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คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทำ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นี ้ เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้ น ทางของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรียน
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที ่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะทำงาน ประกอบด้ ว ย สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกิด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื ่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทนำ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ยเอกสาร ๘ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คื อ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิ ต ศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ
๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คำชี้แจงการจัดกระบวน
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) เป็นการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และโรงเรีย นวัง ไกลกัง วล ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และผู้ม ีส ่ว นร่ว มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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้านฉันน” ทักษะการระบายสี
แผนการการจั
ภาพในโรงเรีย่บนของฉั
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ด๓การเรี
การออกแบบสร้
แผนการการจั
ยนรู้ที่ ๗ เรื่อางงสรรค์
ทัศนียภาพแสนงามที่บ้านฉัน
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๑
เรื
อ
่
ง
การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ และงานกราฟิก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การออกแบบสร้างสรรค์
แผนการการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๑๒ เรืเรื่อ่องง การออกแบบรู
ออกแบบรูปภาพแบบจุ
แผนการการจั
ปภาพสัญดลักษณ์ และงานกราฟิก
แผนการการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๒๓ เรืเรื่อ่องง ออกแบบรู
ออกแบบรูปปภาพแบบจุ
ภาพด้วยเส้ดน
แผนการการจั
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ออกแบบรูปภาพด้วยเส้น
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สารบัญ
รายวิแผนการการจั
ชาดนตรี ศ๒๑๑๐๓
ชั้น้ทมัี่ ธ๔ยมศึเรืก่อษาปี
ที่ ๑ ภาคเรียมนที
่๑
ดการเรียนรู
ง ออกแบบปกแฟ้
สะสมผลงาน
คำอธิแผนการการจั
บายรายวิชาดนตรี
กสารบั
ษาปีที่ ญ
๑ กภาคเรี
ยนที่ ๑้งรักษ์โลก ๑”
ดการเรีศ๒๑๑๐๓
ยนรู้ที่ ๕ ชัเรื้นมั่อธงยมศึ
ออกแบบกราฟิ
“แพคเกจจิ
มาตรฐานการเรี
ยนรูดการเรี
้/ตัวชี้วยัดนรู้ที่ ๖ เรื่อง ออกแบบกราฟิก “แพคเกจจิ้งรักษ์โลก ๒”
แผนการการจั
โครงสร้ากงรายวิ
า ดนตรี
ศ๒๑๑๐๓ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ๑ี่ ๑ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ ๑่ ๑
บรรณานุ
รมทัศชนศิ
ลป์ ศ๒๑๑๐๑
หน่
วยการเรี
ยนรูศ๒๑๑๐๓
้ที่ ๑ สุนทรี
รายวิ
ชาดนตรี
ชั้นยมั์ดธนตรี
ยมศึรกสษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง อารมณ์ของบทเพลง
คำอธิบายรายวิชาดนตรี ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เพลงที่ชื่นชอบ
มาตรฐานการเรี
้วัด คู่วัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรูย้ทนรูี่ ้/๒ตัวชีดนตรี
โครงสร้
างรายวิชา ดนตรี
ยมศึยกบเที
ษาปียบเสี
ที่ ๑ยงร้ภาคเรี
ยนทีย่ ๑งของดนตรี
แผนการการจั
ดการเรีศ๒๑๑๐๓
ยนรู้ที่ ๑ ชัเรื้น่อมังธเปรี
องและเสี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สุนทรีย์ดนตรีรส ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ
แผนการการจั
ของบทเพลง
แผนการการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ ๑๒ เรืเรื่อง่องอารมณ์
วงดนตรี
ไทย (วงปี่พาทย์)
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๒
เรื
อ
่
ง
เพลงที
ช
่
น
่
ื
ชอบ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วงดนตรีไทย (วงเครื่องสาย และวงมโหรี)
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ด๒การเรี
ดนตรี
แผนการการจั
ยนรูค้ทู่วี่ ัฒ๔ นธรรม
เรื่อง วงดนตรีสากล
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๑
ยบเทีพยื้นบเสี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื
เรื่อ่องง เปรี
วงดนตรี
เมือยงงร้องและเสียงของดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมต่
างๆ ทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง บทบาทความสั
มพันธ์ และอิ
แผนการการจั
้ที่ ๒มหัเรื
่อง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์)
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ด๓การเรี
โน้ยตนรู
ดนตรี
ศจรรย์
แผนการการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๑๓ เรืเรื่อ่องง บรรทั
วงดนตรี
แผนการการจั
ด ๕ไทยเส้น(วงเครื่องสาย และวงมโหรี)
แผนการการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๒๔ เรืเรื่อ่องง ค่วงดนตรี
ากล วหยุดโน้ต
แผนการการจั
าตัวโน้ตสและตั
แผนการการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๓๕ เรืเรื่อ่องง บัวงดนตรี
อง และกุญแจประจำหลัก
แผนการการจั
นไดเสียพงื้นCเมืMajor
แผนการการจัดดการเรี
มพันธ์ และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย
แผนการการจั
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่๖๔ เรืเรื่อ่องงบทบาทความสั
การอ่านโน้ตสากล
หน่วแผนการการจั
ยการเรียนรู้ที่ดการเรี
๓ โน้ยตนรู
ดนตรี
้ที่ ๕มหัเรืศจรรย์
่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๑
เรื
ด ๕ เส้น ญลักษณ์ทางดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อ่องง บรรทั
เครื่องหมายและสั
ยนรู้ทอี่ งเล่
๒ นเรืเป็่อนงเพลง
ค่าตัวโน้ตและตัวหยุดโน้ต
หน่วแผนการการจั
ยการเรียนรู้ที่ดการเรี
๔ ลำนำร้
แผนการการจั
นไดเสียง C Major
ญแจประจำหลัก่องดนตรี
แผนการการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ ๓๑ เรื
เรื่อ่องง บับทเพลงสำหรั
บฝึกร้อและกุ
งและการบรรเลงเครื
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ประกอบการร้
การอ่านโน้ตสากล
องเพลง
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๕
เรื
อ
่
ง
เครื
อ
่
งหมายและสั
ญลักษณ์ทางดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง บทเพลงต่างวัฒนธรรม
แผนการการจั
แผนการการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ ๖๓ เรื
เรื่อ่องง เครื
ขับร้่อองหมายและสั
งประสานเสีญ
ยงลั๒กษณ์
แนวทางดนตรี
หน่วแผนการการจั
ยการเรียนรู้ที่ดการเรี
๔ ลำนำร้
ยนรู้ทอี่ งเล่
๔ นเรืเป็่อนงเพลง
การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๑
เรื
อ
่
ง
องและการบรรเลงเครื
่องดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง บทเพลงสำหรั
การใช้และบำรุบงฝึรักกร้ษาเครื
่องดนตรี
องเพลง
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ประกอบการร้
การประเมินคุณ
ภาพของบทเพลง
แผนการการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๒
เรื
อ
่
ง
บทเพลงต่
า
งวั
ฒ
นธรรม
บรรณานุกรมดนตรี ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ขับร้องประสานเสียง ๒ แนว
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การประเมินคุณภาพของบทเพลง
บรรณานุกรมดนตรี ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

หน้า
๑๓๗
๑๔๓
๑๕๐
หน้า
๑๕๖

๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๑
๑๖๔
๑๖๘
๑๗๓
๑๗๖
๑๘๒
๑๙๒
๒๐๐
๒๐๘
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๓๓๗
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สารบัญ
คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้า
๓๔๑

คณะจัดคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๑
คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๑

๓๔๑
๓๔๒

คณะตรวจปรู๊ฟและจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
ภาคเรียนที่ ๑

๓๔๓

ปกหลังด้านใน

ฆ

การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live)
และรายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คำว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV
การเรียกหมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๕ ช่องรายการ

DLTV ๑
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(ช่อง ๑๘๖)
(ช่อง ๑๘๗)
(ช่อง ๑๘๘)
(ช่อง ๑๘๙)
(ช่อง ๑๙๐)
(ช่อง ๑๙๑)
(ช่อง ๑๙๒)
(ช่อง ๑๙๓)
(ช่อง ๑๙๔)
(ช่อง ๑๙๕)
(ช่อง ๑๙๖)
(ช่อง ๑๙๗)
(ช่อง ๑๙๘)
(ช่อง ๑๙๙)
(ช่อง ๒๐๐)

เวลาเรียน / นอกเวลาเรียน
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ / สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ / ความรู้รอบตัว
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ / ศิลปวัฒนธรรมไทย
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / หน้าที่พลเมือง
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ภาษาต่างประเทศ
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ / การเกษตร
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ / รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ / รายการสำหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

ง

การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑.
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒.
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ - ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv,ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘

Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th

4. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
๔.
Facebook : ครูตู้ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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คำชี้แจง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
คําชี้แจง
ประกอบการใช้แผนการจั
ดการเรียนรู้ภาษาไทย

