ่ (3)   

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เพลงชาติไทย 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/3  บอกบทบาทหน้าทีของเพลงทีได้ยิน 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๗. นําดนตรีไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือโอกาสต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

๑ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
6 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่
มีสำนึกสากล 
 

1.1,1.3,1.5 
3.1 
 
4.2 
 
6.1,6.8,6.9 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เพลงสรรเสริญพระบารม ี
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/3  บอกบทบาทหน้าทีของเพลงทีได้ยิน 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๗. นําดนตรีไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือโอกาสต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
 
 

๑ 



 ๓ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง 
เวลา/
จำนวน
ชั่วโมง 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ

ย่อย 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เพลงในโอกาสตา่งๆ 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/3  บอกบทบาทหน้าทีของเพลงทีได้ยิน 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๗. นําดนตรีไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือโอกาสต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

๑ ๗ การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
๘ ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๑๐ ทักษะการคดิขั้นสูงและ
นวัตกรรม 

7.2-7.3 
8.7-8.8 
10.1-10.2 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๔ เพลงนี้มีชีวิต (3)   

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑3 ร้อง เล่น เต้นเดี่ยว 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/4   ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/5  
เคลือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงทีฟัง 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๖. แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้อง
ของตนเองและผู้อื่น 

๑ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๕ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล 
6 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่
มีสำนึกสากล 
๗ การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
๘ ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๙ ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
๑๐ ทักษะการคดิขั้นสูงและ
นวัตกรรม 
 

1.3 
4.1 
5.1-5.2,5.4 
 
6.2-6.7 
 
7.1 
 
8.7,8.8 
9.2,9.4 
10.1-10.2 
10.4-10.5 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑4 ร้องเพลงบรรเลงวง 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/4   ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/5  
เคลือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงทีฟัง 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๖. แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้อง
ของตนเองและผู้อื่น 

๑ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑5 ร้องเต้นเล่นตามกาล  
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/4   ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/5  
เคลือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงทีฟัง 
มฐ.ศ.๒.๑ ป.๓/๖. แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้อง
ของตนเองและผู้อื่น 
 
 
 
 

๑ 



 ๔ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง 
เวลา/
จำนวน
ชั่วโมง 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ

ย่อย 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 เพลงในชีวิตประจำวัน (๕)    

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑6 ดนตรีในทอ้งถิ่น  
มฐ.ศ.๒.2 ป.๓/1  ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น 
มฐ.ศ.๒.2 ป.๓/2  ระบุความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

๑ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๘ ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๙ ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

1.1,1.3-1.6 
3.1 
 
4.2-4.5 
8.1,8.5 
9.1 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑7 ดนตรีภาคเหนือ  
มฐ.ศ.๒.2 ป.๓/1  ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น 
มฐ.ศ.๒.2 ป.๓/2  ระบุความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

๑ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑8 พื้นบ้านภาคกลาง  
มฐ.ศ.๒.2 ป.๓/1  ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น 
มฐ.ศ.๒.2 ป.๓/2  ระบุความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

๑ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑9 ดนตรีภาคอิสาน  
มฐ.ศ.๒.2 ป.๓/1  ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น 
มฐ.ศ.๒.2 ป.๓/2  ระบุความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

๑ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 ดนตรีภาคใต ้  
มฐ.ศ.๒.2 ป.๓/1  ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น 
มฐ.ศ.๒.2 ป.๓/2  ระบุความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

๑ 



 ๕ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๑ ลักษณ์ดนตรี     เวลาเรียน  1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 
         ศ ๒.๑ ป. 3/๑ ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจาํวัน 
2. สาระสำคัญ 
    เสียงของเครื่องดนตรแีตกต่างกันตามรูปร่างลกัษณะของเครื่องดนตรีและวิธีการบรรเลง 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         เครื่องดนตรีไทย 
         ๑)  รูปรา่งของเครื่องดนตรีไทย  

2)  ลักษณะของเครื่องดนตรีไทย 
3)  ประเภทเครื่องดนตรีไทย 

   ทกัษะ 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำ 

เสนอข้อมลู 
2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง ลักษณะ ประเภทของเครื่องดนตร ี
3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตทกัษะการนาํความรู้ไปใช้   

เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับเสียงดนตรีในชีวติประจำวันได้สำเร็จ (C ) 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรีในชวีิตประจำวัน (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเนคำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับ 
เสียงดนตรีได ้(P) 

๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบในการทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้รูปร่างลกัษณะของเครื่องดนตรีอย่างมีความสุขยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่นและการร่วมแกป้ัญหาที่เกิดขึ้น (A) 



 ๖ 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. สมรรถนะที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
2. สมรรถนะที่ 3 การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. สมรรถนะที่ ๘ ทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5. สมรรถนะที่ ๙ ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

๗. กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ครูเปิดเทปเสียงเครื่องดนตรีไทยให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนบอกวา่ เมื่อนักเรียนได้ยินแล้วทำให้เกิด        

ความรู้สกึอย่างไร 
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับที่มาของเสียงให้นักเรียนฟังว่า เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของเครื่องดนตรีที่เกดิจาก

แหล่ง  
กำเนิดเสียงที่แตกต่างกันมีรูปร่างลักษณะทีต่่างกนั  

3. ครูนำวัสดุเช่น ไม้ เหล็ก พลาสตกิ มาให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนทดลองเคาะ ทุบ ต ีเขย่า แกว่ง เพื่อให้เกิด
เสียงนักเรียนทดลองปฏิบัติ แล้วบันทึกข้อมูล ตอบคำถามกระตุ้นความคิด บอกความรู้สึกตา่งกันของการ
เคาะ ทุบ ตี เขย่า แกว่ง 

๔.  นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู ้จากใบความรู้ เรื่อง เคาะ ทุบ ตี เขย่า แกว่ง แสร้งทำเสียง แล้วทำใบ
งาน 

เรื่อง เครื่องต ี
 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรูจ้ากการปฏิบัติงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอใหร้่วมกัน 

แสดงความคดิเห็น 
   ๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า เครื่องดนตรีไทยประเภท้ครื่องตสีามารถทำให้เกิดเสียงไดห้ลายวิธีการ

เช่นเคาะ ทุบ ตี เขย่า แกว่ง นักดนตรีนำคุณลักษณะของเครื่องดนตรีแตล่ะชนิดมาบรรเลงผสมผสานกัน 
จนเกิดเป็นเสียง เพลงที่ไพเราะและกลมกลืน 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ที่ทำใหเ้กิด
ความรู้สกึที่แตกต่างกัน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
    สื่อ    
       1.  เทปเสียงจากธรรมชาต ิ
       2.  ใบความรู ้เรื่อง ดีด ดึง สี วธิีใดหนอ 
       3.  ใบงานที่ 1 เรือ่ง เครื่องสาย 
 



 ๗ 

แหล่งเรียนรู้ 
   https://sites.google.com/site/musicbykrunok/music-for-

kids/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B-3 
 
9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เสียงดนตรีในชีวติประจำวัน (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเน
คำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเสียงดนตรีได้ 
(P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบใน
การทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้รูปร่าง
ลักษณะของเครื่องดนตรอีย่างมีความสุข
ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่นและการรว่ม
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (A) 

 
- ตรวจใบงานที่ 
1 เรื่อง
เครื่องสาย 
 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงานที ่1 เรื่องเครื่องสาย 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำ เสนอข้อมลู 
2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนก
รูปร่าง ลกัษณะ ประเภทของเครื่องดนตรี 
3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต
ทักษะการนาํความรู้ไปใช้    

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4 ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
5 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  
  

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๘ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๙ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๑๐ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๑ ลักษณ์ดนตรี     เวลาเรียน  1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 
         ศ ๒.๑ ป. 3/๑ ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจาํวัน 
2. สาระสำคัญ 
    เสียงของเครื่องดนตรแีตกต่างกันตามรูปร่างลกัษณะของเครื่องดนตรีและวิธีการบรรเลง 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         เครื่องดนตรีไทย 
         ๑)  รูปรา่งของเครื่องดนตรีไทย  

4)  ลักษณะของเครื่องดนตรีไทย 
5)  ประเภทเครื่องดนตรีไทย 

   ทกัษะ 
4. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำ 

เสนอข้อมลู 
5. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง ลักษณะ ประเภทของเครื่องดนตร ี
6. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตทกัษะการนาํความรู้ไปใช้   

เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับเสียงดนตรีในชีวติประจำวันได้สำเร็จ (C) 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรีในชวีิตประจำวัน (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเนคำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับ 
เสียงดนตรีได ้(P) 

๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบในการทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้รูปร่างลกัษณะของเครื่องดนตรีอย่างมีความสุขยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่นและการร่วมแกป้ัญหาที่เกิดขึ้น (A) 



 ๑๑ 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. สมรรถนะที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
2. สมรรถนะที่ 3 การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. สมรรถนะที่ ๘ ทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5. สมรรถนะที่ ๙ ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

๗. กิจกรรมการเรียนรู้    
1.  ครูเปิดเทปเสียงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสใีห้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนบอกว่า เมื่อนักเรียนได้
ยิน  

แล้วทำให้เกิดความรู้สกึอย่างไร 
2.  ครูอธิบายเกี่ยวกับที่มาของเสียงให้นักเรียนฟังว่า เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของเครื่องดนตรีที่เกิดจาก
แหล่ง  

กำเนิดเสียงที่แตกต่างกันมีรูปร่างลักษณะทีต่่างกนั  
3.  ครูนำเส้นเอ็นมาขึงให้ตึง แล้วให้นักเรียนทดลองดีด ดึง ส ีเพื่อให้เกิดเสียง นักเรียนตอบคำถามกระตุ้น  

ความคดิ บอกความรู้สกึต่างกันของการดีดและดงึเครื่องดนตรี 
  ๔.  นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู ้จากใบความรู้ เรื่อง ดดี ดึง ส ีวิธีใดหนอ แล้วทำใบงานเรื่อง 

เครื่องสาย 
  ๕.  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้จากการปฏิบัติงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอให้ร่วมกัน 

แสดงความคดิเห็น 
    ๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า มนุษย์ได้นำความรู้เรื่อง สีสันของเสียง มาใช้เล่นดนตรีโดยใช้

คุณลักษณะ 
ของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมาบรรเลงผสมผสานกัน จนเกิดเป็นเสียง เพลงที่ไพเราะและกลมกลืน 

7. ครูและนักเรียนรว่มกนัสรุปความรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายที่มี
คุณลักษณะของเสียงต่างๆ ที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกัน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
    สื่อ    
       1.  เทปเสียงจากธรรมชาต ิ
       2.  ใบความรู ้เรื่อง ดีด ดึง สี วธิีใดหนอ 
       3.  ใบงานที่ 1 เรือ่ง เครื่องสาย 
  



 ๑๒ 

แหล่งเรียนรู้ 
   https://sites.google.com/site/musicbykrunok/music-for-

kids/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B-3 
 

9.การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู ้

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เสียงดนตรีในชีวติประจำวัน (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเน
คำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเสียงดนตรีได้ 
(P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบใน
การทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้รูปร่าง
ลักษณะของเครื่องดนตรอีย่างมีความสุข
ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่นและการรว่ม
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (A) 

