
 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   รายวิชา ดนตรี 3 ศ 23102 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
               หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกทักษะด้านดนตรีสากล 

  จำนวน 8 ชั่วโมง 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบดนตรี                                  จำนวน....2.....ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องทักษะในการร้องเพลง                         จำนวน....6......ชั่วโมง 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์-ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่1 องค์ประกอบดนตรีสากล 

แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐานและการฝึกทักษะด้านดนตรีสากล 

ระดับชั้น.....3......เวลา ......8......ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   
1.ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มีวินัย 
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
 ภาระงาน  
ใบงานท่ี 1 
ใบงานท่ี 2 
ชิ้นงาน :-  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
องค์ประกอบดนตรี 

(.......2......แผน.......8.........ชัว่โมง) 
สาระส าคญั  

    การเรียนรู้องค์ประกอบดนตรี เป็นความรู้

พื้นฐานในการเรียนดนตรีและส่วนสำคัญ

พื้นฐานท่ีทำให้เกิดเป็นดนตรีขึ้น ทั้งนี้โดยจะ

กล่าวถึงองค์ประกอบของดนตรโีดยรวม มไิด้

ยึดเอาหลักเกณฑ์ของดนตรีใดเป็น

มาตราฐาน องค์ประกอบของดนตรีที่สำคญั

ประกอบไปด้วยปัจจยัเหล่านี้คือ เสียง 

ทำนอง เสียงประสาน จังหวะ และรูปแบบ

ของดนตร ี

แผนท่ี 1 (.....2..... ชัว่โมง)  

 เรื่อง องค์ประกอบดนตรี 
มฐ./ตวัช้ีวดั   ศ 2.1 ม. 3/1 ม.3/4 
สาระการเรียนรู้  
-ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรไีดร้ับการยอมรับ 
-องค์ประกอบดนตรีที่ใช้ในการ 
สร้างสรรค์งานดนตร ี

 
 

 

. 



 

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อหน่วยการเรียนรูท้ี่1 องค์ประกอบดนตรี ระดับชั้น.....ม.3.........เวลา ..........2......ชั่วโมง 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั ศ 2.1 ม. 3/1 ม.3/4 
สาระส าคญั 

 การเรยีนรู้องค์ประกอบดนตรี เปน็ความรู้พื้นฐานในการเรียน
ดนตรีและส่วนสำคญัพื้นฐานที่ทำให้เกิดเป็นดนตรีขึ้น ท้ังนี้โดยจะ
กล่าวถึงองค์ประกอบของดนตรโีดยรวม มไิด้ยดึเอาหลักเกณฑ์
ของดนตรีใดเป็นมาตราฐาน องค์ประกอบของดนตรีทีส่ำคัญ
ประกอบไปด้วยปัจจยัเหล่านี้คือ เสียง ทำนอง เสียงประสาน 
จังหวะ และรปูแบบของดนตร ี
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ ขององค์ประกอบดนตรีและ
ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรไีดร้ับการยอมรับ(K) 
2.วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีทำให้งานดนตรไีดร้ับการยอมรับ (P) 

3.มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และเห็นความสำคญัในองค์ประกอบทางด้าน

ดนตรี และรักในความเป็นไทย (A)   

 สาระการเรียนรู ้ 

- ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรไีด้รับการยอมรับ 
 -องค์ประกอบดนตรีที่ใช้ในการ 
  สร้างสรรค์งานดนตร ี
สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 1. มีวินัย    4. ใฝ่เรียนรู้   5. อยู่อย่างพอเพียง   

 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย  

2. หลกัฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิน้งาน : แบบทดสอบกอ่นเรยีน หลงัเรยีนกจิกรรมทา้ย
บท 

การวดัประเมนิผล : 

ประเดน็ วธิกีาร เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 
ดา้น K ทดสอบความรู้

ตอบคำถามใบ
งาน 

-แบบทดสอบ
ก่อน-หลัง 
-การตรวจกิจกรรม
ท้ายบท 
 

ร้อยละ 60               
ขึ้นไปผ่าน 

ดา้น P -ทำกิจกรรมท้าย
บท 
 

-การตรวจกิจกรรม
ท้ายบท 
 

ร้อยละ 60               
ขึ้นไปผ่าน 

ดา้น A -สังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงาน 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
รายบุคคล 
 