1

แผนการจัดดการเรี
การเรี ยยนรู
บ นี้ จั ดชทําภาษาไทย
า ขึ้ น เพื่ อ เป น รหั
แนวทางในการจั
ด การเรี
ย นรู ร ายวิ
ชา
การนำแผนการจั
นรู ฉ้ บัรายวิ
ส วิ ช า ท21101
ท22101
และ
กลุมสาระการเรีย นรูศิล ปะ โดยจั ดทํ าแผนการจัด การเรีย นรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
ท23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไปใช้ในการจัดการเรียน
พุ ท ธศั ก ราช ๒ ๕ ๕ ๑ ส อ ด ค ล อ งต าม ม าต รฐ าน แล ะตั ว ชี้ วั ด ใน แ ต ล ะระดั บ ชั้ น ค ณ ะผู จั ด ทํ า
การสอน
มีข้อชี้แจงในการนำแผนการจั
การเรี
ยนรู้ไปใช้ เพื
่อให้
ดประโยชน์
ต่อผู้เรียน ดัย นรู
งนี้
ได
ดํ า เนิ น การออกแบบโครงสร
า งรายวิ ชดากลุ
 ม สาระการเรี
ย นรู
 ศิ ลเกิปะ
โดยให ทั้ งสูง๓สุดสาระการเรี
๑. ครูวผยสาระทั
ู้สอนควรศึ
าใจก่อนนำแผนการจั
การเรี
นรูใ้ นแต่ยนเท
ละแผนไว้
่อน
ซึ่งประกอบด
ศนศิกลษาและทำความเข้
ป สาระดนตรี และสาระนาฏศิ
ลป มีคาน้ําดหนั
กหนยวยการเรี
ากันทุกกสาระ
งหน้าก่ตอลอดช
นนำไปใช้
กํล่าวหนดให
วงชั้นสาระทัศนศิลปมีคาน้ําหนัก ๓ หนวยกิต จํานวน ๑๒๐ ชั่วโมง สาระดนตรีมีคาน้ําหนัก
๑.๕ หน๒.ว ยกิ
โมง และสาระนาฏศิ
ล ป มี ค า น้ํ าหนั กดการเรี
๑.๕ หน
ต จํ่ไาด้นวน
ชั่ ว โมง
เตรีตยจํมาสืนวน
่อ วัส๖๐
ดุอุปชั่ วกรณ์
ที่จะใช้ประกอบในแผนการจั
ยนรูว ยกิ
้และที
ระบุ๖๐
ไว้ในแผน
รวมหน
้น ๖กหน
วยกิวตงหน้
จํานวน
ของแต่วยการเรี
ละแผนยนตลอดช
โดยเตรีวงชั
ยมไว้
่อนล่
าอย่๒๔๐
างน้อชัย่วโมง2 วัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ ๑
ในการจัดการเรีแผนการจั
ยนการสอน
ฉบับนี้ ประกอบด
วยรายวิ
าทัยศมแหล่
นศิลป งศ๒๑๑๐๑
านวน
วยการเรี
ยนรูก ษาค้
๒๐ แผนการเรี
๓. แหล่งเรี
ยนรู้ ชเตรี
เรียนรู้ที่จจํะให้
นัก๓เรีหน
ยนได้
เข้าไปศึ
นคว้า เช่นยนรูห้อ รายวิ
งสมุชดา
ทัศนศิ
ยการเรี
ยนรู ย๒๐
ยนรู รายวิ
ศนศิชลาทั
ป ศ๒๓๑๐๑
จํานวน ๓
นศิลลปป์ศ๒๒๑๐๑
ศ๒๒๑๐๑จําจ�นวน
ำ นวน๓ หน
๓ วหน่
ว ยการเรี
นรู ้แผนการเรี
๒๐ แผนการเรี
ย นรูช้าทัรายวิ
ศ นศิ ล ป์ ศ๒๓๑๐๑
ของโรงเรี
ย
น
มุ
ม
ศึ
ก
ษาค้
น
คว้
า
ในห้
อ
งเรี
ย
น
ห้
อ
งคอมพิ
ว
เตอร์
เป็
น
ต้
น
หน
วยการเรี
ยนรู
 ๒๐ แผนการเรี
นรู รายวิชาดนตรี
ศ๒๑๑๐๓
านวน ๔ หน
ยการเรี
นรูว ยการเรี
๒๐ แผนการ
จ�ำนวน
๓ หน่
วยการเรี
ยนรู้ ๒๐ยแผนการเรี
ยนรู้ รายวิ
ชาดนตรี จํศ๒๑๑๐๓
จ�ำวนวน
๔ ยหน่
ยนรู้
๔.
การจั
ด
สภาพแวดล้
อ
ม
โดยจั
ด
บรรยากาศในห้
อ
งเรี
ย
นให้
เ
อื
้
อ
ต่
อ
การพั
ฒ
นาการเรี
ย
นรู้
เรี
 รายวิชาดนตรี
ศ๒๒๑๐๓
นวน ๕ หนจ�วำยการเรี
นรูว ๒๐
แผนการเรี
 รายวิชยาดนตรี
ศ๒๓๑๐๓
๒๐ยนรู
แผนการเรี
ยนรู้ รายวิ
ชาดนตรีจําศ๒๒๑๐๓
นวน ๕ ยหน่
ยการเรี
ยนรู้ ๒๐ยนรูแผนการเรี
นรู้ รายวิ
ชาดนตรี
ห้าอนวน
งเรีย๕นสะอาด
ระเบี
บ ยตกแต่
จํศ๒๓๑๐๓
หน
วยการเรี
ยวามเป็
นรูวยการเรี
 ๒๐นแผนการเรี
นรู งห้อยงเรี
จ�ำนวน
๕มีคหน่
ยนรู้ ย๒๐
แผนการเรี
นรู้ยนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีที่เก็บ
วัสดุอุปกรณ์ และง่
อการนำมาใช้
ป้าไปใช
ยนิเใทศให้
้ ภายนอกห้
ยนจั
การนํายต่
าแผนการจั
ดการเรียมีนรู
นการจัคดวามรู
กระบวนการเรี
ยนรูอ งเรี
สําหรั
บครูดบรรยากาศให้
ผูสอนมีแนวทาง
ปฏิ
ั ติ ดั งนี้ ๑. นศึ่ากอยู
ษามาตรฐาน
เป็นบธรรมชาติ
่ ร่มรื่น ตัวชี้วัด คําอธิบายรายวิชา ๒. ศึกษาโครงสรางรายวิชา ๓. ศึกษากําหนด
การสอนรายชั
่วโมง ๔.นศึการจั
กษาและทํ
าความเข
ยนรูดรายชั
่วโมงยนรู
๕. ้ ศึตามกระบวนการขั
กษาแนวการจัดกิจกรรมและ
๕. การดำเนิ
ดการเรี
ยนรูา้ ใจแผนการเรี
ครูผู้สอนควรจั
การเรี
้นตอน
จัการสอนในแผนการจั
ดเตรียมสื่อการเรียนรูรดายชั
่วโมงย๖.
ธีวัดและประเมิ
ผลการจั
ดกิจกรรมการเรี
การเรี
นรูศึ้ ซึก่งษาวิ
ประกอบด้
วย ขั้นนนำ
ขั้นสอน
ขั้นสรุป ดังยนีนรู้ 
สิ้นนการจั
นรู ผูเรียนจะเกิ
ดความรู
ษะมและคุ
ณลักอษณะอั
นพึงประสงค
๕.๑ เมืขั่อ้นเสร็
นำจเป็
ขั้นทีดการเรี
่เตรียยมความพร้
อมของผู
้เรีย นทักให้
ีความพร้
มก่อนการเรี
ยน
รวมถึงสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ผานเกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
เนื้อหาใหม่ เช่น ทบทวนความรู้เดิมที่เคยเรียนมา สนทนาซักถาม เล่นเกม ร้องเพลง กิจกรรม
แผนการจั ด การเรี ย นรู ฉ บั บ นี้ จั ด ทํ า ในลั ก ษณ ะเป น แผนกลางเพื่ อ ให ค รู มี แ นวทางในการจั ด ทํ า
เบรนยิมเคลื
่อนไหวร่
ยงเพลงสามารถนํ
และดนตรี
แผนการจั
ดการเรี
ยนรูไาดงกายประกอบเสี
บรรลุตามวัตถุประสงค
าแผนการจัดการเรียนรูฉบับนี้ปรับใชหรือพัฒนา
๕.๒
ขั
น
้
สอน
เป็
น
ขั
น
้
ที
ใ
่
ห้
ผ
เ
้
ู
รี
ย
นได้
เ
รี
ย
นรู
เ
้
นื
ใหสอดคลองกับธรรมชาติวิชาและบริบทของสถานศึกษา ้อหาใหม่ โดย
๕.๒.๑ ศึกษาจาก ใบความรู้ หนังสือเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
คณะผูจัดทํา
๕.๒.๒ ใช้กระบวนการกลุ่ม ระดมสมอง อภิปราย
๕.๒.๓ ให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ครูคอยให้คำแนะนำ เป็นผู้อำนวย
ความสะดวกให้กับผู้เรียน
๕.๒.๔ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน
๕.๒.๕ ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕.๓ ขั้นสรุป เป็นขั้นตอน ที่ให้นักเรียนได้สรุปเป็นความคิดรวบยอด เช่น การทำใบงาน
แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม สร้างผลงานชิ้นงานหรือโครงงาน เป็นต้น
๖. การวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ดังนี้

1

2

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๒๐ ชัว่ โมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษาความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลปและสิ่งแวดลอมโดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ
หลักการออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล
ฝกปฎิบัติการวาดภาพทัศนียภาพแสดงใหเห็นระยะใกลไกลเปน ๓ มิติ และออกแบบรูปภาพ
สัญลักษณหรือกราฟกอื่น ๆ ในการนําเสนอความคิดและขอมูล
แสดงความคิดเห็นตองานทัศนศิลปอยางอิสระ มีสุนทรียภาพ มีศิลปะนิสัยที่ดี ชื่นชมเห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล มีควมรักชาติ ศาสน กษัตริย
ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๑/1
ศ ๑.๑ ม.๑/2
ศ ๑.1 ม.๑/3
ศ ๑.1 ม.๑/5
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด
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มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรียยยนรู
นรู
นรู//ตั/ตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัด

รหั
รหัรหัสสวิสวิชวิชาชาาศ๒๑๑๐๑
ศ๒๑๑๐๑
ศ๒๑๑๐๑รายวิ
รายวิ
รายวิชชาทั
ชาทัาทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลปลปป ชัชั้นชั้นมั้นมัธมัธยมศึ
ธยมศึ
ยมศึกกษาป
กษาป
ษาปททที่ ี่ ๑๑ี่ ๑ภาคเรี
ภาคเรี
ภาคเรียยนที
ยนที
นที่ ่ ๑๑่ ๑ปปปกการศึ
การศึ
ารศึกกษา
กษาษา๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
รวมเวลา
รวมเวลา
รวมเวลา๒๐
๒๐
๒๐ชัชัว่ ชัว่ โมง
ว่ โมง
โมงจํจําจํานวน
านวน
นวน๐.๕
๐.๕
๐.๕หน
หน
หนววยกิ
วยกิยกิตตต
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
สาระที
สาระที
สาระที่ ่ ๑๑่ ๑:: ทั:ทัทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลปลปป
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรียยนรู
ยนรูนรู  
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานศศศ๑.๑
๑.๑
๑.๑ สร
สรสราางสรรค
างสรรค
งสรรคงงานทั
งานทั
านทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลปลปปตตามจิ
ตามจิ
ามจินนตนาการ
นตนาการ
ตนาการและความคิ
และความคิ
และความคิดดสร
ดสรสราางสรรค
างสรรค
งสรรควิวิเวิเคราะห
คราะห
เคราะหวิวิพวิพพากษ
ากษ
ากษ
วิวิจวิจารณ
จารณ
ารณคคุณ
คุณุณคคาคางานทั
างานทั
งานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลปลปปถถาถายทอดความรู
ายทอดความรู
ยทอดความรูสสึกสึกึกความคิ
ความคิ
ความคิดดตดตอตองานศิ
องานศิ
งานศิลลปะอย
ลปะอย
ปะอยาางอิ
างอิงอิสสระ
สระระชืชื่นชื่นชม
่นชมชม
และประยุ
และประยุ
และประยุกกตกตใตใชชใใชในชี
นชี
ในชีววิตวิตประจํ
ิตประจํ
ประจําาวัาวันวันน
ตัตัวตัวชีวชี้วชี้วัด้วัดัด
ศศศ๑.๑
๑.๑
๑.๑ม๑/๑
ม๑/๑
ม๑/๑บรรยายความแตกต
บรรยายความแตกต
บรรยายความแตกตาางและความคล
างและความคล
งและความคลาายคลึ
ายคลึ
ยคลึงงกักังนกันของงานทั
นของงานทั
ของงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลปลปปแและ
และละ
สิสิ่งสิ่งแวดล
แวดล
่งแวดลออมโดยใช
อมโดยใช
มโดยใชคความรู
ความรู
วามรูเเรืรืเ่อรื่องทั
่องทังทัศศนธาตุ
ศนธาตุ
นธาตุ
ศศศ๑.๑
๑.๑
๑.๑ม.๑/๒
ม.๑/๒
ม.๑/๒ระบุ
ระบุ
ระบุแและบรรยายหลั
และบรรยายหลั
ละบรรยายหลักกการออกแบบงานทั
กการออกแบบงานทั
การออกแบบงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลปลปปโโดยเน
ดยเน
โดยเนนนความเป
นความเป
ความเปนนเอกภาพ
นเอกภาพ
เอกภาพ
ความกลมกลื
ความกลมกลื
ความกลมกลืนนและความสมดุ
นและความสมดุ
และความสมดุลลล
ศศศ๑.๑
๑.๑
๑.๑ม.๑/๓
ม.๑/๓
ม.๑/๓วาดภาพทั
วาดภาพทั
วาดภาพทัศศนีศนียนียภาพแสดงให
ยภาพแสดงให
ภาพแสดงใหเเห็ห็เห็นนระยะใกล
นระยะใกล
ระยะใกลไไกลเป
กลเป
ไกลเปนนน๓๓๓มิมิตมิติ ติ ิ
ศศศ๑.๑
๑.๑
๑.๑ม๑/๕
ม๑/๕
ม๑/๕ออกแบบรู
ออกแบบรู
ออกแบบรูปปปภาพสั
ภาพสั
ภาพสัญญญลัลักลักษณ
กษณ
ษณหหหรืรือรือกราฟ
อกราฟ
กราฟกกอืกอื่นอื่น่ๆในการนํ
นๆในการนํ
ๆในการนําาเสนอความคิ
าเสนอความคิ
เสนอความคิดดและ
ดและ
และ
ขขอขอมูอมูลมูลล

333ช

4ซ

4
โครงสรางรายวิชา
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
หนวยที่

ชื่อหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด

นรู้ ทั ศน..
เรีเรียยนรู
และ
ทัธาตุ
ศนธาตุ
องคประกอ
และ
บศิลปปะ
องค์
ระกอบ
ศิลปะ

ศ ๑.๑ ม๑./๑ บรรยาย
ความแตกตางและความ
คลายคลึงกันของงาน
ทัศนศิลปและ
สิ่งแวดลอมโดยใช
ความรูเรื่องทัศนธาตุ
ศ ๑.๑ ม.๑/๒
ระบุและบรรยาย
หลักการออกแบบงาน
ทัศนศิลปโดยเนนความ
เปนเอกภาพ ความ
กลมกลืนและความ
สมดุล
ศ ๑.๑ ม.๑/๓ วาดภาพ
ทัศนียภาพแสดงใหเห็น
ระยะใกลไกลเปน
๓ มิติ

1

วาดภาพ
ทัศนียภาพ
แสนสวย
2

ออกแบบ
สรางสรรค
3

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ทัศนธาตุและองคประกอบศิลปะ --จุจุดดเสเส้นนรูรูปปรร่าางงรูรูปปทรง
ทรง
-แสงเงา
สี
- แสงเงา สี
- สร้าางสรรค
งสรรค์งงานศิ
านศิลลปป์ดดว้วยทั
ยทัศศนธาตุ
นธาตุ
-สร
- การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปน
เอกภาพ
ออกแบบงานทัศนศิลป -โดยความกลมกลืน
ออกแบบงานทัศนศิลป -โดยความสมดุล

- “ทัศนียภาพ จากประสบการณของฉัน”
- การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ 1
- การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ 2
-แบบฝ
- แบบฝึกกทีที่ 3่ ๓การวาดภาพทั
การวาดภาพทัศศนีนียยภาพ
ภาพ
-ผลงานศิ
- ผลงานศิลลปะ
ปะ“ทั
“ทัศศนีนียยภาพในโรงเรี
ภาพในโรงเรียยนของฉั
นของฉันน””
-ผลงานศิ
- ผลงานศิลลปะ
ปะ“ทั
“ทัศศนีนียยภาพในโรงเรี
ภาพในโรงเรียยนของฉั
นขอฉัน ”
ทักกษะการระบายสี
ษะการระบายสี
  ทั
- ผลงานศิลลปะ
ปะ“ทั
“ทัศศนีนียยภาพแสนงามที
ภาพแสนงานที่บ่บา้านฉั
นฉันน””
-ผลงานศิ
- การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ และงานกราฟก
ศ ๑.๑ ม๑/๕
ออกแบบรูปภาพ
ได
สัญลักษณหรือกราฟก - ระดมความคิด พิชิต“ภาพสัญลักษณ”
อื่น ๆ ในการนําเสนอ - ออกแบบรูปภาพดวยจุด
ความคิดและขอมูล
- ออกแบบรูปภาพดวยเสน
- ออกแบบปกแฟมสะสมผลงาน
- ผลงานออกแบบกราฟก “แพคเกจจิ
แพ็ค ้งรักษโลก”๑
- ผลงานออกแบบกราฟก “แพคเกจจิ
แพ็ค ้งรักษโลก”๒
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๑
๑
๑

5
๕
๕

๑

๕

1

5

1

5

1

5

1
1
1
๑
๑

5
5
5
๕
๕

๑
๑

๕

1

5

1
1
๑
๑
๑
20

5
5
๕
๕
๕
100

๕

หนวยการเรียนรูที่ ๑

ชื่อหนวยการเรียนรู เรียนรู..ทัศนธาตุ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๗ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระ ทัศนศิลป
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจิน ตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห
วิ พ ากษ วิ จ ารณ คุ ณ ค า งานทั ศ นศิ ล ป ถ า ยทอดความรูสึก ความคิ ด ต อ งานศิ ล ปะอย างอิ ส ระ ชื่ น ชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๑/๑ บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลปและสิ่งแวดลอม
โดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ
ศ ๑.๑ ม.๑/๒ ระบุ แ ละบรรยายหลั ก การออกแบบงานทั ศ นศิ ล ป โดยเน น ความเป น เอกภาพ
ความกลมกลืนและความสมดุล
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลปและสิ่งแวดลอม โดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
๑) ทัศนธาตุ
๒) หลักการออกแบบงานทัศนศิลป
ทักษะ/กระบวนการ
๑) การวิเคราะห
๒) การจําแนกประเภท
3) ทักษะการเปรียบเทียบ
เจตคติ
- มีสุนทรียภาพและศิลปะนิสัยที่ดี
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๖
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๒ ความสามารถในการคิด
๔.๓ ความสามารถในการแกปญหา
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑) การวิเคราะหทัศนธาตุ
๒) การจําแนกประเภทงานทัศนศิลปและสิ่งแวดลอม
3) การเปรียบเทียบความเปนเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล
หนวยที่ รหัสตัวชี้วัด
เรียนรู..ทัศน ศ 1.1 ม.
ธาตุ
และ และ 1/1
ทัศนธาตุ
องคประกอบ ศ 1.1 ม.
1/2
ศิลปะ

แผนการเรียนรูที่...เรื่อง ..
1. ทัศนธาตุและองคประกอบ
ศิลปะ
๒. จุด เสน รูปราง รูปทรง
๓. แสงเงา สี
๔. สรางสรรคงานศิลปดวยทัศน
ธาตุ
๕.การออกแบบงานทัศนศิลปโดย
เนนความเปนเอกภาพ
๖.การออกแบบงานทัศนศิลปโดย
เนนความกลมกลืน
๗.การออกแบบงานทัศนศิลปโดย
เนนความสมดุล

ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๑ ทัศนธาตุและองคประกอบศิลปะ
ใบงานที่ ๒ จุด เสน รูปราง รูปทรง
ใบงานที่ ๓ แสงเงา สี
ใบงานที่ ๔ สรางสรรคงานศิลปดวยทัศนธาตุ
ใบงานที่ ๕ การออกแบบงานทัศนศิลปโดย
เนนความเปนเอกภาพ
ใบงานที่ ๖ การออกแบบงานทัศนศิลปโดย
เนนความกลมกลืน
ใบงานที่ ๗ การออกแบบงานทัศนศิลปโดย
เนนความสมดุล
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๗
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

๔4 (ดีมาก)
๑. ผลงานตรงกับจุดประสงคที่กําหนด ผลงาน
1.
สอดคลองกับ
จุดประสงค ทุก
นน
ทุประเด็
กประเด็
๒. ผลงานมีความถูกตองสมบูรณ
2.
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกตอง
ครบถวน
๓. ผลงานมีความคิดสรางสรรค
3.
๒.