 
- ตรวจใบงานที่ 
1 เรื่อง
เครื่องสาย 
 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงานที ่1 เรื่องเครื่องสาย 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1.ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำ เสนอข้อมลู 
2.ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง 
ลักษณะ ประเภทของเครื่องดนตร ี
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ทักษะการนาํความรู้ไปใช้    

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4 ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
5 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   
 
 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๑๓ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๑๕ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๑ ลักษณ์ดนตรี     เวลาเรียน  1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 
         ศ ๒.๑ ป. 3/๑ ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจาํวัน 
2. สาระสำคัญ 
    เสียงของเครื่องดนตรแีตกต่างกันตามรูปร่างลกัษณะของเครื่องดนตรีและวิธีการบรรเลง 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า 
         ๑)  รูปรา่งของเครื่องดนตรีไทย  

6)  ลักษณะของเครื่องดนตรีไทย 
7)  ประเภทเครื่องดนตรีไทย 

   ทกัษะ 
7. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำ 

เสนอข้อมลู 
8. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง ลักษณะ ประเภทของเครื่องดนตร ี
9. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตทกัษะการนาํความรู้ไปใช้   

เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับเสียงดนตรีในชีวติประจำวันได้สำเร็จ (C ) 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรีในชวีิตประจำวัน (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเนคำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับ 
เสียงดนตรีได ้(P) 

๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบในการทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้รูปร่างลกัษณะของเครื่องดนตรีอย่างมีความสุขยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่นและการร่วมแกป้ัญหาที่เกิดขึ้น (A) 



 ๑๖ 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. สมรรถนะที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
2. สมรรถนะที่ 3 การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. สมรรถนะที่ ๘ ทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5. สมรรถนะที่ ๙ ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

๗. กิจกรรมการเรียนรู ้
1. ครูนำภาพเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่าให้นักเรียนเลือก ไว้ แล้วเปิดเทปเสียงเครื่องดนตรีไทย
ประเภท 

เครื่องเป่าให้นักเรียนฟัง แล้วจับคู่ภาพเครื่องดนตรีให้ตรงกับเสียงที่ได้ยิน แล้วให้นักเรียนบอกว่า เมื่อ 
นักเรียนได้ยินเครื่องดนตรีเหล่านั้นแล้วแล้วทำให้เกิดความรู้สึกอยา่งไร 

2. ครูอธิบายเกี่ยวกับที่มาของเสียงให้นักเรียนฟังว่า เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของเครื่องดนตรีที่เกดิจาก
แหลง่  

กำเนิดเสียงที่แตกต่างกันมีรูปร่างลักษณะทีต่่างกนั  
4. ครูนำวัสดุเช่น หลอด ใบไม้ เอ็น ไม้ไผ่ มาให้นักเรยีนดูแล้วให้นักเรียนทดลองเป่าเพื่อให้เกิดเสียงนักเรียน

ทดลองปฏิบัติ แล้วบันทึกข้อมูล ตอบคำถามกระตุ้นความคดิ บอกความรูส้ึกต่างกันของการเป่าวัสดุแต่ละ
ชนิด 

๔.  นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู ้จากใบความรู้ เรื่อง เป่าอะไรดี  แล้วทำใบงานเรื่อง เครื่องเป่า 
 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรูจ้ากการปฏิบัติงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอใหร้่วมกัน 

แสดงความคดิเห็น 
   ๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า เครื่องดนตรีไทยประเภทครื่องเป่าสามารถทำให้เกิดเสียงได้จากวัสดุ

หลากหลาย นักดนตรีนำคุณลักษณะของวัสดุแต่ละชนิดมาสรา้งเป็นเครื่องดนตรีบรรเลงผสมผสานกัน 
จนเกิดเป็นเสียง เพลงที่ไพเราะและกลมกลืน 

7.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับคุณลกัษณะของรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง
เป่า 

ที่ทำให้เกิดความรู้สกึที่แตกตา่งกัน 
๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
    สื่อ    
       1.  เทปเสียงจากธรรมชาต ิ
       2.  ใบความรู ้เรื่อง เป่าอะไรด ี
       3.  ใบงานที่ 3 เรือ่ง เครื่องเป่า 



 ๑๗ 

แหล่งเรียนรู้ 
   https://sites.google.com/site/musicbykrunok/music-for-

kids/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B-3 
9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เสียงดนตรีในชีวติประจำวัน (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเน
คำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเสียงดนตรีได้ 
(P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบใน
การทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้รูปร่าง
ลักษณะของเครื่องดนตรอีย่างมีความสุข
ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่นและการรว่ม
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (A) 

 
- ตรวจใบงานที่ 
1 เรื่อง
เครื่องสาย 
 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงานที ่1 เรื่องเครื่องสาย 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1.ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำ เสนอข้อมลู 
2.ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง 
ลักษณะ ประเภทของเครื่องดนตรี 
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ทักษะการนาํความรู้ไปใช้    

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4 ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
5 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
   

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๑๘ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๒๐ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี)                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ลักษณ์ดนตรี     เวลาเรียน  1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 
         ศ ๒.๑ ป. 3/๑ ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจาํวัน 
2. สาระสำคัญ 
    เสียงของเครื่องดนตรแีตกต่างกันตามรูปร่างลกัษณะของเครื่องดนตรีและวิธีการบรรเลง 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         เครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว 
         ๑.  รูปร่างของเครื่องดนตรีสากล  

2. ลักษณะของเครื่องดนตรสีากล 
3. ประเภทเครื่องดนตรีสากล 

   ทกัษะ 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำ 

เสนอข้อมลู 
2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง ลักษณะ ประเภทของเครื่องดนตร ี
3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตทกัษะการนาํความรู้ไปใช้   

เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับเสียงดนตรีในชีวติประจำวันได้สำเร็จ (C ) 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรีในชวีิตประจำวัน (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเนคำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับ 
เสียงดนตรีได ้(P) 

๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบในการทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้รูปร่างลกัษณะของเครื่องดนตรีอย่างมีความสุขยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่นและการร่วมแกป้ัญหาที่เกิดขึ้น (A) 



 ๒๑ 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. สมรรถนะที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
2. สมรรถนะที่ 3 การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. สมรรถนะที่ ๘ ทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5. สมรรถนะที่ ๙ ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

๗. กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ครูเปิดเทปเสียงเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเคาะให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนบอกลักษณะเสียงที่

ได้ยิน 
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับที่มาของเสียงให้นักเรียนฟังว่า เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของเครื่องดนตรีสากลที่เกิด

จากแหล่ง  
กำเนิดเสียงที่แตกต่างกันมีรูปร่างลักษณะทีต่่างกนั  

5. ครูนำปากกา ดินสอ ที่มหีัวกดหลายๆแบบมาให้นักเรียนทดลองกด เพื่อให้เกิดเสียงนักเรียนทดลองปฏิบัติ 
แล้วบันทึกข้อมูล ตอบคำถามกระตุ้นความคดิ บอกความรู้สึกหลังจากกดหัวปากกาและดินสอ 

๔.  นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู ้จากใบความรู้ เรื่องกดอยา่งไรให้เสียงเพราะ แล้วทำใบงาน 
เรื่อง เครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว 

 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรูจ้ากการปฏิบัติงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอใหร้่วมกัน 
แสดงความคดิเห็น 

   ๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วสามารถทำให้เกิด
เสียงได้ด้วยการกดลิ่มนิ้ว นักดนตรีนำคุณลักษณะของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมาบรรเลงผสมผสานกัน 
จนเกิดเป็นเสียง เพลงที่ไพเราะและกลมกลืน 

7. ครูและนักเรียนรว่มกนัสรุปความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว 
ที่ทำให้เกิดความรู้สกึที่แตกตา่งกัน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
    สื่อ    
       1.  เทปเสียงจากธรรมชาต ิ
       2.  ใบความรู ้เรื่อง เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว 
       3.  ใบงาน เรื่อง เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว 
 
  



 ๒๒ 

แหล่งเรียนรู้ 
   https://sites.google.com/site/musicbykrunok/music-for-

kids/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B-3 
 
9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เสียงดนตรีในชีวติประจำวัน (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเน
คำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเสียงดนตรีได้ 
(P) 
๔. นักเรียนมคีวามมุ่งมั่น และรับผิดชอบใน
การทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้รูปร่าง
ลักษณะของเครื่องดนตรอีย่างมีความสุข
ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่นและการรว่ม
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (A) 

 
- ตรวจใบงานที่ 
1 เรื่อง
เครื่องสาย 
 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงานที ่1 เรื่องเครื่องสาย 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1.ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำ เสนอข้อมลู 
2.ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง 
ลักษณะ ประเภทของเครื่องดนตรี 
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ทักษะการนาํความรู้ไปใช้    

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4 ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
5 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  
  
 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๒๓ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๒๕ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๑ ลักษณ์ดนตรี     เวลาเรียน  1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลม      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 
         ศ ๒.๑ ป. 3/๑ ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจาํวัน 
2. สาระสำคัญ 
    เสียงของเครื่องดนตรแีตกต่างกันตามรูปร่างลกัษณะของเครื่องดนตรีและวิธีการบรรเลง 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลม 
         ๑.  รูปร่างของเครื่องดนตรีสากล 

4. ลักษณะของเครื่องดนตรสีากล 
5. ประเภทเครื่องดนตรีสากล 

   ทกัษะ 
1.  ทักษะทางการคิดทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำ 

เสนอข้อมลู 
2.  ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง ลักษณะ ประเภทของเครื่องดนตรี 
3.  ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิตทกัษะการนําความรู้ไปใช ้  

เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับเสียงดนตรีในชีวติประจำวันได้สำเร็จ (C ) 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรีในชวีิตประจำวัน (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเนคำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับ 
เสียงดนตรีได ้(P) 

๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบในการทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้รูปร่างลกัษณะของเครื่องดนตรีอย่างมีความสุขยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่นและการร่วมแกป้ัญหาที่เกิดขึ้น (A) 



 ๒๖ 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. สมรรถนะที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
2. สมรรถนะที่ 3 การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. สมรรถนะที่ ๘ ทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5. สมรรถนะที่ ๙ ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

๗. กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ครูเปิดเทปเสียงเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมเคาะให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนบอกลักษณะ

เสียงที่ได้ยิน 
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับที่มาของเสียงให้นักเรียนฟังว่า เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของเครื่องดนตรีสากลที่เกิด

จากแหล่ง กำเนิดเสียงทีแ่ตกต่างกันมรีูปร่างลักษณะที่ต่างกัน  
6. ครูนำวัสดุกลวง แบบไม้และโลหะ มาให้นักเรียนทดลองเป่าเพื่อให้เกิดเสียงเมื่อนักเรียนทดลองปฏิบัติ แล้ว

บันทึกข้อมูล ตอบคำถามกระตุ้นความคิด บอกความรู้สกึหลังจากเป่าวัสด ุ
๔.  นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู ้จากใบความรู้ และทดลองหาวิธีการเป่าให้เกิดเสียงอีกครั้ง แล้วทำใบ
งาน 

เรื่อง เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลม 
 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรูจ้ากการปฏิบัติงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอใหร้่วมกัน 

แสดงความคดิเห็น 
   ๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้และเครื่อง