 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 
 

 ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

องค์ประกอบดนตรี 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กจิกรรรมการเรยีนรู ้:ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน : ครใูห้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและ 
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีไทย และปัจจยัที่ทำให้ดนตรีได้รับ
การยอมรับ 
ขั้นสอนหรืออธิบาย :  ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอธบิายองค์ประกอบของดนตรีไทย และ
ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ ใหเ้พื่อนฟัง  
ขั้นปฏิบัติ : ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
ขั้นสรุป ครอูธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนอธิบาย พร้อมให้ทำกิจกรรมท้ายบทมาส่งในคาบ
ต่อไป 

 

 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระการเรียนรู้ศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ที่
1  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง องค์ประกอบดนตรี เวลา 2 ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  

การมีทักษะในการขับร้องเพลง ทำให้ขับร้องเพลงได้ถูกต้องไพเราะ บทเพลงมีหลายประเภทแต่ละ ประเภทมลีักษณะ
แตกต่างกัน ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สรา้งความสุข ความเพลดิเพลินให้กับผู้ฟัง  

 
2. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 ตัวชี้วัด  

ศ 2.1 ม.3/1 เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ ในงานดนตรีและงานศลิปะอื่น 
ศ 2.1 ม.3/4 อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้ องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์ งานดนตรีของตนเอง  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ 
  1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ ขององค์ประกอบดนตรีและปัจจยัที่ทำให้งานดนตรไีด้รับการยอมรบั(K) 
  2.วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีทำให้งานดนตรไีดร้ับการยอมรับ (P) 

3.มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และเห็นความสำคญัในองค์ประกอบทางด้านดนตรี และรักในความเป็นไทย (A)  
  

3. สาระการเรียนรู้  
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

1.การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะ – 
2.การใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ งานดนตรีและศลิปะแขนงอืน่  
3.เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรี และศลิปะแขนงอื่น 
4.การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ บทเพลง  
5.การเลือกจังหวะเพื่อสรา้งสรรค์ บทเพลง  
6.การเรียบเรียงท้านองเพลง 
 

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ ตัวช้ีวัด  

4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรยีน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้  
ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียงตัวช้ีวัด  

5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้ (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบสังเกต) 
ขั้นที่ 1  ขั้นนำเข้าสู่บทเรยีน : ครใูห้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรยีนและ ค้นคว้าความรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี
ไทย และปจัจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ 
ขั้นที่ 2  ขั้นสอนหรืออธิบาย :  ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอธิบายองค์ประกอบของดนตรไีทย และปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการ
ยอมรับ ใหเ้พื่อนฟัง  
ขั้นที่ 3  ขั้นปฏิบัติ : ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
ขัน้ที่ 4  ขั้นสรุป ครูอธิบายเพิ่มเตมิจากที่นักเรียนอธิบาย พร้อมให้ทำกิจกรรมท้ายบทมาส่งในคาบต่อไป 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผ่นที่ 4 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 1 องค์ประกอบดนตรี ระดับชั้น....ม.3........เวลา .......2.........ชั่วโมง 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 จากการทำกิจกรรม  นักเรียนเคยรู้ถึงความสำคญัขององค์ประกอบทางด้านดนตรีหรือไม 

      (ความรู้) 
Q2 นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ ร้อยละ80 (ความรู้, สังคม) 

คำถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

    Q3 นักเรียนศึกษาองค์ประกอบของดนตรีแลปัจจัยปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ ให้งานสำเร็จตามเป้าหมายทันเวลาที่

กำหนดภายในคาบ (พอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีและสังคม) 

 Q4 นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้อง (คุณธรรม, มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 
 Q5 นักเรียนมีวิธีแยกแยะ วิเคราะห์การปัจจัยในการทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ (มีความรู้, มีเหตุผล ) 
 Q6 นักเรียนใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการเลือกเลือกคำตอบให ้

   ถูกต้อง (มีความรู้, มีเหตุผล ) 
 Q7 นักเรียนใช้วิธีใดในการสืบค้นข้อมูล การลงมือมือทำแบบทดสอบ (มีความรู้,  มีเหตุผล, วัตถุ, มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี, และ

สังคม) 

 Q8 นักเรียนคิดความรู้ที่นักเรียนศึกษามาเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรีและปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับถูกหรือไม่ 

(ความรู้ , มีเหตุผล, วัตถุ ,คุณธรรมม และสังคม) 

คำถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลังเรียน  

    Q11 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย (คุณธรรม, มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 
 Q12 จากการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบดนตรีและปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง 

(วัตถุ) และสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไร (มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี, วัฒนธรรม) 

 Q13 นักเรียนมีวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้หรืออุปกรณ์หลังการใช้ อย่างไรบ้าง (คุณธรรม, สิ่งแวดล้อม, มีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี, สังคม) 

 

 

 

  



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 1 องค์ประกอบดนตรีไทย ระดับช้ัน.....ม.3........เวลา .......2.........ชั่วโมง 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

ความรู้ท่ีครูต้องมีก่อนสอน 
1.รอบรู้เรื ่องหลักสูตร มาตรฐานตัวชี ้วัดและเนื ้อหาของ
องค์ประกอบดนตรี และปัจจัยในการทำให้งานดนตรีได้รับ
การยอมรับ           
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. กระบวนการสอน และการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
และ ตรงตามสภาพจริง  
4. การถ่ายทอดความรูสู้ผู่้เรยีน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรับผิดชอบ วินัยในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
2. มีความขยัน อดทน ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
   เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
3. ตรงต่อเวลา 
4. รักเมตตาศิษย ์
5. มีระเบียบวินัย 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

-สอดคล้องกับสาระและ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
-เหมาะสมกับความสนใจ และวัย
ของผู้เรียนเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้
ตัว 
 

-สอนบรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด  
- ผู้เรียนได้รู้องค์ประกอบดนตรี
และปัจจยัที่ทำให้งานดนตรี
ได้รับการยอมรับ 

-วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ด้ครบถ้วนตามสาระ  
- แจ้งเนื้อหาให้ผู้เรียนทราบก่อน
ล่วงหน้าและมีภาพประกอบ 
- ครูมีความรูค้วามเข้าใจ สืบค้น
ข้อมูลและถ่ายทอดได้อย่างด ี

 
เวลา 
 

- ใช้เวลา 2 ช่ัวโมงจัด กิจกรรมได้
เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน เนื้อหา
และกระบวนการ  
- แบ่งเวลาในการจัดกิจกรรม แต่
ละขั้นตอนได้ชัดเจน 

- จัดกิจกรรมการเรียนให้กับ
ผู้เรยีนไดบ้รรลุตามจุดประสงค ์
 

- วางแผนและการกำกับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และสำรอง
ไว้เพื่อความยดืหยุ่นในการ
ดำเนินกิจกรรม  

 
การจัดกิจกรรม 
 

- จัดจะให้ผู้เรียนได้วางแผนปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 
- ใช้กระบวนการรายบุคลในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัดและวยัของ
ผู้เรยีน 

- ผู้เรียนเกดิจากการสืบค้น และ
ปฏิบัติด้วยตนเอง 
- รู้และปฏิบตัิงาน กันตามกำลัง
ความ สามารถ และความถนัด  
-ส่งเสรมิการวิเคราะห์ การคดิ
สร้างสรรค์และประยุกต์นำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 

- วางแผนอย่างรอบคอบในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียน
ทำด้วยของตนเองพร้อมนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน  
- เตรียมกิจกรรมสำรองไว้
สำหรับ ผู้เรยีนไม่ไดเ้ข้าเรียน
หรือเรียนรู้ช้า   



-มอบหมายภาระงานและชิ้นงาน
สอดคล้องกับเปา้หมายการเรียนรู ้

 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

-จำนวนแบบทดสอบก่อนเรยีน 
และแบบทดสอบหลังเรียน มี
เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและ
กิจกรรม 
-ใช้สื่อและเหตุการณ์ที่พบเห็นใน
ชีวิตจริงและเขา้ใจง่าย 

- การใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด
และเกดิประโยชน์สูงสดุใน การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

- การเตรยีมสื่อ อุปกรณ์ให้
พร้อมก่อนจัดกิจกรรม 
- ลำดับขั ้นตอนการใช้สื ่อและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
-ม ีความชำนาญในการใช ้สื่อ 
อุปกรณ์ 

 
แหล่งเรียนรู ้
 

- ใช้ห้อง ดนตรีไทย หรือ   
ห้องสมุด สิ่งรอบตัวทีเ่ป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่ห็นและเข้าใจง่าย 
เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนด 

-นักเรียนได้ใช้แหล่งเรยีนรู้ที่             
อยู่ใกล้ตัว เช่น โทรศัพท์      หา
ได้ง่าย ประหยัดและปลอดภัย 

- มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ก่อน
ล่วงหน้า แจ้งเจ้าหน้าท่ีและ
เขียนขอใช้ห้อง ห้องสมุด 
ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและ
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรยีนมากที่สดุ  

 
ประเมินผล 
 

-ครูใช้เครื่องมือและวิธีการ วัดผล
ที่ถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้อง
พฤติกรรมและตัวช้ีวัด 
 

-เพื่อตรวจสอบความรู้ความ 
เข้าใจและการพัฒนาการเรียน รู้
ของนักเรียนตามเป้าหมาย 

ใช้วิธีการวัดผลตามสภาพจริง
และทุกคนมีส ่วนร ่วมในการ
วัดผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้และ
นำผลไปพัฒนาการเรียนรู ้ครั้ง
ตอ่ไปได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม

สาระการเรียนรู้...ศิลปะ… 
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6.1  ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
2. เลือกแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินการเรยีนรู้ตามความสนใจ 
4. การสื่อสาร และการนำเสนอขอ้มูล 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. รักความเป็นไทย 
4. อยู่อย่างพอเพียง 

   5. มุ่งมั่นในการทำงาน 
มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 

1.กำหนดหน้าท่ีของนักเรียนได้
เหมาะสม 
2.กำหนดขอยข่ายการทำงานได้
เหมาะสมตามภาระงานในแตล่ะ
ส่วน 
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์หรือแหล่ง
เรียนรู้ในการดำเนินการเรียนรูต้าม
ความสนใจ 

1. มีการสืบค้นข้อมลูทั้งจากแหล่งเรียนรู้
จริง เอกสาร สื่อแล้วนำมาวิเคราะห์หา
เหตุผลเพื่อสรุปและทำใบงานได้อย่าง
ถูกต้องตามข้อมูล 
2. อธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติได้ถูกต้อง
ชัดเจน 
3. สรุปผลดี ผลเสียของ องค์ประกอบ
ดนตรีและปัจจัยที่ทำให้งานดนตรไีด้รับ
การยอมรับ 

1.วางแผนการดำเนินกิจกรรมที่ไดร้ับ
มอบหมายได้เหมาะสม ชัดเจนและ
ปฏิบัติได ้
2. อธิบายองค์ประกอบดนตรีและปัจจัย
ที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ 
เข้าใจตรงกันเพ่ือนำไปสู่การทดสอบ 
3.ศึกษา จัดเตรยีมอุปกรณ์ก่อน            
การดำเนินการครบถ้วน 
 

  

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
K ความรู้  

มีความรู้ในเรื่อง
องค์ประกอบดนตรี
และปัจจยัที่ทำให้งาน
ดนตรไีดร้ับการยอมรับ 

- มีความรอบรู้ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
- ยึดมั่นในหลักการอยู่
ร่วมกันตามวิถี
ประชาธิปไตย 

- รักษาความสะอาด           
การดูแลรักษาห้อง
ดนตรี ห้องสมุด  ใหอ้ยู่
ในสภาพเรยีบร้อย 
 

- ยอมรับความ
หลากหลายทาง
ความคิดตามแบบแผน 



 
P ทักษะ  

เลือกใช้สื่อ แหล่ง
เรียนรู้ ในการสืบค้นได้
เหมาะสม 

- ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกันในกลุ่มอย่าง              
มีความสุข 
 

- นำสิ่งของที่เหลือใช้
แล้วมาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์
 

- การร่วมมือกันในการ
สำรวจสร้างภมูิคุ้มกัน
รู้เท่าทันสื่อของตน 

 
A ค่านิยม  

-เห็นคุณค่าของการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้ อย่างคุม้ค่า 

-มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน ใฝ่เรียนรู้ใน
การร่วมกันสืบค้น
ข้อมูล และการทำงาน
ร่วมกันตามวิถีแห่ง
ความเอื้อเฟื้อ 

-มีจิตสำนึกในการดูแล 
รักษาความสะอาด 
อุปกรณ์ในห้อง ห้อง
ดนตรี ห้องสมุดให้
เรียบร้อยหลังจากเรียน
เสร็จ 

-ตระหนัก รู้คณุค่า 
อนุรักษ์ความเป็นไทย  

 
C สมรรถนะ  

4. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.ความสามารถในการ
สื่อสาร 
 
 