๔. ผลงานมีความเปนระเบียบ
4.
๒.

เกณฑการตัดสิน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑการผาน

ผลงาน
แสดงออกถึง
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม
และเปนระบบ
ผลงานมีความ
เปนระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต

๓๕ – ๔๐
๓๐ – ๓๔
๒๕ – ๒๙
๒๐ – ๒๔

ระดับคุณภาพ

๓3 (ดี)
ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
เปนสวนใหญ
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกตอง
เปนสวนใหญ

๒2 (พอใช)
ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงคบาง
ประเด็น
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกตอง
เปนบาง
ประเด็น
ผลงานมีแนวคิด ผลงานมีความ
แปลกใหมแตยัง นาสนใจ แตยัง
ไมมีแนวคิด
ไมเปนระบบ
แปลกใหม

๑1 (ปรับปรุง)
ผลงานไม
สอดคลองกับ
จุดประสงค

ผลงานสวนใหญ
มีความเปน
ระเบียบแตยังมี
ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานสวนใหญ
ไมเปนระเบียบ
และมีขอ
บกพรองมาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตั้งแต ๒๕
๒๐ ขึ้นไป ผานเกณฑ

ผลงานมีความ
เปนระเบียบแต
มีขอบกพรอง
บางสวน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม
ถูกตองเปนสวน
ใหญ
ผลงานไมแสดง
แนวคิดใหม
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ ขัน้ นา
1. ครูทักทายนักเรียนในชั่วโมงแรกของการเรียน และพูดคุย
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ
แลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์ด้านงานศิลปะนาตัวอย่าง
ภาพถ่ายและผลงานศิลปะให้นักเรียนชม
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถจาแนกประเภทของทัศนธาตุและ บรรยาย
๑. ทัศนธาตุ
หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ได้
๒. หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์
3. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
1. การวิเคราะห์
๑. ครูบรรยายประกอบ ใบความรู้ที่ 1 เรียนรู้..ทัศนธาตุและ
2. การจาแนกประเภท
องค์ประกอบศิลปะ
๒. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-6 คน (คละความสามารถจาก
ด้านคุณลักษณะ
ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล)แจกใบงานที่ ๑ กลุ่มละ 1
1. มีวินัย
แผ่น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ร่วมกันวิเคราะห์และ
2. ใฝ่เรียนรู้
จาแนกประเภททัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมบรรยายหลักการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ จากภาพที่กาหนดให้และสังเกต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ขณะที่นักเรียนปฏิบัติงาน
๓. ครูตั้งคาถามจากบทเรียนในระหว่างที่ นักเรียนปฏิบัติงาน
กลุ่ม โดยมีนักเรียนตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะ
เรื่อง ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะ
รายวิชา ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.ใบงานที่ 1 ทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลปะ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.ใบความรู้ที่ 1ทัศนธาตุ
และองค์ประกอบศิลปะ
๒.แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ขั้นสรุป
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ และนักเรียนแต่
ละกลุ่มร่วมกันประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๒. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาโดยนักเรียนสามารถจาแนก
ประเภทของทัศนธาตุและ และบรรยายหลักการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ได้
๓. ครูนัดหมายการเรียนในชั่วโมงถัดไป และแนะนาให้นักเรียน
ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติ่มจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่อง
หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ได้

๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแผนภาพความคิด ตามใบงานที่ 1
และร่วมกันสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะ
เรื่อง ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะ
รายวิชา ทัศนศิลป์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
1.ด้านความรู้
2.ด้านทักษะ/กระบวนการ
3.ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม
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เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

บันทึกผลหลังสอน
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ใบความรู้ที่ 1
ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะ

……………………………………………………………………………………
1.ทัศนธาตุ

ทัศ นธาตุ (Visual Elements) ในทางทัศนศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบของศิล ปะที่เกี่ยวข้องกับ
การรั บ รู้ ท างการเห็ น ของมนุ ษ ย์ องค์ ป ระกอบของทั ศ นธาตุ ส่ ว นประกอบในภาษาอั ง กฤษใช้ ค าว่ า
“Element” (เอนลิ เมนท์ ) หรื อ เรี ย กกั น ว่ า “ส่ ว นมู ล ฐาน” หมายถึ ง ส่ ว นประกอบของการจั ด ภาพ
(ELEMENT OF OMPOSITION) หรื อองค์ ป ระกอบของทั ศ นธาตุ ค าว่า ทั ศ นธาตุ คื อ สิ่ งที่ ม องเห็ น ได้
(Visual Element) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ คือ จุด (Dot) เส้ น (Line) สี (Colour) รูปทรง รูปร่าง
(Shape - Form) ขนาด สัดส่วน (Size - Proportion) ลักษณะผิว (Texture) แสง เงา (Light - Shade)
และ ช่องว่าง (Space) เป็นต้น
1. จุด (Dot) หมายถึง รอยลักษณะกลม หรือรอยจาก
การจิ้ม กดกระแทก ด้วยวัสดุต่าง ๆ ถ้าจุดหลายร้อยหลายพัน
จุด เรียงต่อเนื่องกัน ไปในทิศทางเดียวกันจนกลายเป็นเส้นจุจุดด
เป็นมวลทั้งเล็กและใหญ่ ขึ้นอยู่กับวัสดุอะไรที่จุดลงไป เช่นถ้า
จุดด้วยปลายดินสอ สีไม้ที่แหลมจุดจะเล็กมาก ถ้านาปลายพู่กัน
จุ่มสีจุดลงไปจุดก็จะใหญ่ตามขนาดลดหลั่นกันไป อย่างไรก็ตาม
จุดเป็นการระบุตาแหน่ง จุดเป็นการเริ่มต้น ของการสร้างสรรค์
งานจิตรกรรม จุดสามารถเรียงต่อกันให้มีน้าหนักอ่อนแก่ ให้ มี
แสงเงาสร้างเป็นภาพได้สวยงาม
2. เส้น(Line) เป็นมูลฐานสาคัญอันแรกของศิลปะทุก
แขนง เส้ น จะมี ลี ล าที่ สื่ อ ความมั่ น คง ราบเรี ย บ สงบนิ่ ง
หวั่นไหว
ไหว อ่อ่ออนโยน
นโยนนินิ่ม่ มนวล
นวลหวาดหวั
หวาดหวั
่น ่ น ฯลฯ
ฯลฯ ได้
ได้ หากน�
หากนำา
เส้นมาร้อยเรียงต่อกันจะได้ภาพตามจิตนาการ ซึ่งภาพจะสะท้องความรู้สึก อารมณ์ของผู้เขียนได้ เส้นเกิดจาก
การ ขูด ขีด เขียนด้วยวัสดุต่างๆ ดังนั้นการวาดภาพ จึงเริ่มด้วยการรู้จักเส้นในลีลาต่างกัน เนื่องด้วยเส้นมีผลต่อ
ความรู้สึกอย่างมาก เช่น เส้นตรง ให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคง เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก อ่อนช้อย นุ่มนวล ร่าเริง มี
ชีวิตชีวา และเคลื่ อนไหว เส้ นประ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่องกัน ขาด ๆ ไม่สมบูรณ์ ไม่
เด็ ดขาด ดู ลึ กลั บ เส้ นเฉี ยง ให้ ความรู้ สึ ก เคลื่ อนไหว ไม่ มั่ นคง ฯลฯ เป็ นต้ น เมื่ อน าเส้ นต่ างๆ เหล่ านี้ มา
ประกอบกัน จะทาให้เกิดเป็นภาพขึ้น และภาพ
ที่สวยๆ คงไม่ได้เกิดจากเส้นอย่างเดียว แต่ต้อง
อาศัยองค์ประกอบอีกหลายอย่าง เช่ นสี ค่ า
น้าหนักอ่อนแก่ ความกลมกลืน ความแตกต่าง
การสร้างจุดเด่น จุดสนใจ ฯลฯ ส่วนเส้นที่เกิด
จาการวาดระบายด้วยสีไม้นั้นไม่ได้แตกต่างจาก
ความช านาญในการใช้ ดิ น สอ Drawing แต่ จะ
เพิ่ มเน้ นความคมชั ด และความเด่ นของภาพ
ด้วยเส้นและสีให้สวยงาม
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๓. สี (Colour) เป็นส่วนประกอบที่มีความส�ำคัญอีกประการหนึ่งของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ช่วยให้
3. สี (Colour) เป็ นส่ วนประกอบทีOมีความสําคัญอีกประการหนึOงของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ช่วยให้งานศิลปะ
งานศิลปะน่าใสใจ มีชีวิต สีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก และอารมณ์ของมนุษย์เป็นอย่างมาก ความส�ำคัญของสีมีไม่
สี มีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก และอารมณ์ของมนุษย์ เป็ นอย่างมาก ความสําคัญของสี มีไม่นอ้ ยกว่า เส้น แสง เงา
น้น่อาสนใจ
ยกว่า มีเส้ชนีวิตแสง
เงา หรือน�ำ้ หนักอ่อน-แก่ เพราะสีชว่ ยเพิม่ คุณค่าความงาม การลงสีในภาพจะเกีย่ วข้องสัมพันธ์
หรื อนํ9าหนักอ่อน- แก่ เพราะสี ช่วยเพิOมคุณค่าความงามการลงสี ในภาพจะเกีOยวข้องสัมพันธ์กบั การให้น9 าํ หนักอ่อนแก่ตอ้ งเน้น
กับการให้นำ�้ หนักอ่อน-แก่ตอ้ งเน้นให้คณ
ุ ค่าของสี คือการให้สใี ดสีหนึง่ เกิดประโยชน์และมีหน้าทีใ่ นการแสดงความ
ให้คุณค่าของสี คือการให้สีใดสี หนึO งเกิดประโยชน์และมีหน้าทีOในการแสดงความโดดเด่นโดยการทําให้สีน9 นั ๆ มีค่าความเข้ม
โดดเด่นโดยการท�ำให้สนี นั้ ๆ มีคา่ ความเข้มเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม คือให้เข้มมากขึน้ หรือให้จางลง การก�ำหนดค่า
เปลีOยนแปลงไปจากเดิมคือให้เข้มมากขึ9นหรื อให้จางลง การกําหนดค่าความเข้มดังกล่าว ต้องเป็ นไปตามลําดับความอ่อนแก่
ความเข้
มดังกล่าว ต้องเป็นไปตามล�ำดับความอ่อน-แก่ของสี ซึ่งโดยหลักทฤษฎี สีแต่ละสีมีระยะความเข้มที่ต่าง
ของสี ซึO งโดยหลักทฤษฎีสีแต่ละสี มีระยะความเข้มทีOแตกต่างกันเห็นได้ชดั คือประมาณ 7-9 ระยะความเข้ม ค่าความเข้มของสี
กัน เห็นได้ชัดคือประมาณ ๗-๙ ระยะความเข้ม ค่าความเข้มของสีมี ๒ ประเภท คือค่าความเข้มของสีหลายสีที่
มี 2 ประเภท
มของสี
หลายสี ทแีOรก่วมกั
ซึO งเรี ยงจากสี
นไปหาสี แก่ ่งหรื
อีกประเภท
รวมกั
นในภาพคือซึค่่งาเรีความเข้
ยงจากสี
อา่ นไปหาสี
หรืนอในภาพ
สีจางไปหาสี
เข้ม อีอก่อประเภทหนึ
คืออค่สีาจน�างไปหาสี
้ำหนักอ่เอข้มน-แก่
ของสีสี
หนึ
O
ง
คื
อ
ค่
า
นํ
า
หนั
ก
อ่
อ
น
–
แก่
ข
องสี
ส
ี
เ
ดี
ย
วโดยกระจายความเข้
ม
ให้
เ
จื
อ
จางลงตามลํ
า
ดั
บ
ส่
ว
นการให้
ส
ี
ท
O
ี
ก
ลมกลื
น
สี
ต
ด
ั
กั
9
เดียว โดยกระจายความเข้
มให้เจือจางลงตามล�ำดับ ส่วนการให้สีที่กลมกลืน สีตัดกัน หรือสีที่โดดเด่น ย่อมขึน้นหรือยูอ ่
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สีเทาเข้ม หรือ น�้ำตาล
วนําN ้ำเงิเงินน
ด้จากการผสมแม่
สีสีเขีเขียยวน�
ซีง่ เป็นสีทไี่ ม่สามารถผสม สีกลุม่ นีไ้ ด้สีจเข้ากการผสมแม่
สี
งนํ้ำาN เงิเงินน
าด้วยกัน
สีสีมม่ว่ วงน�
งแดง
ได้จากสีใด ๆ
๒ สีเข้าด้วยกัน
สีสีมม่ว่ วงแดง