ลมโลหะ สามารถทำให้เกิดเสียงด้วยการเป่าต่างกันด้วยความแตกต่างของวัสดุ นักดนตรจีึงนำ
คุณลักษณะของวัสดุมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมาบรรเลงผสมผสานกัน จนเกิดเป็นเสียง เพลงที่
ไพเราะและกลมกลืน 

7. ครูและนักเรียนรว่มกนัสรุปความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว 
ที่ทำให้เกิดความรู้สกึที่แตกตา่งกัน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
    สื่อ    
       1.  เทปเสียงจากธรรมชาต ิ
       2.  ใบความรู ้เรื่อง เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว 
       3.  ใบงาน เรื่อง เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว 
 
  



 ๒๗ 

แหล่งเรียนรู้ 
   https://sites.google.com/site/musicbykrunok/music-for-

kids/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B-3 
 
9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เสียงดนตรีในชีวติประจำวัน (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเน
คำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเสียงดนตรีได้ 
(P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบใน
การทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้รูปร่าง
ลักษณะของเครื่องดนตรอีย่างมีความสุข
ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่นและการรว่ม
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องเครื่องดนตรีสากล 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1.ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำ เสนอข้อมลู 
2.ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง 
ลักษณะ ประเภทของเครื่องดนตรี 
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ทักษะการนาํความรู้ไปใช้    

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4 ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
5 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  
  

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๒๘ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๓๐ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๑ ลักษณ์ดนตรี     เวลาเรียน  1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 
         ศ ๒.๑ ป. 3/๑ ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจาํวัน 
2. สาระสำคัญ 
    เสียงของเครื่องดนตรแีตกต่างกันตามรูปร่างลกัษณะของเครื่องดนตรีและวิธีการบรรเลง 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ 

1. รูปร่างของเครื่องดนตรีสากล  
2. ลักษณะของเครื่องดนตรสีากล 
3. ประเภทเครื่องดนตรีสากล 

   ทกัษะ 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำ 

เสนอข้อมลู 
2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง ลักษณะ ประเภทของเครื่องดนตร ี
3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตทกัษะการนาํความรู้ไปใช้   

เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับเสียงดนตรีในชีวติประจำวันได้สำเร็จ (C ) 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรีในชวีิตประจำวัน (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเนคำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับ 
เสียงดนตรีได ้(P) 

๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบในการทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้รูปร่างลกัษณะของเครื่องดนตรีอย่างมีความสุขยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่นและการร่วมแกป้ัญหาที่เกิดขึ้น (A) 



 ๓๑ 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. สมรรถนะที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
2. สมรรถนะที่ 3 การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. สมรรถนะที่ ๘ ทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5. สมรรถนะที่ ๙ ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

๗. กิจกรรมการเรียนรู ้
1. ครูนำเครื่องดนตรีประเภทเครื่องที่ใช้สำหรับกระทบ / เคาะ เครื่องประกอบจังหวะ ให้นักเรียนเลือกเล่น 

 แล้วให้นักเรียนบอกลักษณะเสียงและวิธีการเกิดเสียง 
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเสียงและวิธีการเกิดเสียงให้นักเรียนฟังว่า ลักษณะการเกิดเสียงและเสียงที่ได้
ยินนั้นเป็นเสียงของเครื่องดนตรีสากลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันมีรูปร่างลักษณะทีต่า่งกัน  
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู ้จากใบความรู้ และเล่นเครื่องดนตรตี่างๆ คิดค้นจังหวะจากเครื่อง
ดนตรีที ่

นักเรียนเลือก แล้วทำใบงาน เรื่อง เครื่องกระทบ/เครื่องประกอบจังหวะ 
 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรูจ้ากการปฏิบัติงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอใหร้่วมกัน 

แสดงความคดิเห็น 
   ๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ สามารถทำให้เกิดเสียงด้วย

การกระทบกับแล้วเกิดเสียง เสียงจะต่างกันดว้ยความแตกต่างของวัสดุ และวิธีการกระทบ นักดนตรีจึง
นำคุณลักษณะของวัสดุมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมาบรรเลงผสมผสานกัน จนเกิดเป็นจังหวะ 

7. ครูและนักเรียนรว่มกนัสรุปความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง
กระทบ ที่ทำให้เกิดความรู้สึกหนักเบาแตกต่างกนั 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
    สื่อ    
       1.  เทปเสียงจากธรรมชาต ิ
       2.  ใบความรู ้เรื่อง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ 
       3.  ใบงาน เรื่อง เครื่องดนตรีสากล 

แหล่งเรียนรู้ 
   https://sites.google.com/site/musicbykrunok/music-for-

kids/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B-3 
 
  



 ๓๒ 

9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เสียงดนตรีในชีวติประจำวัน (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเน
คำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเสียงดนตรีได้ 
(P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบใน
การทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้รูปร่าง
ลักษณะของเครื่องดนตรอีย่างมีความสุข
ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่นและการรว่ม
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงานเรื่องเครื่องดนตรีสากล 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติ  สรุป
นำ เสนอข้อมลู 
2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนก
รูปร่าง ลกัษณะ ประเภทของเครื่องดนตรี 
3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต
ทักษะการนาํความรู้ไปใช้    

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4 ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
5 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  
 
 
 
 
 
 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๓๓ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๓๕ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สีสันแห่งเสียง     เวลาเรียน  1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สีสันแห่งระยะ     จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 
         ศ.๒.๑ ป.๓/๒   ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณแ์ทนเสียงและจังหวะเคาะ 

ศ.๒.๑ ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น 
2. สาระสำคัญ 
    เสียงทีมีลักษณะตา่งกันสูง-ต่ำ ดัง-เบา ยาว-สัน้ สามารถใช้รูปภาพหรอืสัญลักษณ์แทนได้และเป็นการ

แสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค์ 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         ลักษณะของเสียง 
         1. เสียงสูง - ต่ำ  
         2. เสียงดัง - เบา 
         3. เสียงยาว - สัน้ 
   ทกัษะ 

1. ทักษะทางการคดิทักษะการวางแผน สืบคน้ข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำ เสนอข้อมลูจากการ
สำรวจ จำแนกลักษณะเสียงโดยการใชรู้ปภาพหรอืสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ 

2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง ลักษณะ การใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและ
จังหวะเคาะ 

3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตทกัษะการนาํความรู้ไปใช้   
    เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแสดงความคดิเห็นในการบอกความหมายในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ 
แทนเสียงและจังหวะเคาะได้(K) 

๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเนคำตอบในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะได้ 
(P) 

๓. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติการ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนก
และ 

ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณแ์ทนเสียงและจังหวะเคาะได้ (P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบในการทำงาน (A) 



 ๓๖ 

๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะอย่างมีความสุข 
 แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติกิจกรรม (A) 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒ คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
7 ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

๗. กิจกรรมการเรียนรู ้
1. ครูให้นักเรียนดูนาฬกิา แล้วให้นักเรียนบอกลักษณะการเดินของนาฬิกา ว่าเป็นอย่างไร 
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการเดินของนาฬิกาทีม่ีระยะเวลาเท่ากัน และเปรียบเทียบระยะเวลาแบบ
วินาที นาที ชัว่โมง แล้วให้นักเรียนสร้างสัญลักษณ์แทนความยาว - สั้นของจังหวะการเดินของนาฬิกา 
3. ครูแนะนำวิธีการสร้างสญัลักษณ์แทนจังหวะ แล้วให้นักเรียนใช้วิธกีารตา่งๆสร้างจังหวะ เช่น ปรบมือ 
เคาะโต๊ะ โดยความร่วมมอืของกลุ่มแล้วบันทึกลงในใบงาน เรื่องสีสันของระยะ 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้จากการปฏิบัติงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอให้ร่วมกัน 

แสดงความคดิเห็น 
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังวา่ สัญลักษณ์แทนจังหวะเป็นพื้นฐานของการอา่นสัญลักษณ์โน้ตซึง่เป็น
สิ่งสำคัญในการอ่านโน้ต จึงควรมีความเข้าใจในพืน้ฐานในการใช้สัญลักษณ์แทนจังหวะและควรเคาะจังหวะ
ให้คล่อง 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจังหวะเพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านและใช้
โน้ตเพลงในลำดับต่อไป 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
    สื่อ    
       1.  เทปเสียงจากธรรมชาต ิ
       2.  ใบความรู ้เรื่อง สีสันแห่งจังหวะ 
       3.  ใบงาน เรื่อง สสีันแห่งเสียง 
 
  



 ๓๗ 

แหล่งเรียนรู้ 
   https://sites.google.com/site/musicbykrunok/music-for-

kids/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B-3 
9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบอก
ความหมายในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์
แทนเสียงและจังหวะเคาะได้(K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเน
คำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติการ 
วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ
จำแนกและใช้รูปภาพหรอื 
สัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะได้ (P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบใน
การทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ใช้
รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะ
เคาะอย่างมีความสุขและ 
ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติ
กิจกรรม (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องสีสันแห่งเสียง 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการวางแผน 
สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำ 
เสนอข้อมลูจากการสำรวจ จำแนกลักษณะ
เสียงโดยการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทน
เสียงและจังหวะเคาะ 
2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนก
รูปร่าง ลกัษณะ การใช้รปูภาพหรือ
สัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ 
3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต
ทักษะการนาํความรู้ไปใช้   
 
 
 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๓๘ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒ คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 
6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
7 ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๔๐ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สีสันแห่งเสียง     เวลาเรียน  1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ส่งเสียงสูง-ต่ำ      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 
         ศ.๒.๑ ป.๓/๒   ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณแ์ทนเสียงและจังหวะเคาะ 

ศ.๒.๑ ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น 
2. สาระสำคัญ 
    เสียงทีมีลักษณะตา่งกันสูง-ต่ำ ดัง-เบา ยาว-สัน้ สามารถใช้รูปภาพหรอืสัญลักษณ์แทนได้และเป็นการ

แสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค์ 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         ลักษณะของเสียง 
         1. เสียงสูง - ต่ำ  
         2. เสียงดัง - เบา 
         3. เสียงยาว - สัน้ 
   ทักษะ 

1. ทักษะทางการคดิทักษะการวางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำ เสนอข้อมลูจากการ
สำรวจ จำแนกลักษณะเสียงโดยการใชรู้ปภาพหรอืสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ 

2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง ลักษณะ การใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและ
จังหวะเคาะ 

3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตทกัษะการนาํความรู้ไปใช้   
    เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแสดงความคดิเห็นในการบอกความหมายในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ 
แทนเสียงและจังหวะเคาะได้(K) 

๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเนคำตอบในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะได้ 
(P) 

๓. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติการ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนก
และ 

ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณแ์ทนเสียงและจังหวะเคาะได้ (P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบในการทำงาน (A) 



 ๔๑ 

๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะอย่างมีความสุข 
 แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติกิจกรรม (A) 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒ คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
7 ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

๗. กิจกรรมการเรียนรู ้
1.  ครูเคาะเสียงครื่องดนตร ีแล้วให้นักเรียนบอกลักษณะเสียงว่าเป็นอย่างไร 
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเสียงสูง-ต่ำและวิธีนำเสียงสูง-ต่ำมาสร้างเป็นทำนองเพลง  
3. ครูแนะนำวิธีการสร้างสญัลักษณ์แทนเสียง แล้วให้นักเรียนร่วมกันสร้างสญัลักษณ์แทนเสียง 
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู ้จากใบความรู้ คิดค้นสัญลักษณ์แทนเสียง แล้วทำใบงาน เรือ่งส่งเสียง
สูงต่ำ 