3.ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต ทักษะ
การนำความรู้ไปใช้ 
 

2.ความสามารถในการ
คิด 
 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที ่8 ประหยัดเรยีนง่าย ใช้ประโยชน์ไดสู้งสุด 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่9 ทรงเน้นให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย ์
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
เป้าหมายที่ 17 ควมาร่วมมือเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน   

 

 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่2  

ทักษะการร้องเพลง 

แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ทักษะในการร้องเพลง 

ระดับชั้น.....3......เวลา ......6......ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   
1.ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มีวินัย 
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
5. รักความเป็นไทย 

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
 ภาระงาน  
ใบงานท่ี 1 
ใบงานท่ี 2 
ชิ้นงาน :-  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ทักษะในการร้องเพลง 

(.......2......แผน.......6.........ชัว่โมง) 
สาระส าคญั  

    เพลงเป็นสื่อปรุงแต่งอารมณ์ ความรู้สึก

ของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด บทเพลงที่มี

คุณค่าย่อมสามารถช่วยปรุงแต่งนิสัยของ

มนุษย์ และพามนุษย์ให้ดำเนินไปตาม

ครรลองที่ถูกต้อง 

แผนท่ี 2 (.....6..... ชัว่โมง)  

    เร่ือง ทักษะในการร้องเพลง 

มฐ./ตวัช้ีวดั  ศ 2.1  ม.3/2 ม.3/3 
สาระการเรียนรู้  

ร้องเพลงฉ่อยได้ 
 

 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่2 ระดับชั้น.....ม.3.........เวลา ..........2......ชั่วโมง 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั ศ 2.1  ม.3/2 ม.3/3 
สาระส าคญั 
 เพลงเป็นสื่อปรุงแต่งอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด 

บทเพลงที่มีคุณค่าย่อมสามารถช่วยปรุงแต่งนิสัยของมนุษย์ และพามนุษย์ให้

ดำเนินไปตามครรลองที่ถูกต้อง 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
1. อธิบายทักษะเบื้องต้นในการร้องเพลงได้ (K) 
2. สามารถร้องเพลงบ้านพื้นได้(เพลงฉ่อย) (P) 

3.มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเห็นคุณค่าด้านการรอ้งเพลงไทย และรักในความ

เป็นไทย (A)   
 สาระการเรียนรู้  
- ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรไีด้รับการยอมรับ 
 -องค์ประกอบดนตรีที่ใช้ในการ 
  สร้างสรรค์งานดนตร ี
สมรรถนะส าคญั  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคดิ 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 1. มวีนิัย    4. ใฝ่เรยีนรู ้  5. อยู่อย่างพอเพยีง   
 6. มุง่มัน่ในการท างาน 7. รกัความเป็นไทย  

2. หลกัฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิน้งาน : แบบทดสอบกอ่นเรยีน หลงัเรยีนกจิกรรมทา้ย
บท 

การวดัประเมนิผล : 

ประเดน็ วธิกีาร เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 
ดา้น K ทดสอบความรู้

ตอบคำถามใบ
งาน 

-แบบทดสอบ
ก่อน-หลัง 
-การตรวจกิจกรรม
ท้ายบท 
 

ร้อยละ 60               
ขึ้นไปผ่าน 

ดา้น P -ทำกิจกรรมท้าย
บท 
 

-การตรวจกิจกรรม
ท้ายบท 
 

ร้อยละ 60               
ขึ้นไปผ่าน 

ดา้น A -สังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงาน 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
รายบุคคล 
 
 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 
 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

องค์ประกอบดนตรี 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กจิกรรรมการเรยีนรู ้:ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน : ครใูห้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและ 
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีไทย และปัจจยัที่ทำให้ดนตรีได้รับ
การยอมรับ 
ขั้นสอนหรืออธิบาย :  ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอธบิายองค์ประกอบของดนตรีไทย และ
ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ ใหเ้พื่อนฟัง  
ขั้นปฏิบัติ : ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
ขั้นสรุป ครอูธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนอธิบาย พร้อมให้ทำกิจกรรมท้ายบทมาส่งในคาบ
ต่อไป 

 

 

 สื่อเรยีนรู/้แหล่งเรยีนรู ้: 

 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง ทักษะในการร้องเพลง เวลา 6 ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  