นอกจากนี9 วงจรสี
้ วงจรสียังยัช่วงช่ยให้
วยให้
เราแบ่
สีออกเป็
น ่ม๒ใหญ่
กลุ่มคืใหญ่
คือ สีอนโทนร้
นอกจากนี
เราแบ่
งสี องอกเป็
น 2 กลุ
อ สี โทนร้
และอสีนโและ
ทนเย็นสีโทนเย็น
สีสีโทนเย็
ทนเย็นน
(Cool
(Cool Colours)
Colours)
ให้
สงบสบาย
สบายเย็นเย็น
ให้คความรู
วามรู ้ส้สึ กึกสงบ

สีสีโโทนร้อนน
(Warm
(Warm Colours)
Colours)
ให้
ให้คความรู
วามรู ้ส้สึ กึกร้ร้ออนนตืตืOน่นเต้เต้นน

๑๓
สีกับความรู้สึก
ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก การแต่งงาน
ความเอาใจใส่ วัยรุ่น หนุ่มสาว ผู้หญิง ความน่ารัก ความสดใส
ให้ความรู้สึกร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา ตื่นเต้น ร่าเริง ฉูดฉาด
ความเป็นวัยรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว ความระมัดระวัง
ให้ความรู้สึกสดใส สะดุดตาและโดดเด่น ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น
สนุกสนาน ชีวิตใหม่ ความสดใหม่ ความสุกสว่าง การแผ่กระจาย อำนาจบารมี
ความอ่อนแอ ความโลภ
ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน
ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุมเยือกเย็น
ให้ความรู้สึกเย็นสบาย ปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย
ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระเสรีภาพ เป็นธรรมชาติ การช่วยเหลือ แบ่งปัน
ให้ความรู้สึกสุขุม ภูมิฐาน ความสุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม สงบ เอาการเอางาน
ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ มีฐานะ เป็นระเบียบถ่อมตน จงรักภักดี
ให้ความรู้สึกมีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก
ความเศร้า ความสับสน ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ หรูรามีระดับ
ความคิดสร้างสรรค์
ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ มั่นคง มีความเป็นธรรมชาติ ความยากจน
ความสกปรก
ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด ไร้เดียงสา สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การเกิด
ความรัก ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความเคารพนับถือ
ความนอบน้อม ความดีงาม
ให้ความรู้สึกเศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความน่าเบื่อ ความชรา
ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน สกปรก
ให้ความรู้สึกภูมิฐาน หรูหรามีระดับ สง่า ร่วมสมัย เป็นทางการ ความโกรธ
ความโศกเศร้า ความกลัว มีพลังอำนาจ ความลึกลับ
ให้ความรู้สึกความหรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า เป็นสิ่งสำคัญ ความเจริญรุ่งเรือง
ความสุข ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย การแผ่กระจาย
ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย การเคลื่อนไหว ความตื่นเต้น เร้าใจ
ความทะเยอทะยาน ความโกรธ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความรัก
ความสำคัญ สัญญาณอันตราย
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4. รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form)
๑๘
รูรูปปร่ร่าางง (Shape)
หมายถึ
ง
พื
น
้
ที
ภ
่
ายในขอบเขต
หรื
อ
(Shape) หมายถึง พื้น ที่ภ ายในขอบเขต หรือ
4.ริเรูวณรอบนอกหรื
รูปปร่ร่าาง-รู
ง-รูปปทรง
ทรง(Shape-Form)
14
พืพื้น้นทีที่ท่ที่มี่มีบ4.
ออ(Shape-Form)
เส้เส้นนรอบนอก
10
ีบริเวณรอบนอกหรื
รอบนอก
๑๘
๑๔
รู
ป
ร่
า
ง
(Shape)
หมายถึ
ง
พื
น
้
ที
ภ
่
ายในขอบเขต
หรื
อ
ของวั
22 มิมิตติ ิหมายถึ
มีมีคความกว้
งจึงจึงองมีมี
ร่านนงภาพ
(Shape)
ง พืาา้นงกั
ทีบ่ภบความยาว
ายในขอบเขต
ของวัตตถุถุรูปเป็
เป็
ภาพ
วามกว้
งกั
ความยาวรูรูปปร่ร่าาหรื
ที่ท่ที่มี่มีบ4.
ีบริริเรูวณรอบนอกหรื
เวณรอบนอกหรื
อเส้นรอบนอก
นรอบนอก
เช่
เงาตกทอดของวั
ตตถุถุ จะเห็
ปร่ๆๆาง-รู
พืลัพืลั้นกก้นทีษณะแบน
อ(Shape-Form)
เส้
ษณะแบน
เช่ปนนทรง
เงาตกทอดของวั
จะเห็นนเพีเพียยงพื
งพื้น้นทีที่ข่ขององ
ตถุถุรูมปีคเป็เป็
ภาพ
2 มิติ หมายถึ
ิยมีคงเส้
ความกว้
วามกว้
า้นทีงกั
บายในขอบเขต
ความยาว
ร่หรื
างงจึ
วัของวั
นนรอบนอกของวั
ตตถุถุเท่เท่ารูานัปนั้นรูร่้นปาฯลฯ
ร่วามหนา
านนงภาพ
(Shape)
งรอบนอกของวั
ายในเสขอบเขต
(Shape)
งพืาพื้นงกั
ทีบ่ภ่ภความยาว
ของวั
2เห็
งจึ
มีอ งมี
วัตตถุถุ ตไม่
ไม่มีความหนา
เห็มินนตเพี
เพีมีหมายถึ
ยงเส้
ฯลฯ
เงาตกทอดของวั
ต ถุจะเห็
จะเห็
้น่ขมิทีอง
ทีทีษณะแบน
่ท่ที่มี่มีบีบรูริริปเเวณรอบนอกหรื
ออเส้
ของวั
ตถุนเป็เพีนนเพี
ิต่ขิ อง
ทรง(Form)
หมายถึ
งง ปริ
เส้นนรอบนอก
รอบนอก
ลัพืพืลัก้น้นกษณะแบน
ๆๆ เช่เช่นนเงาตกทอดของวั
ยภาพ
งพืยงพื
้นน๒ทีนขอบที
รูปวณรอบนอกหรื
ทรง(Form)
หมายถึ
ปริตมมถุาตรภายในของเส้
าตรภายในของเส้
ขอบที่ ่
ถุัก ษณะเป็
วามหนา
เพี
ย่ปคคางเส้
นมีรอบนอกของวั
า้นปปนัร่ร่ฯลฯ
้นาางจึ
ฯลฯ
ของวั
ตตไม่ไม่ถุถุมมีคาีคเป็
นนบนภาพ
22เห็นมิมิานเพี
วามกว้
งกับบความยาว
ความยาว
งจึ
งกั
ความยาว
งจึ
ลักาาษณะแบน
นท่นัรูรูเงาตกทอด