 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรูจ้ากการปฏิบัติงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอใหร้่วมกัน 
แสดงความคดิเห็น 

   ๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า สัญลกัษณ์แทนเสียงเป็นพื้นฐานของการอ่านสัญลักษณ์โน้ตซึ่งมี
รูปแบบที่ชัดเจนมีกฏระเบียบในการใช้ จึงควรมคีวามเข้าใจในพื้นฐานในการใช้สัญลกัษณ์แทนเสียงให้
คล่อง 

7. ครูและนักเรียนรว่มกนัสรุปความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนเสียงเพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านและใช้โน้ตเพลง
ในลำดับต่อไป 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
    สื่อ    
       1.  เทปเสียงจากธรรมชาต ิ
       2.  ใบความรู ้เรือ่ง สีสันแห่งเสียง 
       3.  ใบงานที่ 8 เรือ่ง สีสันแห่งเสียง 

แหล่งเรียนรู้ 
   https://sites.google.com/site/musicbykrunok/music-for-

kids/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B-3 



 ๔๒ 

9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบอก
ความหมายในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์
แทนเสียงและจังหวะเคาะได้(K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเน
คำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติการ 
วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ
จำแนกและใช้รูปภาพหรอื 
สัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะได้ (P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบใน
การทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ใช้
รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะ
เคาะอย่างมีความสุขและ 
ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติ
กิจกรรม (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องสีสันแห่งเสียง 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1.ทักษะทางการคดิทักษะการวางแผน 
สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำ 
เสนอข้อมลูจากการสำรวจ จำแนกลักษณะ
เสียงโดยการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทน
เสียงและจังหวะเคาะ 
2.ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง 
ลักษณะ การใชรู้ปภาพหรือสัญลักษณ์แทน
เสียงและจังหวะเคาะ 
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ทักษะการนาํความรู้ไปใช้   

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒ คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๔๓ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
7 ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๔๔ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๔๕ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สีสันแห่งเสียง     เวลาเรียน  1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สีสันดัง-เบา      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 
         ศ.๒.๑ ป.๓/๒   ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณแ์ทนเสียงและจังหวะเคาะ 

ศ.๒.๑ ป.๓/๖  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น 
2. สาระสำคัญ 
    เสียงทีมีลักษณะตา่งกันสูง-ต่ำ ดัง-เบา ยาว-สัน้ สามารถใช้รูปภาพหรอืสัญลักษณ์แทนได้และเป็นการ

แสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค์ 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         ลักษณะของเสียง 
         1. เสียงสูง - ต่ำ  
         2. เสียงดัง - เบา 
         3. เสียงยาว - สัน้ 
   ทักษะ 

1. ทักษะทางการคดิทักษะการวางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำ เสนอข้อมลูจากการ
สำรวจ จำแนกลักษณะเสียงโดยการใชรู้ปภาพหรอืสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ 

2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง ลักษณะ การใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและ
จังหวะเคาะ 

3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตทกัษะการนาํความรู้ไปใช้   
    เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแสดงความคดิเห็นในการบอกความหมายในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ 
แทนเสียงและจังหวะเคาะได้(K) 

๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเนคำตอบในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะได้ 
(P) 

๓. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติการ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนก
และ 

ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณแ์ทนเสียงและจังหวะเคาะได้ (P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบในการทำงาน (A) 



 ๔๖ 

๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะอย่างมีความสุข 
 แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติกิจกรรม (A) 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒ คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
7 ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

๗. กิจกรรมการเรียนรู ้
1.  ครูเคาะเสียงครื่องดนตร ีแล้วให้นักเรียนบอกลักษณะเสียงว่าดังหรือเบา ทุ้มหรือแหลมอย่างไร 
2.  ครูอธิบายเกี่ยวกับลักษณะดังหรือเบา ทุ้มหรือแหลมและวิธีนำทำนองเพลงที่สร้างจากเสียงสูง-ต่ำ  

มาเพิ่มคุณลักษณะดังหรอืเบา ทุ้มหรือแหลม เพื่อให้เพลงมีความไพเราะ 
3.  ครูแนะนำวิธกีารสรา้งสญัลักษณ์แทนความดังหรอืเบา ทุ้มหรือแหลม แล้วให้นักเรียนลองเปล่งเสียง 

หลังจากนั้นจึงแบ่งกลุ่มร่วมกันพัฒนางานจากใบงาน เรื่องสีสันแห่งเสียง 
4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรูจ้ากการปฏิบัติงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอให้ร่วมกัน 

แสดงความคดิเห็น 
5.  ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า สัญลักษณ์ตา่งๆที่ใช้ แทนเสียง จังหวะ ความดัง - เบา - ทุ้ม - แหลม  

เป็นพื้นฐานสำคัญของการอ่านสัญลักษณ์โน้ตเพือ่นำมาใช้ในการบรรเลงดนตรี 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆทีใ่ช้ แทนเสียง จังหวะ ความดัง - เบา - ทุ้ม - 

 แหลมเพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านและใช้โนต้เพลงในลำดับต่อไป 
๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
    สื่อ    
       1.  เทปเสียงจากธรรมชาต ิ
       2.  ใบความรู ้เรื่อง สีสันแห่งเสียง 
       3.  ใบงานที่  เรื่อง สีสันแห่งเสียง 
 
 
  



 ๔๗ 

แหล่งเรียนรู้ 
   https://sites.google.com/site/musicbykrunok/music-for-

kids/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B-3 
 
9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบอก
ความหมายในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์
แทนเสียงและจังหวะเคาะได้(K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเน
คำตอบเกี่ยวกับเสียงดนตรีได ้(P) 
๓. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติการ 
วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ
จำแนกและใช้รูปภาพหรอื 
สัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะได้ (P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบใน
การทำงาน (A) 
๕. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ใช้
รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะ
เคาะอย่างมีความสุขและ 
ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติ
กิจกรรม (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องสีสันแห่งเสียง 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำ เสนอข้อมลู 
2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนก
รูปร่าง ลกัษณะ ประเภทของเครื่องดนตรี 
3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต
ทักษะการนาํความรู้ไปใช้    

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒ คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๔๘ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 
6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
7 ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๕๐ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๓ พร้อมเพรียงหน้าท่ี     เวลาเรียน  ๙ ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง เพลงชาติ      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 
         ศ. ๒.๑ ป. 3/๓  บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน 
           ศ. ๒.๑ ป. ๓/๗  นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสตา่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2. สาระสำคัญ 
    เพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาชัยและเพลงประจําโรงเรียนเป็นเพลงที่ใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ กันควรเลือกใช้ให้เหมาะสม 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู ้
         หน้าที่ของบทเพลง 

1.  เพลงชาต ิ
2.  เพลงสรรเสริญพระบารมี 
3.  เพลงมหาฤกษ ์
4.  เพลงมหาชัย 
5.  เพลงประจําโรงเรียน          

   ทักษะ 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำเสนอ

บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน 
2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน 
3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตทกัษะการนาํความรู้ไปใช้    

   เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบอกบทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยินได้ (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการนําดนตรีไปใช้ในชีวติประจําวันหรือโอกาสตา่ง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล 

จำแนกบทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยินและนําดนตรีไปใช้ในชวีิตประจาํวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้ 
อย่างเหมาะสมได้ (P) 

๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจในและเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยินและนําดนตรีไปใช้ใน 
ชีวิตประจาํวันอย่างมีความสุข (A) 



 ๕๑ 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

2.  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4.  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
5.  การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
6.  ทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
7.  ทกัษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

           ครใูห้นักเรียนรอ้งเพลงชาติใหฟ้ัง แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
ขั้นสอน 

- ครูเปิดเพลงชาติให้นักเรยีนฟัง 1 ครั้ง แล้วให้นักเรียนฝึกร้องตามอีก 1 ครั้ง  
- ครูซักถามเกี่ยวกับความหมายของบทเพลง นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของบท

เพลง  
- ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของเพลงชาติ นักเรียนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับความหมายของ

บทเพลง  
- นักเรียนร้องเพลงอีกครั้งแล้วอ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้และทำกจิกรรมเรื่อง เพลงชาติ 

ขั้นสรุป 
 -  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องบทบาทหน้าที่ของเพลงชาติ  
8 . สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
     สื่อ 
 CD-ROM เพลง ชาติ 
          เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องเพลงชาติ 
          กิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง เพลงชาติ  

แหล่งเรียนรู้ 
เว็บไซต์ www.youtube.com 
 

  

http://www.youtube.com/


 ๕๒ 

9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบอกบทบาท
หน้าที่ของเพลงทีได้ยินได้ (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการ
นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสต่
าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูลจำแนกบทบาทหน้าที่
ของเพลงทีได้ยินและ
นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสต่
าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม(P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจใน
และเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน
และนําดนตรีไปใช้ในชวีติประจําวันอยา่งมี
ความสุข (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องสีสันแห่งเสียง 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำเสนอบทบาทหน้าที่ของ
เพลงทีได้ยิน 
2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนก
รูปร่าง ลกัษณะ บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้
ยิน 
3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต
ทักษะการนาํความรู้ไปใช้    

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒ คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 
6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
7 ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม   

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๕๓ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๕๔ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๕๕ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๓ พร้อมเพรียงหน้าท่ี     เวลาเรียน  ๙ ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑1 เรื่อง เพลงสรรเสรญิพระบารมี      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 
         ศ. ๒.๑ ป. 3/๓  บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน 
           ศ. ๒.๑ ป. ๓/๗  นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสตา่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2. สาระสำคัญ 
    เพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาชัยและเพลงประจําโรงเรียนเป็นเพลงที่ใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ กันควรเลือกใช้ให้เหมาะสม 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         หน้าที่ของบทเพลง 

6.  เพลงชาต ิ
7.  เพลงสรรเสริญพระบารมี 
8.  เพลงมหาฤกษ ์
9.  เพลงมหาชัย 
10.  เพลงประจําโรงเรียน          

   ทักษะ 
4. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำเสนอ

บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน 
5. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน 
6. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตทกัษะการนาํความรู้ไปใช้    

   เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบอกบทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยินได้ (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการนําดนตรีไปใช้ในชีวติประจําวันหรือโอกาสตา่ง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล 

จำแนกบทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยินและนําดนตรีไปใช้ในชวีิตประจาํวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้ 
อย่างเหมาะสมได้ (P) 

๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจในและเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยินและนําดนตรีไปใช้ใน 
ชีวิตประจาํวันอย่างมีความสุข (A) 



 ๕๖ 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

2.  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4.  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
5.  การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
6.  ทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

7.  ทกัษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

           ครใูห้นักเรียนรอ้งเพลงสรรเสริญพระบารมีให้ฟัง แล้วให้นักเรียนแสดงความคดิเห็น 
ขั้นสอน 

- ครูเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีให้นักเรียนฟัง 1 ครั้ง แล้วให้นักเรียนฝึกรอ้งตามอีก 1 ครั้ง  
- ครูซักถามเกี่ยวกับความหมายของบทเพลง นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของบท

เพลง  
- ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของเพลงสรรเสริญพระบารมี นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความหมายของบทเพลง  
- นักเรียนร้องเพลงอีกครั้งแล้วอ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้และทำกจิกรรมเรื่อง เพลงสรรเสริญพระ

บารมี 
ขั้นสรุป 

 -  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องบทบาทหน้าที่ของเพลงสรรเสริญพระบารมี  
8.สื่อและแหล่งเรียนรู ้

สื่อ 
 CD-ROM เพลง สรรเสรญิพระบารม ี
          เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
          กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เพลงสรรเสริญพระบารมี  

แหล่งเรียนรู้ 
เว็บไซต์ www.youtube.com 
 

  



 ๕๗ 

9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบอกบทบาท
หน้าที่ของเพลงทีได้ยินได้ (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการ
นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสต่
าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูลจำแนกบทบาทหน้าที่
ของเพลงทีได้ยินและ
นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสต่
าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม(P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจใน
และเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน
และนําดนตรีไปใช้ในชวีติประจําวันอยา่งมี
ความสุข (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องสีสันแห่งเสียง 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
4. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำเสนอบทบาทหน้าที่ของ
เพลงทีได้ยิน 
5. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนก
รูปร่าง ลกัษณะ บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้
ยิน 
6. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต
ทักษะการนาํความรู้ไปใช้    

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒ คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 
6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
7 ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม   

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๕๘ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ๕๙ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๖๐ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๓ พร้อมเพรียงหน้าท่ี     เวลาเรียน  ๙ ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑2 เรื่อง เพลงในโอกาสต่าง ๆ      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 
         ศ. ๒.๑ ป. 3/๓  บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน 
           ศ. ๒.๑ ป. ๓/๗  นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสตา่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2. สาระสำคัญ 
    เพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาชัยและเพลงประจําโรงเรียนเป็นเพลงที่ใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ กันควรเลือกใช้ให้เหมาะสม 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         หน้าที่ของบทเพลง 

1. เพลงมหาฤกษ ์
2. เพลงมหาชัย 
3. เพลงประจําโรงเรียน          

  ทักษะ 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำเสนอ

บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน 
2. ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน 
3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตทกัษะการนาํความรู้ไปใช้    

   เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบอกบทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยินได้ (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการนําดนตรีไปใช้ในชีวติประจําวันหรือโอกาสตา่ง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล 

จำแนกบทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยินและนําดนตรีไปใช้ในชวีิตประจาํวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้ 
อย่างเหมาะสมได้ (P) 

๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจในและเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยินและนําดนตรีไปใช้ใน 
ชีวิตประจาํวันอย่างมีความสุข (A) 

  



 ๖๑ 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

2.  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4.  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
5.  การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
6.  ทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
7.  ทกัษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
           ครใูห้นักเรียนฟงัเพลง มหาฤกษ์ แล้วใหน้ักเรียนตอบว่าเคยได้ยินเพลงนี้ไหม นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น 

ขั้นสอน 
- ครูเปิดเพลงต่างๆ เช่น เพลงมหาฤกษ์ เพลงมหาชัย เพลงประจำโรงเรียน ให้นักเรียนฟัง 1 ครั้ง แล้ว

อธิบายความสำคัญของเพลงเหล่านี้ให้นักเรียนฟัง 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาบทเพลง โดยศกึษากลุ่มละ 1 เพลง เช่น 

-  กลุ่มที่ 1 เพลงมหาฤกษ์  
-  กลุ่มที่ 2 เพลงมหาชัย 
-  กลุ่มที่ 3 เพลงประจำโรงเรียน 
หลังจากศึกษาแตล่ะบทเพลงแล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของบทเพลง  

- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกันโดยออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน  
-  

ขั้นสรุป 
 -  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องบทบาทหน้าที่ของบทเพลง  
8.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
         สื่อ 
 CD-ROM เพลง สรรเสรญิพระบารม ี
          เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
          กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เพลงสรรเสริญพระบารมี  
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 แหล่งเรียนรู้ 
เว็บไซต์ www.youtube.com 

9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบอกบทบาท
หน้าที่ของเพลงทีได้ยินได้ (K) 
๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการ
นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสต่
าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูลจำแนกบทบาทหน้าที่
ของเพลงทีได้ยินและ
นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสต่
าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม(P) 
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจใน
และเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน
และนําดนตรีไปใช้ในชวีติประจําวันอยา่งมี
ความสุข (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องสีสันแห่งเสียง 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1.ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำเสนอบทบาทหน้าที่ของ
เพลงทีได้ยิน 
2.ทักษะการสังเกต   สำรวจ จำแนกรูปร่าง 
ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของเพลงทีได้ยิน 
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ทักษะการนาํความรู้ไปใช้    

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒ คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน 
3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 
6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 
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เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

7 ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 เพลงนี้มีชีวิต    เวลาเรียน  ๙ ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑3 เรื่อง ร้อง เล่น เต้นเดี่ยว      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 

1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่า

ดนตร ีถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช ้ในชีวติประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 

              ศ.๒.๑ ป.๓/4   ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ศ.๒.๑ ป.๓/5  เคลือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงทีฟัง 
ศ.๒.๑ ป.๓/๖. แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น 

2. สาระสำคัญ 
    การร้องเพลงเป็นการเปล่งเสียงออกมาตามเน้ือร้อง โดยยึดทำนองและจังหวะเป็นสำคัญ การร้องเพลงที่

ดีนั้นผู้ร้องควรท่องหรือศกึษาเน้ือเพลง รวมถึงการเรียนรู้จักหวะของบทเพลงเพื่อให้การร้องเพลงเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์และสนุกสนาน การขับร้องและบรรเลงดนตรีให้งดงามและกลมกลืนได้นั้นการเคลื่อนไหวท่าทาง
ประกอบเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ควรมีความสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง 

3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         ๑.  การขับร้องเดี่ยวและหมู่ 
         ๒.  การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
         ๓.  การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง     
   ทักษะ 

1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุป
นำเสนอการขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง 

2. ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะการขับรอ้ง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบท
เพลง 

3. ความสามารถในการนำการขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลงไปใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน 

   เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง (K) 
๒. นักเรียนนําการขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง

ไปใช้ในชีวิตประจาํวันหรอืโอกาสตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล 
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4.การขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลงและ
นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสตา่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสมได ้(P) 

5. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจในและเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นกบัการขับร้อง การบรรเลง และ
การเคลื่อนไหวไปตามบทเพลงอย่างมีความสุข (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1.  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
2.  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
5. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
6. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
7. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

           ครใูห้นักเรียนฟงัเพลง .................. แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเพลง เช่น เพลงนี้มี 
การร้องเพลงหรือไม่ จากการฟังได้ยินเสียงผู้ขับร้องกี่คน 

ขั้นสอน 
- ครูเปิดเพลงประเภทการขับร้องเดี่ยว  เช่น เพลงลูกกรุง ลกูทุ่ง สากล  ใหน้ักเรียนฟัง 1 ครั้ง แล้ว

อธิบายลักษณะสำคัญของเพลงเหล่านี้ให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะการขับร้อง
เดี่ยวในแต่ละรูปแบบ 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาบทเพลง โดยเลือกเพลงกลุ่มละ 1 เพลง เช่น 
-  กลุ่มที่ 1 เพลงลูกทุ่ง  
-  กลุ่มที่ 2 เพลงลูกกรุง 
-  กลุ่มที่ 3 เพลงสากล 
หลังจากศึกษาแตล่ะบทเพลงแล้วให้นักเรียนฟังและร้องตาม โดยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายไดต้าม 
บทเพลงที่ตนเลือก  

- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความสามารถของตนเองมาแสดงหน้าชั้นเรียน  
ขั้นสรุป 

 -  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการขับร้องเดี่ยว  
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8. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
          สื่อ 
 CD-ROM บทเพลง ตา่งๆที่มีการขับร้องเดี่ยว 
          เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องการขับร้องเดี่ยว 
          กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การขับร้องเดี่ยว  

แหล่งเรียนรู้ 
เว็บไซต์ www.youtube.com 

9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการขับร้อง 
การบรรเลง และการเคลือ่นไหวไปตามบท
เพลง (K) 
๒. นักเรียนนําการขับร้อง การบรรเลง และ
การเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง
ไปใช้ในชีวิตประจาํวันหรอืโอกาสตา่ง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูล 
4.การขับร้อง การบรรเลง และการ
เคลื่อนไหวไปตามบทเพลงและ
นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสต่
าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมได้ (P) 
5. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจใน
และเรียนรู้ แสดงความคดิเห็นกับการขับ
ร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตาม
บทเพลงอย่างมีความสุข (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องสีสันแห่งเสียง 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๖๘ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ทักษะของผู้เรียน 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำเสนอการขับร้อง การ
บรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง 
2. ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะ
การขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหว
ไปตามบทเพลง 
3. ความสามารถในการนำการขับร้อง การ
บรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง
ไปใช้ ในชีวติประจำวัน 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๕ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
6 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 
๗ การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
๘ ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๙ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
๑๐ ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๙ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 เพลงนี้มีชีวิต    เวลาเรียน  ๙ ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑4 เรื่อง ร้องเพลงบรรเลงวง     จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 

1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่า

ดนตร ีถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช ้ในชีวติประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 

              ศ.๒.๑ ป.๓/4   ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ศ.๒.๑ ป.๓/5  เคลือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงทีฟัง 
ศ.๒.๑ ป.๓/๖. แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น 

2. สาระสำคัญ 
    การร้องเพลงเป็นการเปล่งเสียงออกมาตามเน้ือร้อง โดยยึดทำนองและจังหวะเป็นสำคัญ การร้องเพลงที่

ดีนั้นผู้ร้องควรท่องหรือศกึษาเน้ือเพลง รวมถึงการเรียนรู้จักหวะของบทเพลงเพื่อให้การร้องเพลงเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์และสนุกสนาน การขับร้องและบรรเลงดนตรีให้งดงามและกลมกลืนได้นั้นการเคลื่อนไหวท่าทาง
ประกอบเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ควรมีความสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง 

3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         ๑.  การขับร้องเดี่ยวและหมู่ 
         ๒.  การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
         ๓.  การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง     
   ทักษะ 

4. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุป
นำเสนอการขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง 

5. ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะการขับรอ้ง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบท
เพลง 

6. ความสามารถในการนำการขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลงไปใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน 

   เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง (K) 
๒. นักเรียนนําการขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง

ไปใช้ในชีวิตประจาํวันหรอืโอกาสตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล 
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4.การขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลงและ
นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสตา่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสมได ้(P) 

5. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจในและเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นกบัการขับร้อง การบรรเลง และ
การเคลื่อนไหวไปตามบทเพลงอย่างมีความสุข (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1.  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
2.  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
5. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
6. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
7. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

           ครใูห้นักเรียนฟงัเพลง .................. แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเพลง เช่น เพลงนี้มี 
การร้องเพลงหรือไม่ จากการฟังได้ยินเสียงผู้ขับร้องกี่คน 

ขั้นสอน 
- ครูเปิดเพลงประเภทการขับร้องเดี่ยว  เช่น เพลงลูกกรุง ลกูทุ่ง สากล  ใหน้ักเรียนฟัง 1 ครั้ง แล้ว