เพลงเป็นสื่อปรุงแต่งอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษยต์ั้งแต่แรกเกดิ บทเพลงที่มีคุณค่าย่อมสามารถช่วยปรุงแต่งนิสัยของ
มนุษย์ และพามนุษย์ให้ดำเนินไปตามครรลองที่ถูกต้อง 
2. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 ตัวชี้วัด  

ศ 2.1 ม.3/2 ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง 
ศ 2.1 ม.3/3 แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ 

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู ้ 
  1. อธิบายทักษะเบื้องต้นในการร้องเพลงได้ (K) 
  2. สามารถร้องเพลงบ้านพ้ืนได้(เพลงฉ่อย) (P) 

3.มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และเห็นคณุคา่ด้านการร้องเพลงไทย และรักในความเป็นไทย (A)   
3. สาระการเรียนรู้  
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

1. เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้อง และบรรเลงดนตรีเดีย่วและรวมวง 
2. อัตราจังหวะ ๒ และ  ๔  
                              ๔ 
3.การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ ๒ และ  ๔  
                                                      ๔ 

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ ตัวช้ีวัด  
4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรยีน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้  

ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียงตัวช้ีวัด  
5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตผุล รอบคอบ มีคุณธรรม 



กิจกรรมการเรียนรู ้ (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบสังเกต) 
ขั้นที่ 1  ขั้นนำเข้าสู่บทเรยีน : ครใูห้นักเรียนดูวิธีการร้องเพลงฉ่อยใน youtube  
ขั้นที่ 2  ขั้นสอนหรืออธิบาย :  ให้นักเรียนแบ่งกลุม่กันตามจำนวนสมาชิกในห้องให้เท่าๆกัน และใหน้ักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม  
ขั้นที่ 3  ขั้นปฏิบัติ :  
คาบที่ 1 ครูให้นักเรียนออกมารับใบความรู้เพลงฉ่อย แล้วให้นักเรยีนนักเรียนอ่านเนื้อเพลงพร้อมๆกัน 
คาบที่ 2 ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุม่และให้นักเรียนแต่งเพลงฉ่อยเพิม่อีก 1 บท ในใบความรู้ที่ให้ไป 
คาบที่ 3 ครูให้นักเรียนนำเพลงที่แต่งมาส่งเพื่อท่ีจะให้คณุครูและแกไ้ขให้ 
คาบที่ 4 ครูส่งใบความรู้ที่นักเรียนแต่งเพลงฉ่อยมากลุ่มละ 1 บท แล้วคณตุ่อเพลงฉ่อยให้ท่ีละบทครูให้นักเรียนแบ่งบทการร้อง
เพลงฉอ่ยกันแล้วให้ร้องทีละบทตามคร ู
 
ขัน้ที่ 4  ขั้นสรุป ครูทบทวนให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนนำเสนอเป็นละครร้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 4 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการร้องเพลง ระดับชั้น....ม.3........เวลา .......6.........ชั่วโมง 

คำถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 จากการทำกิจกรรม  นักเรียนเคยได้ยินหรือได้ฟังเพลงฉ่อยหรือไม 

      (ความรู้) 
Q2 นักเรียนสามารถปฏิบัติการร้องเพลงฉ่อยเป็นกลุ่มได้ ร้อยละ80 ของนักเรียนท้ังหมด (ความรู,้ สังคม) 

คำถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

    Q3 นักเรียนสามรถแบ่งกลุ่มและแต่งเพลงสั้นๆ สำเร็จตามเป้าหมายทันเวลาที่กำหนดภายในคาบ (พอประมาณ มีเหตุผลมี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีและสังคม) 

 Q4 นักเรียนสามารถร้องเพลงฉ่อยได้ (คุณธรรม, มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 
 Q5 นักเรียนมีวิธีแยกแยะ วิเคราะห์การร้องเพลงเป็นหมู่ และการร้องเพลงเดี่ยวได้ (มีความรู้, มีเหตุผล ) 
 Q6 นักเรียนใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบทเพลงที่แต่ง การเลือกเลือกใช้คำ สระ ท่ีถูกต้อง (มีความรู้, มีเหตุผล ) 
 Q7 นักเรียนใช้วิธีใดในการสืบค้นข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติมใน youtube  (มีความรู้,  มีเหตุผล, วัตถ,ุ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี, และ

สังคม) 

 Q8 นักเรียนคิดความรู้ที่นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการร้องเพลงอย่างถูกต้อง (ความรู้ , มีเหตุผล, วัตถุ ,คุณธรรมม และสังคม) 

คำถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลังเรียน  

    Q11 นักเรียนทำการทดสอบปฎิบัติให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย (คุณธรรม, มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 
 Q12 จากการเรียนรู้เรื่องทักษะการร้องเพลง มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง (วัตถุ) และสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของ

นักเรียนอย่างไร (มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี, วัฒนธรรม) 

 Q13 นักเรียนมีวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้หรืออุปกรณ์หลังการใช้ อย่างไรบ้าง (คุณธรรม, สิ่งแวดล้อม, มีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี, สังคม) 

  

 

 

 

 



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการร้องเพลง ระดับชั้น.....ม.3........เวลา .......6.........ชั่วโมง 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1.รอบรู ้เร ื ่องหลักสูตร มาตรฐานตัวชี ้ว ัดและเนื ้อหาของ
องค์ประกอบดนตรี และปัจจัยในการทำให้งานดนตรีไดร้ับการ
ยอมรับ           
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. กระบวนการสอน และการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน และ 
ตรงตามสภาพจริง  
4. การถ่ายทอดความรูสู้ผู่้เรยีน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรับผิดชอบ วินัยในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
2. มีความขยัน อดทน ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
   เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
3. ตรงต่อเวลา 
4. รักเมตตาศิษย ์
5. มีระเบียบวินัย 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

-สอดคล้องกับสาระและ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
-เหมาะสมกับความสนใจ และ
วัยของผู้เรียนเพราะเป็นสิ่งที่อยู่
ใกล้ตัว 
 

-สอนบรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด  
- ผู้เรียนได้รู้องค์ประกอบดนตรี
และปัจจยัที่ทำให้งานดนตรี
ได้รับการยอมรับ 

-วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ด้ครบถ้วนตามสาระ  
- แจ้งเนื้อหาให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนล่วงหน้าและมี
ภาพประกอบ 
- ครูมีความรูค้วามเข้าใจ 
สืบค้นข้อมูลและถ่ายทอดได้
อย่างดี 

 
เวลา 
 

- ใช้เวลา 6 ช่ัวโมงจัด กิจกรรม
ได้เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน 
เนื้อหาและกระบวนการ  
- แบ่งเวลาในการจัดกิจกรรม 
แต่ละขั้นตอนได้ชัดเจน 

- จัดกิจกรรมการเรียนให้กับ
ผู้เรยีนไดบ้รรลุตามจุดประสงค ์
 

- วางแผนและการกำกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
สำรองไว้เพื่อความยืดหยุ่นใน
การดำเนินกิจกรรม  

 
การจัดกิจกรรม 
 

- จ ัดจะให้ผ ู ้ เร ียนได้วางแผน
ปฏิบัติด้วยตนเอง 
- ใช้กระบวนการรายบุคลในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทีส่อดคล้องกับ

- ผู้เรียนเกดิจากการสืบค้น 
และปฏิบตัิด้วยตนเอง 
- รู้และปฏิบตัิงาน กันตามกำลัง
ความ สามารถ และความถนัด  

- วางแผนอย่างรอบคอบในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียน
ทำด ้ ว ย ขอ งตน เอ งพร ้ อม
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  



มาตรฐาน ตัวช้ีวัดและวยัของ
ผู้เรยีน 
-มอบหมายภาระงานและ
ช้ินงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
การเรยีนรู ้

-ส่งเสรมิการวิเคราะห์ การคดิ
สร้างสรรค์และประยุกต์นำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 

- เตรียมกิจกรรมสำรองไว้
สำหรับ ผู้เรยีนไม่ไดเ้ข้าเรียน
หรือเรียนรู้ช้า   

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

-จำนวนแบบทดสอบก่อนเรยีน 
และแบบทดสอบหลังเรียน มี
เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและ
กิจกรรม 
-ใช้สื่อและเหตุการณ์ที่พบเห็น
ในชีวิตจริงและเข้าใจง่าย 

- การใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด
และเกดิประโยชน์สูงสดุใน การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

- การเตรยีมสื่อ อุปกรณ์ให้
พร้อมก่อนจัดกิจกรรม 
- ลำดับขั้นตอนการใช้สื่อและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
-มีความชำนาญในการใช้สื่อ 
อุปกรณ์ 