มีวัมีตคตลลถุวามกว้
โครงสร้
รากฏ
แสดงให้
าางงงงมีมี ความยาว
เป็
ภาพ
ตตรูงที
ิิปยมีมีร่งเส้
วามกว้
งกั
วัมีของวั
วามหนา
เห็
นงรอบนอกของวั
ตเเห็ๆถุห็ตเนเช่
ท่นถุความกว้
าเความกว้
ก
ั
ษณะเป็
น
โครงสร้
า
งที
ป
่
รากฏ
แสดงให้
ความยาวและความหนาหรื
และความหนาหรืออความลึ
ความลึก ก
ลัของวั
กษณะแบน
ๆ
เช่
น
เงาตกทอดของวั
ต
ถุ
จะเห็
น
เพี
ย
งพื
้
น
ที
่
ข
อง
ตดถุเจน
เพียงพื
้นทีหมายถึ
่ของวั
ถุง ไม่ปริมีมความหนา 
เห็นเพี
รูปจะเห็
ปทรง(Form)
ทรง(Form)
าตรภายในของเส้
่ นภาพที่ต่อเนื่องมาจากรูปร่าง
าางชั
ทัทัๆ้ง้งนสามด้
าาเงาตกทอดของวั
นทำให้
เเกิกิดตดงภาพลวงตาในลั
กนกษณะ
3น้ 3ยขอบที
มิทีมินงเส้
ต่ขตขอบที
ิ อง
รูนรูป่ ปทรงเป็
ลัวัอย่
กตถุษณะแบน
เช่
น
ต
ถุ
จะเห็
เพี
ย
งพื
รู
หมายถึ
ปริ
ม
าตรภายในของเส้
อย่
งชั
ด
เจน
สามด้
นทำให้
ภาพลวงตาในลั
ษณะ
ิ
ทรงเป็
นภาพที่ต่อเนื่องมาจากรูปร่าง
ไม่มีความหนา
ยงเส้
นรอบนอกของวั
ตถุเห็เท่นาความกว้
นั้น ฯลฯ า ง ความยาว
รอบนอกของวั
ตถุโครงสร้
เท่าเห็
นั้นนเพี
ฯลฯ
มี
ล
ก
ั
ษณะเป็
น
า
งที
ป
่
รากฏ
แสดงให้
และความหนาหรื
อ ความลึ
ร่ร่านาง-รู
ปปทรง
แบ่
ออกเป็
นปริ
ชนิ
ไม่มรูรูรูปีคปปวามหนา
เห็นาเพี
ย่ปงงงเส้
นงรอบนอกของวั
ท่านั้น นฯลฯ
มีวัตลถุัก ษณะเป็
โครงสร้
งที
รากฏ
า ง ่ ความยาว และความหนาหรื
อ ความลึ
ก ก
ทรง(Form)
หมายถึ
ม33าตรภายในของเส้
ขอบที
ง-รู
ทรง
แบ่
ออกเป็
นแสดงให้
ชนิดเดตห็คืถุคืนอเอความกว้
อย่างชัดดเจน
ทั้ง้งสามด้
สามด้านทำให้
าอนทำให้
ดง ภาพลวงตาในลั
มิิ ตรูปหรื
ิ ่ ทรงเป็
รูปทรงเป็
นภาพที
เนื่องมาจากรู
ร่าง
รูกรูปษณะ
รูเจน
ป1)แบบเหมื
ทรง(Form)
หมายถึ
ปริมาตรภายในของเส้
อย่
เงกิงเ(Realistic)
ดกิ(Realistic)
ภาพลวงตาในลั
กนนษณะ
3างนมิ3ขอบที
ตความยาว
นภาพที
่ต่อเนื่ต่อ่องมาจากรู
ปร่กางปอย่
มีลาักงชั
ษณะเป็
นทัโครงสร้
างที
่ปรากฏ
แสดงให้
เห็เป็
นเป็ความกว้
อความลึ
าง
1)แบบเหมื
อนจริ
นจริ
ปธรรมชาติ
ธรรมชาติ
หรืออรูรูปปและความหนาหรื
รู
ป
ร่
า
ง-รู
ป
ทรง
แบ่
ง
ออกเป็
น
3
ชนิ
ด
คื
อ
ทัรูาา้งปงๆ
สามด้
านนนท
าให้าแบ่
เสังที
กิสัตดตงว์ภาพลวงตาในลั
กษณะ
3ความกว้
นอภาพที
เนื่องมาจากรูปร่าง อ ความลึก
ของต่
คน
พืพืชช นแมว
อมิอนตนิ เป็รูเป็ปนานทรงเป็
รูงรูปปเหมื
มีชัสิสิดล่ง่งเจน
ัก ษณะเป็
่ปว์ออกเป็
รากฏ
แสดงให้
นนเรื
ความยาว
ง-รู
ปทรง
3 นก
ชนิ
ดบ้เบ้คืห็าาอนเรื
ของต่
งๆร่านเช่
เช่โครงสร้
คน
แมว
นก
เหมื
อนน ่ต่อและความหนาหรื
อ่านจริ
งด(Realistic)
นปรูธรรมชาติ
ป ธรรมชาติ
รูล้ปว1)แบบเหมื
ร่1)แบบเหมื
าง-รูสามด้
ปทรงองแบ่
งออกเป็
น 3 ชนิเป็
ด เป็
จริ
อย่
ภาพลวงตาในลั
3 มิติ รูหรืปทรงเป็
นคืกรูอษณะ
อหรืรูปอ รูนปภาพที่ต่อเนื่องมาจากรูปร่าง
จริงางทีงชั
ที่ด่ดดูแูแเจน
ล้วเข้
เข้ทัาา้งใจรั
ใจรับบรูรูา้ไ้ได้นทำให้
ด้งนจริ
่ายย งเกิ(Realistic)
1)แบบเหมื
อนจริ
นรูาปนเรื
ธรรมชาติ
อเหมื
รูป
ของต่ารูางๆ
เช่
ว์งดัพื(Realistic)
ชแมว
นกเป็
อเป็
นนรูนเป็
รูเหมื
รูรูนปปนปตัตัคน
ดดคน
ทอน
ดพืชดแปลง
ปรูปทีนปที่ดหรื
ัดปัดแปลง
ปงๆ2)
ร่2)าเช่ง-รู
ทรง
นแมว
3 (Abstract)
ชนิ
ดบ้าคืบ้นเรื
อ อนเป็
สิสิ่ง่งของต่
สัแบ่สัตรูตว์งรูปออกเป็
นก
อน อน
ทอน
ป
ดั
แปลง
(Abstract)
เป็
น
รู
ด
่
แปลง
สิจริ่งของต่
าล้งๆ
น บคนรู้ได้สังต่ายว์ พืช แมว นก บ้านเรือน เป็นรูปเหมือน
งอทีทีตั่ด่ดดูแูแล้ทอนจากธรรมชาติ
วเข้
เข้าเช่าใจรั
ใจรั
หรื
ออจากสิ
คุคุ้น้นตา
ตัตัดอดทอน
1)แบบเหมื
งหรื
(Realistic)
น รูป ธรรมชาติ
รูทอน
ป
จริ
ง
ว
บบรูรู้ไ้ได้ด้องง่า่านจริ
ยย หรื
หรืงอทีตั่ดดูแล้ทอนจากธรรมชาติ
จากสิ่ง่งทีที่ค่คุ้นเป็
ุ้นเคย
เคย
ตา รูรูปปหรื
จริ
วเข้2)าใจรั
รู
ป
ตั
ด
ทอน
รู
ป
ดั
ด
แปลง
(Abstract)
เป็
น
รู
ป
ที
ด
่
ด
ั
แปลง
ออดัดัดดแปลงนี
หหลายวิ
นนอจริจริ
สิหรื
างๆ2)
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ความสวยงาม
เช่
น
ภาพเขี
ย
นต้
อ
งมี
ม
ต
ิ
ล
ิ
ก
ึ
ตื
น
้
2)
สั
ด
ส่
ว
นที
ส
่
มบู
ร
ณ์
ด
ว
้
ยองค์
ป
ระกอบอื
น
่
เช่
น
สั
ด
ส่
ว
นของโต๊
ะ
เก้
า
อี
้
สั
ด
ส่
ว
นของดอกไม้
ก
บ
ั
แจกั
น
ความสวยงาม
เช่นน ภาพเขี
ความสวยงาม เช่
ภาพเขียยนต้
นต้อองมี
งมีมมิติติลิลึกึกตืตื้น้น
สีสันอสวยงาม
เหมาะสม
ต้ต้ออ่สงสามารถ
สัสีดสันส่วสวยงาม
นของห้
งรับแขกกั
บได้เฟอร์
นิเจอร์สรูัดปปส่ปัปัว้น้นนที
ได้จัเดหมาะสม
งมบูรณ์ด้วย
สีสันสวยงาม จัดได้จัดเหมาะสม
รูปปั้นต้อรูงสามารถ
ทรงตัววอยู
อยู่ไ่ได้ด้ไไม่ม่หหนันักกไม่
ไม่เบาเกิบนไป รูรูปปร่ร่าางงรูปทรง
สามารถทรงตั
ทรงตัวอยู่ได้ไม่หนักไม่เบาเกินไป รูปร่างรูปทรง
รูปทรงได้สได้ัดสส่ัดวส่นที
่ถูก่ถตู้กอต้งขนาดพอเหมาะกั
วนที
องขนาดพอเหมาะกับบสถานที่ตั้ง
ได้
ส
ด
ั
ส่
ว
นที
ถ
่
ก
ู
ต้
อ
งขนาดพอเหมาะกั
บสถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้งส่วนสูส่วงของอาคารมี
นสูงของอาคารมี
ความสั
ความสั
มพันธ์มกพัับนส่ธ์วกนสูับ ง
วนสูงของมนุ
งของอาคารมี
ส่วส่นสู
ษย์ เป็คนวามสั
ต้น มพันธ์กับส่วนสูง
ของมนุษย์ เป็นต้น
ของมนุษย์ เป็นต้น