อธิบายลักษณะสำคัญของเพลงเหล่านี้ให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะการขับร้อง
เดี่ยวในแต่ละรูปแบบ 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาบทเพลง โดยเลือกเพลงกลุ่มละ 1 เพลง เช่น 
-  กลุ่มที่ 1 เพลงลูกทุ่ง  
-  กลุ่มที่ 2 เพลงลูกกรุง 
-  กลุ่มที่ 3 เพลงสากล 
หลังจากศึกษาแตล่ะบทเพลงแล้วให้นักเรียนฟังและร้องตาม โดยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายไดต้าม 
บทเพลงที่ตนเลือก  

- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความสามารถของตนเองมาแสดงหน้าชั้นเรียน  
ขั้นสรุป 

 -  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการขับร้องเดี่ยว  
8. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อ 
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CD-ROM บทเพลง ตา่งๆที่มีการขับร้องเดี่ยว 
          เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องการขับร้องเดี่ยว 
          กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การขับร้องเดี่ยว 

แหล่งเรียนรู้ 
เว็บไซต์ www.youtube.com 

9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการขับร้อง 
การบรรเลง และการเคลือ่นไหวไปตามบท
เพลง (K) 
๒. นักเรียนนําการขับร้อง การบรรเลง และ
การเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง
ไปใช้ในชีวิตประจาํวันหรอืโอกาสตา่ง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูล 
4.การขับร้อง การบรรเลง และการ
เคลื่อนไหวไปตามบทเพลงและ
นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสต่
าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมได้ (P) 
5. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจใน
และเรียนรู้ แสดงความคดิเห็นกับการขับ
ร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตาม
บทเพลงอย่างมีความสุข (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องสีสันแห่งเสียง 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
4. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำเสนอการขับร้อง การ
บรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง 
5. ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะ
การขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหว
ไปตามบทเพลง 
6. ความสามารถในการนำการขับร้อง การ
บรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง
ไปใช้ ในชีวติประจำวัน 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 
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เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๕ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
6 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 
๗ การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
๘ ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๙ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
๑๐ ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๗๔ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๗๕ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 เพลงนี้มีชีวิต    เวลาเรียน  ๙ ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑5 เรื่อง ร้องเต้นเล่นตามกาล     จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 

1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วพิากษ์วิจารณค์ุณค่า

ดนตร ีถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช ้ในชีวติประจำวัน 
    ตัวชี้วัด 

              ศ.๒.๑ ป.๓/4   ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
ศ.๒.๑ ป.๓/5  เคลือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงทีฟัง 
ศ.๒.๑ ป.๓/๖. แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น 

2. สาระสำคัญ 
    การร้องเพลงเป็นการเปล่งเสียงออกมาตามเน้ือร้อง โดยยึดทำนองและจังหวะเป็นสำคัญ การร้องเพลงที่

ดีนั้นผู้ร้องควรท่องหรือศกึษาเน้ือเพลง รวมถึงการเรียนรู้จักหวะของบทเพลงเพื่อให้การร้องเพลงเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์และสนุกสนาน การขับร้องและบรรเลงดนตรีให้งดงามและกลมกลืนได้นั้นการเคลื่อนไหวท่าทาง
ประกอบเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ควรมีความสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง 

3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 
         ๑.  การขับร้องเดี่ยวและหมู่ 
         ๒.  การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
         ๓.  การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง     
   ทักษะ 

7. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุป
นำเสนอการขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง 

8. ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะการขับรอ้ง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบท
เพลง 

9. ความสามารถในการนำการขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลงไปใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน 

   เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง (K) 
๒. นักเรียนนําการขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง

ไปใช้ในชีวิตประจาํวันหรอืโอกาสตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล 



 ๗๖ 

4.การขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลงและ
นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสตา่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสมได ้(P) 

5. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจในและเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นกบัการขับร้อง การบรรเลง และ
การเคลื่อนไหวไปตามบทเพลงอย่างมีความสุข (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1.  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
2.  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
5. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 
6. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
7. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

           ครใูห้นักเรียนฟงัเพลง .................. แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเพลง เช่น เพลงนี้มี 
การร้องเพลงหรือไม่ จากการฟังได้ยินเสียงผู้ขับร้องกี่คน 

ขั้นสอน 
- ครูเปิดเพลงสำหรับเด็ก เช่น เพลงlalaby  ให้นักเรียนฟัง 1 ครั้ง แล้วอธิบายลักษณะสำคัญของเพลง

เหล่านี้ให้นักเรียนฟัง 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาบทเพลงlalaby โดยเลือกเพลงกลุ่มละ 1 เพลง ห้ามซ้ำกันเช่น 

-  กลุ่มที่ 1 เพลง............................  
-  กลุ่มที่ 2 เพลง................. 
-  กลุ่มที่ 3 เพลง....................... 
หลังจากศึกษาแตล่ะบทเพลงแล้วให้นักเรียนภายในกลุ่มฟังและร้องตาม แบ่งหน้าที่กัน ร้องเพลง 

บรรเลงเครื่องดนตรทีี่สามารถเล่นได้ พร้อมทั้งเคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงที่เลือก  
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความสามารถของตนเองมาแสดงหน้าชั้นเรียน  

ขั้นสรุป 
 -  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการขับร้อง บรรเลงและการเคลื่อนไหวร่างกาย  
 
  



 ๗๗ 

8. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อ 

CD-ROM บทเพลง ตา่งๆที่มีการขับร้อง 
          เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องการขับร้อง 
          กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การขับร้อง บรรเลง และการเคลื่อนไหว 
  แหล่งเรียนรู้  
9. เว็บไซต์ www.youtube.comการวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการขับร้อง 
การบรรเลง และการเคลือ่นไหวไปตามบท
เพลง (K) 
๒. นักเรียนนําการขับร้อง การบรรเลง และ
การเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง
ไปใช้ในชีวิตประจาํวันหรอืโอกาสตา่ง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูล 
4.การขับร้อง การบรรเลง และการ
เคลื่อนไหวไปตามบทเพลงและ
นําดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจําวันหรือโอกาสต่
าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมได้ (P) 
5. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจใน
และเรียนรู้ แสดงความคดิเห็นกับการขับ
ร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตาม
บทเพลงอย่างมีความสุข (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องสีสันแห่งเสียง 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1.ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำเสนอการขับร้อง การ
บรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง 
2.ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะ
การขับร้อง การบรรเลง และการเคลื่อนไหว
ไปตามบทเพลง 
3.ความสามารถในการนำการขับร้อง การ
บรรเลง และการเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง
ไปใช้ ในชีวติประจำวัน 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๗๘ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๕ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
6 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล 
๗ การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
๘ ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๙ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
๑๐ ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม  

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๗๙ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๘๐ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ท้องถิ่นของเรา     เวลาเรียน  ๕ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑6 เรื่อง เครื่องดนตรีในท้องถิ่น      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธร์ะหว่างดนตรีประวตัิศาสตรแ์ละวัฒนธรรม เห็นคุณคา่ ของดนตรี
ทีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
    ตัวชี้วัด 
         ศ.๒.2 ป.๓/1  ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิน่ 

ศ.๒.2 ป.๓/2  ระบุความสําคัญและประโยชน์ของดนตรตี่อการดาํเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
2. สาระสำคัญ 
    ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นเป็นการแสดงถึงการเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 

    ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น  
    ลักษณะเสียงร้องของดนตรีในทอ้งถิ่น  
    ภาษาและเน้ือหาของดนตรีในทอ้งถิ่น  
    บทร้อง เครื่องดนตรแีละวงดนตรีในท้องถิ่น  

   ทักษะ 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำเสนอ 

ลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดําเนินชีวิต 
2. ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคญั

ต่อ 
การดําเนินชีวิต 

3. ทักษะในการนำลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นทีส่ำคัญต่อการดําเนินชีวิต 
 ในชีวติประจำวัน 

   เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคญัต่อการ
ดําเนินชีวิต (K) 

๒. นักเรียนนําลักษณะเดน่เอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดําเนินชีวิตไปใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม (P) 

๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล 
ลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของดนตรีในทอ้งถิ่น ด้วยความสําคัญและประโยชน์ของคนในท้องถิ่นได้ (P) 



 ๘๑ 

4. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มคีวามสนใจในและเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นกับลักษณะเด่นเอกลักษณ์และ
ประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิตไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีความสุข (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
    1. ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 

2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    1. ซื่อสตัย์สุจรติ 
    2. มวีินัย 
    3. ใฝ่เรียนรู ้
    4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
    5. รักความเป็นไทย 

6. มีจิตสาธารณะ 
๗. กิจกรรมการเรียนรู ้

๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับดนตรีทีพ่บเห็นในท้องถิ่น โดยใช้คำถาม 
- นักเรียนเคยเห็นแถวบ้านหรือในชุมชนเล่นดนตรีไหม  
- เครื่องดนตร ี/ เสียงเพลงเป็นอย่างไร 

2.ครูแจกบัตรภาพเครื่องดนตรดีนตรพีื้นบ้านให้กบันักเรียน 
3. นักเรียนดูภาพเครื่องดนตรีท้องถิ่นของไทย และสังเกตลักษณะของดนตรีในท้องถิ่น 
4. นักเรียนสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียนสังเกตลักษณะของดนตรีในท้องถิ่นและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะตามที่สังเกตและสํารวจใหไ้ด้มากที่สดุโดยดูจากบัตรภาพและอธิบายลกัษณะและ
ลักษณะเด่นของเครื่องดนตร ี
5. นักเรียนจัดกลุ่มเครื่องดนตรีท้องถิ่นโดยแยกออกเป็น 4 กลุ่ม จากการสังเกตและจากประสบการณ ์
   - เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ 
   - เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง 
   - เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคอิสาน 
   - เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคใต ้
6.นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์บอกข้อมูลลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นแต่ละภาค 
7.ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปเครื่องเครื่องดนตรใีนท้องถิ่น 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อ 
 1.  บัตรคำ 
 2.  แถบบันทึกเสียง 
 3.  เครื่องเล่นแถบบันทึกเสียง 
 
 แหล่งเรียนรู้ 

- 



 ๘๒ 

9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต (K) 
๒. นักเรียนนําลักษณะเดน่เอกลักษณ์และ
ประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคัญต่อ
การดําเนินชีวิตไปใช้ในโอกาสตา่ง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูล 
ลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของดนตรีในทอ้งถิ่น 
ด้วยความสําคัญและประโยชน์ของคนใน
ท้องถิ่นได้ (P) 
5. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มคีวามสนใจใน
และเรียนรู้ แสดงความคดิเห็นกับลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิตไปใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ อย่างมีความสุข (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องดนตรีท้องถิ่น 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำเสนอลกัษณะเด่น
เอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต 
2. ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต 
3. ทักษะในการนำลักษณะเด่นเอกลักษณ์
และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญ
ต่อการดาํเนินชีวิต ในชวีติประจำวัน 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๘๓ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ๘๔ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๘๕ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๔ ดนตรีในท้องถิ่น     เวลาเรียน  ๕ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑7 เรื่อง ดนตรีภาคเหนือ      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธร์ะหว่างดนตรีประวตัิศาสตรแ์ละวัฒนธรรม เห็นคุณคา่ ของดนตรี
ทีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
    ตัวชี้วัด 
         ศ.๒.2 ป.๓/1  ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิน่ 