 
แหล่งเรียนรู ้
 

- ใช้ห้อง ดนตรีไทย หรือ   
ห้องสมุด สิ่งรอบตัวทีเ่ป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่ห็นและเข้าใจง่าย 
เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนด 

-นักเรียนได้ใช้แหล่งเรยีนรู้ที่             
อยู่ใกล้ตัว เช่น โทรศัพท์      
หาได้ง่าย ประหยดัและ
ปลอดภัย 

- มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ก่อน
ล่วงหน้า แจ้งเจ้าหน้าท่ีและ
เขียนขอใช้ห้อง ห้องสมุด 
ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและ
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรยีนมาก
ที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม

สาระการเรียนรู้...ศิลปะ… 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการร้องเพลง ระดับชั้น.....ม.3...เวลา .........2.......ชั่วโมง 

6.1  ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
2. เลือกแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินการเรยีนรู้ตามความสนใจ 
4. การสื่อสาร และการนำเสนอขอ้มูล 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. รักความเป็นไทย 
4. อยู่อย่างพอเพียง 

   5. มุ่งมั่นในการทำงาน 
มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1.กำหนดหน้าท่ีของนักเรียนได้
เหมาะสม 
2.กำหนดขอยข่ายการทำงานได้
เหมาะสมตามภาระงานในแตล่ะ
ส่วน 
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์หรือแหล่ง
เรียนรู้ในการดำเนินการเรียนรูต้าม
ความสนใจ 

1. มีการสืบค้นข้อมลูทั้งจากแหล่งเรียนรู้
จริง เอกสาร สื่อแล้วนำมาวิเคราะห์หา
เหตุผลเพื่อสรุปและทำใบงานได้อย่าง
ถูกต้องตามข้อมูล 
2. อธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติได้ถูกต้อง
ชัดเจน 
3. สรุปผลดี ผลเสียของ องค์ประกอบ
ดนตรีและปัจจัยที่ทำให้งานดนตรไีด้รับ
การยอมรับ 

1.วางแผนการดำเนินกิจกรรมที่ไดร้ับ
มอบหมายได้เหมาะสม ชัดเจนและ
ปฏิบัติได ้
2. อธิบายทักษะการร้องเพลง เข้าใจ
ตรงกันเพ่ือนำไปสู่การทดสอบ 
3.ศึกษา จัดเตรยีมอุปกรณ์ก่อน            
การดำเนินการครบถ้วน 
 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
K ความรู้  

มีความรู้ในเรื่องทักษะ
การร้องเพลง 

- มีความรอบรู้ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
- ยึดมั่นในหลักการอยู่
ร่วมกันตามวิถี
ประชาธิปไตย 

- รักษาความสะอาด           
การดูแลรักษาห้อง
ดนตรี ห้องสมุด  ใหอ้ยู่
ในสภาพเรยีบร้อย 
 

- ยอมรับความ
หลากหลายทาง
ความคิดตามแบบแผน 

 
P ทักษะ  

เลือกใช้สื่อ แหล่ง
เรียนรู้ ในการสืบค้นได้
เหมาะสม 

- ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกันในกลุ่มอย่าง              
มีความสุข 
 

- นำสิ่งของที่เหลือใช้
แล้วมาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์
 

- การร่วมมือกันในการ
สำรวจสร้างภมูิคุ้มกัน
รู้เท่าทันสื่อของตน 



 
A ค่านิยม  

-เห็นคุณค่าของการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้ อย่างคุม้ค่า 

-มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน ใฝ่เรียนรู้ใน
การร่วมกันสืบค้น
ข้อมูล และการทำงาน
ร่วมกันตามวิถีแห่ง
ความเอื้อเฟื้อ 

-มีจิตสำนึกในการดูแล 
รักษาความสะอาด 
อุปกรณ์ในห้อง ห้อง
ดนตรี ห้องสมุดให้
เรียบร้อยหลังจากเรียน
เสร็จ 

-ตระหนัก รู้คณุค่า 
อนุรักษ์ความเป็นไทย  

 
C สมรรถนะ  

4. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.ความสามารถในการ
สื่อสาร 
 
 

3.ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต ทักษะ
การนำความรู้ไปใช้ 
 

2.ความสามารถในการ
คิด 
 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที ่8 ประหยัดเรยีนง่าย ใช้ประโยชน์ไดสู้งสุด 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่9 ทรงเน้นให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย ์
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
เป้าหมายที่ 17 ควมาร่วมมือเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
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