๑๕
6. ลักษณะผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะของผิวภาพ เมื่อได้สั มผัสหรืองมองดูแล้วรู้สึกได้ว่า ลื่น
เป็นมัน หยาบ กระด้าง ละเอียด นุ่มนวล แข็ง ขรุขระ และเรียบ ซึ่งจะช่วยให้ภาพนั้นดูเด่นชัดขึ้น และเพื่อสร้าง
ความรู้สึกให้เกิดขึ้นและมีความแปลก แตกต่าง ขัดแย้งกันในภาพ ลักษณะของผิวต่าง ๆ ย่อมมีความแตกต่างกัน
แรเงา ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกการ
ฉะนั้นการระบายสีที่เหมือนจริง จะต้องเริ่มจากการใช้จุด เส้นหรือการแลเงา
เขียนเส้น ฝึกการลงน้าหนักให้ชัดเจน พื้นผิวแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1) พื้นผิวที่ราบเรียบ ได้แก่ วัตถุที่มีพื้นผิวราบเรียบ มีลักษณะของผิวที่เกลี้ยง
เกลา ละเอียด เนี ยน กลมกลืน เช่น แผ่นกระจก โลหะขัดเงา ผ้าไหมผ้าแพร กระเบื้อง
ผนัง กระดาษผิวเรียบ เป็นต้น
2) พื้นผิวที่ขรุขระ ได้แก่ วัตถุที่มีพื้นผิวขรุขระ หยาบ เช่น ผิวของเปลือกไม้
ผิวของเปลือกหอยแครง กระดาษทราย ผ้าด้ายดิบ เป็นต้น
7. แสงและเงา (Light And Shadow) คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แสดง
ให้เห็นด้วยการรับรู้ ในเรื่องของรูปร่าง รูปทรง ปริมาตรหรือมิติขึ้น เช่น วัตถุชิ้นหนึ่งได้รับ
แสงสว่างจากจุดกาเนิ ดใดๆ ก็ตาม รูปวัตถุ
นั้ นจะสว่ างและส่ วนอี กหนึ่ งจะมื ด เรี ยกว่ า
“แสงและเงา” หรือค่ าน้ าหนั กอ่ อนแก่ จะ
ช่วยให้เกิดความกลมกลืนความโค้ง ความเว้า
นูน ตื้ น การให้ แสงเงาหรือน้าหนักอ่อนแก่
ของวั
ะมีมมากมากหรื
ากหรือน้ออน้ยอย่ย อย่มขึ
ของวัตตถุถุจจะมี
อมขึ้นอยู
้นอยู่ก่กับั บแสงสว่
แสงสว่าางที
งที่สสองมา
กระทบวัตถุนั้น ถ้าแสงสว่างน้อยเพียงสลัวๆ เงาของวั
เงาของวัตถุตจถุะน้
อยอถ้ยา
จ ะน้
ถ้แสงสว่
าแสงสว่
างมาก เงาของวั
จ็ ะเข้มมชัชัดดมากขึ
มากขึ้นน้ ตามล
ตามล�าดั
ำดับ ฉะนัน้ ในการ
างมากเงาของวั
ตถุตกถุ็จกะเข้
ในการ
เขียนภาพระบายสี จะต้องรู้จักการลงน้าหนักอ่อนแก่ให้ได้ใกล้เคียง
กับแสงที่ตกกระทบลงบนวัตถุและน้าหนักที่มองเห็นจึงจะทาให้ภาพดูเหมือนจริง นอกจากการลงน้าหนักจะแสดง
ถึงความงามตามธรรมชาติและเหมือนจริงแล้ว ยังแสดงถึงความงามอันเกิดจากการลงน้าหนักให้ประสานกันอย่าง
อิสระอาจดูตื้นลึกหรือแบนก็ได้ เพราะมิได้แสดงให้เหมือนของจริง การลงนาหนักแบบนี้ส่วนมากจะใช้ภาพเขียนที่
ต้องการแสดงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์รูปร่างรูปทรงขึ้นใหม่ หรือการดัดแปลงรูปทรงจากของจริงให้
เป็นไปตามความคิด จินตนาการณ์ของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งจะทาให้เกิดความงามที่ การลงน้าหนักแสงเงาหรือการแร
เงา เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงค่า รูปร่างของวัตถุที่มีลักษณะเป็น 2 มิติ ให้เปลี่ยนเป็นรูปทรง ซึ่งมีค่าเป็น 3 มิติ
คือ การเพิ่มน้าหนักแสงและเงาเข้าไปให้เกิดเป็นมิติที่ 3 ทาให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่าเป็น รูปทรง มีความตื้น ลึก
หนา บาง เกิดขึน้ ซึ่งความตื้น ลึก หนา บางเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น ดังนี้เองจึงมีผู้เปรียบไปว่า “งานจิตรกรรม
คือ การสร้างภาพลวงตา”
8. ช่ องว่ าง หรื อ ช่ องไฟ (Space) หมายถึ ง พื้ นที่ ว่ างที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในภาพ เช่น ภาพทิวทัศน์ภาพหนึ่ง อาจมีท้องฟ้าที่สดใส มีพระอาทิตย์มี
ต้นไม้ใบหญ้า มีดอกไม้ มีนกบินต่างๆ เหล่านี้จะต้องอยู่บนพื้นที่ที่เป็นตาแหน่ง
เฉพาะของสิ่ งที่ เป็ น จริ ง ตามธรรมชาติ และในต าแหน่ งของสิ่ งต่ างๆ จะมี
ช่องว่าง ช่องไฟที่พอเหมาะพอดี จึงจะเกิดความสวยงามเช่นเดียวกัน บริเวณ
ว่าง มี 2 ชนิด คือ บริเวณว่างนอกรูปและบริเวณว่างในรูป การจัดบริเวณ
ว่างให้เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างความว่างเปล่ากับวัตถุที่เข้า
ไปแทนทีค่ วามว่างเปล่าให้เกิดความพอเหมาะพอดี ภาพก็จะลงตัว สวยงามได้
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๑๖๑๖
2.องค์
2.องค์
ประกอบศิ
ประกอบศิ
ลปะลปะ
องค์องค์
ประกอบศิ
ประกอบศิ
ลป์ลหมายถึ
ป์ หมายถึ
ง การน
ง การน
าส่วาส่นประกอบต่
วนประกอบต่
างๆางๆ
ของทั
ของทั
ศนธาต
ศนธาต
เช่นเช่จุนด จุเส้ดนเส้รูนปร่รูาปงร่รูางปทรง
รูปทรง
ขนาด
ขนาด
สัดส่สัวดนส่วแสงเงา
น แสงเงา
สี ช่สีองว่
ช่อางว่งและลั
างและลั
กษณะ
กษณะ
ผิว ผิมาสร้
ว มาสร้
างสรรค์
างสรรค์
การเรี
การเรี
ยนรูย้อนรูงค์้อปงค์ระกอบศิ
ประกอบศิ
ลป์ลจป์ึงเป็จึงนเป็พืน้ พืฐานส
้นฐานส
าคัญาคัในการ
ญในการ
สร้าสร้งสรรค์
างสรรค์
ผลงานศิ
ผลงานศิ
ลปะทุ
ลปะทุ
กแขนงเพื
กแขนงเพื
่อให้่อเให้
กิดเความงามหรื
กิดความงามหรื
อสื่อความหมาย
สื่อความหมาย
ทางศิ
ทางศิ
ล ปะดั
ล ปะดั
ง นั้ งนนัการจั
้ น การจั
ด องค์
ด องค์
ป ระกอบศิ
ป ระกอบศิ
ล ป์ลจึป์ง หมายถึ
จึ ง หมายถึ
ง การน
ง การน
าเอา
าเอา
ส่วนประกอบของทั
ส่วนประกอบของทั
ศนธาตุ
ศนธาตุ
ต่างๆ
ต่างๆ
มาจัมาจั
ดเข้ดาเข้
ด้วายกั
ด้วนยกันให้เให้
กิดเเป็
กิดนเป็ผลงานศิ
นผลงานศิ
ลปะลปะ
โดยมี
โดยมี
หลักหการจั
ลักการจั
ดดังดนีดั้ งนี้
1. เอกภาพ
1. เอกภาพ
(Unity)
(Unity)
หมายถึ
หมายถึ
ง ความเป็
ง ความเป็