ศ.๒.2 ป.๓/2  ระบุความสําคัญและประโยชน์ของดนตรตี่อการดาํเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
2. สาระสำคัญ 
    ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นเป็นการแสดงถึงการเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 

    ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น  
    ลักษณะเสียงร้องของดนตรีในทอ้งถิ่น  
    ภาษาและเน้ือหาของดนตรีในทอ้งถิ่น  
    บทร้อง เครื่องดนตรแีละวงดนตรีในท้องถิ่น  

   ทักษะ 
6. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำเสนอ 

ลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดําเนินชีวิต 
7. ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคญั

ต่อ 
การดําเนินชีวิต 

8. ทักษะในการนำลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นทีส่ำคัญต่อการดําเนินชีวิต 
 ในชีวติประจำวัน 

   เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคญัต่อการ
ดําเนินชีวิต (K) 

๒. นักเรียนนําลักษณะเดน่เอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดําเนินชีวิตไปใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม (P) 

๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล 
ลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของดนตรีในทอ้งถิ่น ด้วยความสําคัญและประโยชน์ของคนในท้องถิ่นได้ (P) 



 ๘๖ 

9. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มคีวามสนใจในและเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นกับลักษณะเด่นเอกลักษณ์และ
ประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิตไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีความสุข (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
    1. ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 

2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    1. ซื่อสตัย์สุจรติ 
    2. มวีินัย 
    3. ใฝ่เรียนรู ้
    4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
    5. รักความเป็นไทย 

6. มีจิตสาธารณะ 
๗. กิจกรรมการเรียนรู ้

๑. ครกูับนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่องเครื่องดนตรีในท้องถิ่น และถามคำถามเกี่ยวกับเอกลักษณ์
ลักษณะภูมิประเทศของเมืองไทย โดยใช้คำถาม 

- นักเรียนเคยไปภาคเหนือไหม  
- อากาศ/สภาพแวดล้อม/อาหาร เป็นอย่างไร 

2.ครูแจกบัตรภาพเครื่องดนตรพีื้นบ้านภาคเหนือให้กับนักเรียนและอภิปรายวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรี
โดยให้นักเรียนทำทา่ทางเล่นเครื่องดนตรีประกอบ 
3. นักเรียนฟังเสียงเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ และดูวีดีทศัน์เพื่อสังเกตลักษณะของ
การบรรเลงดนตรดี้วยเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ 
4. นักเรียนสํารวจข้อมูลสังเกตและรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ดําเนินชีวิตของคนในท้องถ่ินลักษณะให้ได้มากทีสุ่ด 
5. นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์บอกข้อมูลลักษณะเด่น เอกลักษณ์ ความสาํคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อ

การดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นภาคเหนือให้ได้มากที่สุด 
6. นักเรียนส่งตัวแทนนำเสนอข้อมูล ลักษณะเด่น เอกลักษณ์ ความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ดําเนินชีวิตของคนในท้องถ่ินภาคเหนือให้เพื่อนๆฟัง 
7.ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปเครื่องเครื่องดนตรใีนท้องถิ่น 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อ 
 1.  บัตรคำ 
 2.  แถบบันทึกเสียง 
 3.  เครื่องเล่นแถบบันทึกเสียง 
 
 แหล่งเรียนรู้ 

- 
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9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต (K) 
๒. นักเรียนนําลักษณะเดน่เอกลักษณ์และ
ประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคัญต่อ
การดําเนินชีวิตไปใช้ในโอกาสตา่ง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูล 
ลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของดนตรีในทอ้งถิ่น 
ด้วยความสําคัญและประโยชน์ของคนใน
ท้องถิ่นได้ (P) 
10. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มคีวามสนใจใน
และเรียนรู้ แสดงความคดิเห็นกับลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิตไปใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ อย่างมีความสุข (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องดนตรีท้องถิ่น 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1.ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำเสนอลกัษณะเด่น
เอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต 
2.ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต 
3.ทักษะในการนำลักษณะเด่นเอกลักษณ์
และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญ
ต่อการดาํเนินชีวิต ในชวีติประจำวัน 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 
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เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ดนตรีในท้องถิ่น     เวลาเรียน  ๕ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑8 เรื่อง ดนตรีภาคกลาง      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธร์ะหว่างดนตรีประวตัิศาสตรแ์ละวัฒนธรรม เห็นคุณคา่ ของดนตรี
ทีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
    ตัวชี้วัด 
         ศ.๒.2 ป.๓/1  ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิน่ 

ศ.๒.2 ป.๓/2  ระบุความสําคัญและประโยชน์ของดนตรตี่อการดาํเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
2. สาระสำคัญ 
    ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นเป็นการแสดงถึงการเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 

    ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น  
    ลักษณะเสียงร้องของดนตรีในทอ้งถิ่น  
    ภาษาและเน้ือหาของดนตรีในทอ้งถิ่น  
    บทร้อง เครื่องดนตรแีละวงดนตรีในท้องถิ่น  

   ทักษะ 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำเสนอ 

ลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดําเนินชีวิต 
2. ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคญั

ต่อ 
การดําเนินชีวิต 

3. ทักษะในการนำลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นทีส่ำคัญต่อการดําเนินชีวิต 
 ในชีวติประจำวัน 

   เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคญัต่อการ
ดําเนินชีวิต (K) 

๒. นักเรียนนําลักษณะเดน่เอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดําเนินชีวิตไปใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม (P) 

๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล 
ลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของดนตรีในทอ้งถิ่น ด้วยความสําคัญและประโยชน์ของคนในท้องถิ่นได้ (P) 
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4. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มคีวามสนใจในและเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นกับลักษณะเด่นเอกลักษณ์และ
ประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิตไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีความสุข (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
    1. ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 

2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    1. ซื่อสตัย์สุจรติ 
    2. มวีินัย 
    3. ใฝ่เรียนรู ้
    4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
    5. รักความเป็นไทย 

6. มีจิตสาธารณะ 
๗. กิจกรรมการเรียนรู ้

๑. ครกูับนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่องเครื่องดนตรีในท้องถิ่นภาคกลาง และถามคำถามเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง โดยใช้คำถาม 

- นักเรียนเคยเที่ยวที่ใดในภาคกลางบ้าง  
- อากาศ/สภาพแวดล้อม/อาหาร เป็นอย่างไร 

2.ครูแจกบัตรภาพเครื่องดนตรพีื้นบ้านภาคกลางให้กับนักเรียนและอภิปรายวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรี
โดยให้นักเรียนทำทา่ทางเล่นเครื่องดนตรีประกอบ 
3. นักเรียนฟังเพลงและดูวีดีทศัน์เกี่ยวกับเพลงพืน้บ้านภาคกลางและดูวดีทีัศน์เพื่อสังเกตลักษณะของการ
บรรเลงดนตรดี้วยเครื่องดนตรพีื้นเมืองภาคกลาง 
4. นักเรียนสํารวจข้อมูลสังเกตและรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ดําเนินชีวิตของคนในท้องถ่ินภาคกลางให้ได้มากที่สุด 
5. นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์บอกข้อมูลลักษณะเด่น เอกลักษณ์ ความสาํคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อ

การดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นภาคกลาง 
6. นักเรียนส่งตัวแทนนำเสนอข้อมูล ลักษณะเด่น เอกลักษณ์ ความสําคัญและประโยชน์ของเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลางต่อการดาํเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นภาคเหนือให้เพื่อนๆฟัง 
7.ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปเครื่องเครื่องดนตรใีนท้องถิ่นภาคกลาง 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อ 
 1.  บัตรคำ 
 2.  แถบบันทึกเสียง 
 3.  เครื่องเล่นแถบบันทึกเสียง 
 
 แหล่งเรียนรู้ 

- 
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9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต (K) 
๒. นักเรียนนําลักษณะเดน่เอกลักษณ์และ
ประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคัญต่อ
การดําเนินชีวิตไปใช้ในโอกาสตา่ง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูล 
ลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของดนตรีในทอ้งถิ่น 
ด้วยความสําคัญและประโยชน์ของคนใน
ท้องถิ่นได้ (P) 
11. นักเรียนมีความมุ่งมั่น มคีวามสนใจใน
และเรียนรู้ แสดงความคดิเห็นกับลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิตไปใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ อย่างมีความสุข (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องดนตรีท้องถิ่น 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1.ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำเสนอลกัษณะเด่น
เอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต 
2.ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต 
3.ทักษะในการนำลักษณะเด่นเอกลักษณ์
และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญ
ต่อการดาํเนินชีวิต ในชวีติประจำวัน 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 
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เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ดนตรีในท้องถิ่น     เวลาเรียน  ๕ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑9 เรื่อง ดนตรีอิสาน      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธร์ะหว่างดนตรีประวตัิศาสตรแ์ละวัฒนธรรม เห็นคุณคา่ ของดนตรี
ทีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
    ตัวชี้วัด 
         ศ.๒.2 ป.๓/1  ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิน่ 

ศ.๒.2 ป.๓/2  ระบุความสําคัญและประโยชน์ของดนตรตี่อการดาํเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
2. สาระสำคัญ 
    ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นเป็นการแสดงถึงการเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 

    ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น  
    ลักษณะเสียงร้องของดนตรีในทอ้งถิ่น  
    ภาษาและเน้ือหาของดนตรีในทอ้งถิ่น  
    บทร้อง เครื่องดนตรแีละวงดนตรีในท้องถิ่น  

   ทักษะ 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำเสนอ 

ลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดําเนินชีวิต 
2. ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคญั

ต่อ 
การดําเนินชีวิต 

3. ทักษะในการนำลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นทีส่ำคัญต่อการดําเนินชีวิต 
 ในชีวติประจำวัน 

   เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคญัต่อการ
ดําเนินชีวิต (K) 

๒. นักเรียนนําลักษณะเดน่เอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดําเนินชีวิตไปใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม (P) 

๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล 
ลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของดนตรีในทอ้งถิ่น ด้วยความสําคัญและประโยชน์ของคนในท้องถิ่นได้ (P) 



 ๙๖ 

4.นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจในและเรียนรู้ แสดงความคดิเห็นกับลักษณะเด่นเอกลักษณ์และ
ประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิตไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีความสุข (A) 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
    1. ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 

2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    1. ซื่อสตัย์สุจรติ 
    2. มวีินัย 
    3. ใฝ่เรียนรู ้
    4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
    5. รักความเป็นไทย 

6. มีจิตสาธารณะ 
๗. กิจกรรมการเรียนรู ้

๑. ครกูับนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่องเครื่องดนตรีในท้องถิ่นภาคอิสาน และถามคำถามเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ลักษณะภูมิประเทศของภาคอิสาน โดยใช้คำถาม 

- นักเรียนรูจกัภาคอิสาน /ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือไม่  
- อากาศ/สภาพแวดล้อม/อาหาร เป็นอย่างไร 

2.ครูแจกบัตรภาพเครื่องดนตรพีื้นบ้านภาคอิสานให้กับนักเรียนและอภิปรายวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรี
โดยให้นักเรียนทำทา่ทางเล่นเครื่องดนตรีประกอบ 
3. นักเรียนฟังเพลงและดูวีดีทศัน์เกี่ยวกับเพลงพืน้บ้านภาคอิสานและดูวดีีทัศน์เพื่อสังเกตลักษณะของการ
บรรเลงดนตรดี้วยเครื่องดนตรพีื้นเมืองภาคอิสาน 
4. นักเรียนสํารวจข้อมูลสังเกตและรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ดําเนินชีวิตของคนในท้องถ่ินภาคอิสานให้ได้มากที่สุด 
5. นักเรียนวาดภาพบอกข้อมูลลักษณะเด่น เอกลักษณ์ ความสําคัญและประโยชน์ของดนตรตี่อการ

ดําเนินชีวิตของคนในท้องถ่ินอิสาน 
6. นักเรียนส่งตัวแทนนำเสนอข้อมูล ลักษณะเด่น เอกลักษณ์ ความสําคัญและประโยชน์ของเพลงพื้นบ้าน
ภาคอิสานต่อการดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นภาคเหนือให้เพื่อนๆฟัง 
7.ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปเครื่องเครื่องดนตรใีนท้องถิ่นภาคอิสาน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อ 
 1.  บัตรภาพ 
 2.  วีดีทัศน ์
 3.  เครื่องเล่นวดีีทัศน ์
 
 แหล่งเรียนรู้ 

YOUTUPE 
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9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต (K) 
๒. นักเรียนนําลักษณะเดน่เอกลักษณ์และ
ประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคัญต่อ
การดําเนินชีวิตไปใช้ในโอกาสตา่ง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูล 
ลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของดนตรีในทอ้งถิ่น 
ด้วยความสําคัญและประโยชน์ของคนใน
ท้องถิ่นได้ (P) 
4.นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจใน
และเรียนรู้ แสดงความคดิเห็นกับลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิตไปใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ อย่างมีความสุข (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องดนตรีท้องถิ่น 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำเสนอลกัษณะเด่น
เอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต 
2. ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต 
3. ทักษะในการนำลักษณะเด่นเอกลักษณ์
และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญ
ต่อการดาํเนินชีวิต ในชวีติประจำวัน 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๙๘ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ๙๙ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๑๐๐ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ดนตรีในท้องถิ่น     เวลาเรียน  ๕ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง ดนตรีใต้      จำนวน ๑ ช่ัวโมง 
สอนวันที่........................................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน  
         มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธร์ะหว่างดนตรีประวตัิศาสตรแ์ละวัฒนธรรม เห็นคุณคา่ ของดนตรี
ทีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
    ตัวชี้วัด 
         ศ.๒.2 ป.๓/1  ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิน่ 

ศ.๒.2 ป.๓/2  ระบุความสําคัญและประโยชน์ของดนตรตี่อการดาํเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
2. สาระสำคัญ 
    ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นเป็นการแสดงถึงการเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม 
3. สาระการเรียนรู ้
    ความรู้ 

    ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น  
    ลักษณะเสียงร้องของดนตรีในทอ้งถิ่น  
    ภาษาและเน้ือหาของดนตรีในทอ้งถิ่น  
    บทร้อง เครื่องดนตรแีละวงดนตรีในท้องถิ่น  

   ทักษะ 
4. ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สรุปนำเสนอ 

ลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดําเนินชีวิต 
5. ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคญั

ต่อ 
การดําเนินชีวิต 

6. ทักษะในการนำลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นทีส่ำคัญต่อการดําเนินชีวิต 
 ในชีวติประจำวัน 

   เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 
          นักเรียนมีความสนใจ กระตือรอืร้นในการเรียน และสามารถทำกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะเด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคญัต่อการ
ดําเนินชีวิต (K) 

๒. นักเรียนนําลักษณะเดน่เอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดําเนินชีวิตไปใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม (P) 

๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหาวางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำเสนอข้อมูล 
ลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของดนตรีในทอ้งถิ่น ด้วยความสําคัญและประโยชน์ของคนในท้องถิ่นได้ (P) 



 ๑๐๑ 

4.นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจในและเรียนรู้ แสดงความคดิเห็นกับลักษณะเด่นเอกลักษณ์และ
ประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิตไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีความสุข (A) 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
    1. ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 

2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    1. ซื่อสตัย์สุจรติ 
    2. มวีินัย 
    3. ใฝ่เรียนรู ้
    4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
    5. รักความเป็นไทย 

6. มีจิตสาธารณะ 
๗. กิจกรรมการเรียนรู ้

๑. ครกูับนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่องเครื่องดนตรีในท้องถิ่นใต ้และถามคำถามเกี่ยวกับเอกลักษณ์
ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต ้โดยใช้คำถาม 

- นักเรียนคนไหนเป็นคนใต้บ้าง /หรือเคยไปเทียวภาคใต้- อากาศ/สภาพแวดล้อม/อาหาร เป็นอย่างไร 
2.ครูเปิดวีดีทัศน์เกี่ยวกบัภาคใต้ให้นักเรียนด ูนักเรียนร่วมกันอภิปรายลกัษณะต่างๆของภาคใต้ 

3.ครูแจกบัตรภาพเครื่องดนตรพีื้นบ้านภาคใตใ้ห้กบันักเรียนและอภิปรายวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีโดยให้
นักเรียนทำท่าทางเล่นเครื่องดนตรีประกอบ 
3. นักเรียนฟังเพลงและดูวีดีทศัน์เกี่ยวกับเพลงพืน้บ้านภาคใต้และดูวีดีทศัน์เพื่อสังเกตลักษณะของการ
บรรเลงดนตรดี้วยเครื่องดนตรพีื้นเมืองภาคใต้ 
4. นักเรียนสํารวจข้อมูลสังเกตและรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ดําเนินชีวิตของคนในท้องถ่ินภาคใต้ให้ได้มากที่สดุ 
5. นักเรียนวาดภาพบอกข้อมูลลักษณะเด่น เอกลักษณ์ ความสําคัญและประโยชน์ของดนตรตี่อการ

ดําเนินชีวิตของคนในท้องถ่ินใต้ 
6. นักเรียนส่งตัวแทนนำเสนอข้อมูล ลักษณะเด่น เอกลักษณ์ ความสําคัญและประโยชน์ของเพลงพื้นบ้าน
ใต้ต่อการดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นภาคใต้ให้เพื่อนๆฟัง 
7.ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปเครื่องเครื่องดนตรใีนท้องถิ่นภาคใต ้

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อ 
 1.  บัตรภาพ 
 2.  วีดีทัศน ์
 3.  เครื่องเล่นวดีีทัศน ์
 
 แหล่งเรียนรู้ 

YOUTUPE 



 ๑๐๒ 

9. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

จุดประสงค์ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต (K) 
๒. นักเรียนนําลักษณะเดน่เอกลักษณ์และ
ประโยชน์ของดนตรีในทอ้งถิ่นที่สำคัญต่อ
การดําเนินชีวิตไปใช้ในโอกาสตา่ง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม (P) 
๓. นักเรียนมีทักษะการกำหนดปัญหา
วางแผนสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์
สรุป นำเสนอข้อมูล 
ลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของดนตรีในทอ้งถิ่น 
ด้วยความสําคัญและประโยชน์ของคนใน
ท้องถิ่นได้ (P) 
4.นักเรียนมีความมุ่งมั่น มีความสนใจใน
และเรียนรู้ แสดงความคดิเห็นกับลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิตไปใช้ใน
โอกาสตา่ง ๆ อย่างมีความสุข (A) 

 
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรม 

 
- ใบงาน เรื่องดนตรีท้องถิ่น 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทักษะของผู้เรียน 
1.ทักษะทางการคดิทักษะการกำหนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ สรุปนำเสนอลกัษณะเด่น
เอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต 
2.ทักษะการสังเกต สำรวจ จำแนกลักษณะ
เด่นเอกลักษณ์และประโยชน์ของดนตรีใน
ท้องถิ่นที่สำคัญต่อการดาํเนินชีวิต 
3.ทักษะในการนำลักษณะเด่นเอกลักษณ์
และประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นที่สำคัญ
ต่อการดาํเนินชีวิต ในชวีติประจำวัน 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 ๑๐๓ 

เป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 
6. มีจิตสาธารณะ  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนตาม
เป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ๑๐๔ 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



 ๑๐๕ 

เครื่องมือวัดและประเมินผล / เกณฑ์ประกอบการประเมินที่ครูออกแบบเอง 
- แบบวัดและประเมินผลตามตัวชี้วดั (ประเมิน K P A)      

- แบบบันทึกการประเมินผลตามตวัชี้วดั โดยบันทึกจากการให้คะแนนในชิ้นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตั้ง
เกณฑ์คะแนนตามสัดส่วนของตัวชี้วัด เช่น ตวัชี้วดัที่ 2.1 ป.3/1 = 10 คะแนน อาจแบ่งเป็น K = 4 P=3 
A=3 หากคะแนนได้ตำ่กว่า ครึ่งถือว่าไม่ผา่น เกินครึ่งถือว่าผ่าน 

 
- หลักเกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

 



 ๑๐๖ 

-ตารางบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

 
 

- แบบวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- หลักเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ๑๐๗ 

-ตารางบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
- แบบวัดและประเมินผลสมรรถนะสำคัญ 

หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ๑๐๘ 

แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๑๐๙ 

ใบงาน เอกสารประกอบการสอน/แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน/แบบทดสอบเก็บคะแนน 
ตัวอย่างใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

                       

 

ตัวอย่างใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
 



 ๑๑๐ 

                        

 



 ๑๑๑ 

 

 
ตัวอย่างใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 3                                         ตัวอย่างใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 



 ๑๑๒ 

          

 
 
 
 
 



 ๑๑๓ 

ตัวอย่างใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๑๑๔ 

ท่ีปรึกษา 
นายเกรยีงไกร   จงเจรญิ ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 
นางชุลพีร วงษ์พพิฒัน์ รองผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 
นางสาวศุภร คุม้วงศ ์ รองผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 
นางสาวน ้าฝน อยูด่ ี รองผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 
นางสาวนฤมล กงัวาลไกล หวัหน้าหน่วยศกึษานิเทศก์ 

คณะผู้จัดทำ 
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลาง 

 นางสุขฤทัย   สุเสวี ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
คณะทำงานฝ่ายเขียนแผนการสอนกลาง 

 นางดวงรัตน์    เอี่ยมประเสริฐ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   โรงเรียนวัดลำกะดาน  สำนักงานเขตคลองสามวา 
 นายสุราชดิษฐ์    ศรีสัตย์ชยะ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   โรงเรียนวัดตะกล่ำ  สำนักงานเขตประเวศ 
 นายบัญชา    เอกธรรม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
   โรงเรียนการเคหะท่าทราย  สำนักงานเขตหลักสี่ 
 
ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 
 นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   และการจัดการเรียนรู ้
 นางสาวชญรัธฐ ์ อิ่มโสมนัสสกุล ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา 
 นางสาวศศธิร ภู่วาว ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา 
 นายชาญชาต ิ ถนอมตน ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา 
ผูอ้อกแบบปก 
 นายวศิน พิมพ์สกุลานนท์   พนักงานโรงพิมพ ์
   สำนักการศึกษา 

 

 

 



 ๑๑๕ 

 