นอันหนึ
อันหนึ
่งอัน่งเดี
อันยเดีวกัยนวกันความ
ความ
สอดคล้
สอดคล้
องกลมกลื
องกลมกลื
นกันกันเป็นเป็หน่นหน่
วยเดีวยเดี
ยวกัยนวกัไม่นสไม่ามารถแบ่
สามารถแบ่
งแยกได้
งแยกได้
โดยการจั
โดยการจั
ด ด
ระเบีระเบี
ยบของรู
ยบของรู
ปทรง
ปทรง
จังหวะ
จังหวะ
ลีลาลีลเนืา้อเนืหาให้
้อหาให้
เกิดเดุกิลดยภาพ
ดุลยภาพ
อารมณ์
อารมณ์
ความรู
ความรู
้สึก้สึก
มีความชั
มีความชั
ดเจนสื
ดเจนสื
่อความหมายได้
่อความหมายได้
ง่ายง่าเอกภาพเกิ
ย เอกภาพเกิ
ดจากการน
ดจากการน
าเอารู
าเอารู
ปร่าปงรูร่าปงรูทรง
ปทรง
มาประสานสั
มาประสานสั
มพัมนพัธ์กนันธ์ให้
กันเให้
กิดเเอกภาพได้
กิดเอกภาพได้
หลายวิ
หลายวิ
ธีดังธนีีด้ ังนี้
1) 1)
วิธีสวิัมธผัีสสัมผัคืสอ คืการน
อ การน
าเอารู
าเอารู
ปร่าปงรูร่าปงรูทรงมาสั
ปทรงมาสั
มผัสมกัผันสในลั
กันในลั
กษณะต่
กษณะต่
างๆางๆ
เช่นเช่สันมผัสัสมด้ผัาสนต่
ด้าอนต่ด้าอนการสั
ด้านการสั
มผัสมผัส
มุมต่มุอมมุต่มอมุการสั
ม การสั
มผัสมด้ผัาสนต่
ด้าอนต่มุมอมุม
2) 2)
วิธีทวิับธีทซ้อับนซ้อคืนอ คืการน
อ การน
าเอารู
าเอารู
ปร่าปงรูร่าปงรูทรงมาวางทั
ปทรงมาวางทั
บซ้อบนกั
ซ้อนนกัน
ในลัในลั
กษณะต่
กษณะต่
างๆางๆ
เช่นเช่การทั
น การทั
บซ้อบนบางส่
ซ้อนบางส่
วน วการทั
น การทั
บซ้อบนทุ
ซ้อนทุ
กส่วกนส่วการทั
น การทั
บบ
ซ้อนคาบเกี
ซ้อนคาบเกี
่ยว ่ยการทั
ว การทั
บซ้อบนแบบลู
ซ้อนแบบลู
กโซ่กโซ่
3) 3)
วิธีจวิัดธกลุ
ีจัด่มกลุคื่มอ คืการน
อ การน
าเอารู
าเอารู
ปร่าปงรูร่าปงรูทรงมาจั
ปทรงมาจั
ดกลุด่มกลุกัน่มกันใน
กันใน
ลักษณะต่
ลักษณะต่
างๆางๆ
เช่นเช่การน
น การน
าเอารู
าเอารู
ปร่าปงร่2างรู2ป รูมาวางใกล้
ป มาวางใกล้
กันและการ
กันและการ
นาเอารู
นาเอารู
ปร่าปงร่2างรู2ป รูมาวางห่
ป มาวางห่
างกัานงกัน
2. 2.
ความสมดุ
ความสมดุ
ล ล(Balance)
(Balance)
หมายถึ
หมายถึ
ง ความเท่
ง ความเท่
ากันากัเสมอกั
น เสมอกั
น มีนนมี้าหนั
น้าหนั
กและแรงปะทะเท่
กและแรงปะทะเท่
ากันากัมีนคมีวาม
ความ
กลมกลื
กลมกลื
นพอเหมาะพอดี
นพอเหมาะพอดีการน
การน
าเอาส่
าเอาส่
วนประกอบศิ
วนประกอบศิ
ลปะมาจั
ลปะมาจั
ดให้ดเให้
กิดเน้กิดาหนั
น้าหนั
กแสงเงาเท่
กแสงเงาเท่
ากันากัทัน้งสองข้
ทั้งสองข้
า งซ้าางซ้ยขวา
ายขวา
เท่าเท่กันากันโดยมี
โดยมี
แกนสมมติ
แกนสมมติ
แบ่แงให้
บ่ งซให้้ายซ้าขวา
ย ขวา
หน้หน้
า หลั
า หลั
ง บน
ง บน
ล่างล่าเท่
ง าเท่กันากันการเท่
การเท่
ากันากัไม่นอไม่าจเท่
อาจเท่
ากันากัจรินงจริแต่ง อแต่าจอาจ
เท่าเท่
กันากัในความรู
น ในความรู
้สึกของตาที
้สึกของตาที
่มองเห็
่มองเห็
น นความสมดุ
ความสมดุ
ลแบ่ลงแบ่
ออกเป็
งออกเป็
น 2น ประเภท
2 ประเภท
1) 1)
ความสมดุ
ความสมดุ
ล 2ล 2ข้างเท่
ข้างเท่
ากันากัหมายถึ
น หมายถึ
ง การจั
ง การจั
ดวางองค์
ดวางองค์
ประกอบต่
ประกอบต่
างของศิ
างของศิ
ลปะลปะ
ทั้ง ทั2้งข้2างของแกน
ข้างของแกน
สมมติ
สมมติ
มีขนาด
มีขนาด
สัดส่สัวดนส่วน้นาหนั
น้าหนั
ก มีกรูปมีแบบ
รูปแบบ
เหมืเหมื
อนกัอนนกัความสมดุ
น ความสมดุ
ลลักลษณะนี
ลักษณะนี
้ นิย้ มใช้
นิยมใช้
ในงานออกแบบจิ
ในงานออกแบบจิ
ต ต
2) 2)
ความสมดุ
ความสมดุ
ล 2ลข้2างไม่
ข้างไม่
เท่าเกัท่นากัน
หมายถึ
หมายถึ
ง การจั
ง การจั
ดวางองค์
ดวางองค์
ประกอบต่
ประกอบต่
างของ
างของ
ศิลปะ
ศิลปะ
ทั้ง ทั2้งข้2างของแกนสมมติ
ข้างของแกนสมมติ
มีขนาด
มีขนาด
สัดส่สัวดนส่วน้นาหนั
น้าหนั
ก ไม่กเไม่
ท่าเกัท่นากัมีนรูปมีแบบไม่
รูปแบบไม่
เหมืเหมื
อนกัอนนกัไม่นเไม่
สมอกั
เสมอกั
น แต่
น มแต่ีความสมดุ
มีความสมดุ
ลกันลกัน
ในความรู
ในความรู
้สึก ้สความสมดุ
ึก ความสมดุ
ลลักลษณะนี
ลักษณะนี
้นิยมใช้
้นิยมใช้
มากมาก
เพราะจะให้
เพราะจะให้
อารมณ์
อารมณ์
ความรู
ความรู
้สึก ้สึก
เคลืเคลื
่อนไหว
่อนไหว
ดูแล้ดูวแสมดุ
ล้วสมดุ
ลกันลทักัน้งภาพ
ทั้งภาพ
ศิลปิศินลปิน
ได้แได้สดงออกอย่
แสดงออกอย่
างอิาสงอิระสระ
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3. จุดเด่น (Dominance) หมายถึง จุดสนใจหรือประธานของงานศิลปะ จุดเด่นเป็นส่วนสาคัญที่
เด่นที่สุดในงานศิลปะทุกประเภท จุดเด่นจะชัดเจนสะดุดตามีพลังดึงดูดความสนใจ หลักการทาให้เกิดจุดเด่น
1) ตาแหน่งของจุดเด่น มักวางไว้ระยะหน้า หรือระยะกลาง ไม่นิยมวางจุดเด่นไว้ตรงกึ่งกลางเพราะ
จะทาให้ความรู้สึกหยุดนิ่ง ทาให้งานด้อยคุณค่า ควรวางไว้ให้เยื้องไปซ้าย ขวา หรือบน ล่าง ใกล้กับจุดกึ่งกลาง
2) การเน้นจุดเด่น
2.1) เน้ นด้ วนขนาดหรื อรู ปร่างรู ปทรง โดยน าเอารู ปร่าง
หรือรูปทรงทีม่ ีขนาดต่างกันมาจัดองค์ประกอบ ต้องวางตาแหน่งให้เหมาะสม
2.2) เน้นด้วยแสงเงา คือ ใช้น้าหนังแสงเงาไล่ระยะแสง
สว่างและเงามืด การเน้นด้วยแสงเงาควรให้ กลมกลืนกันและตัดกันให้ได้
จุดเน้นที่ชัดเจนและเหมาะสม
2.3) การเน้นด้วยเส้น คือ การใช้เส้น แบบต่างๆมาใช้ให้
เกิด จุ ดเด่น โดยเน้ น ให้ เกิดความกลมกลืน และเน้น ให้ เกิดความขัดแย้ง
อย่างเหมาะสมจะทาให้เกิดจุดเด่นที่มีคุณค่าทางความงาม
2.4) การเน้นด้วยวรรณะของสี คือการใช้สีวรรณะ มาช่วยเน้นให้เกิดจุดเด่น
4. ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง เข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกันขององค์ประกอบศิ ลป์ เช่น เส้น
รูป ร่าง รูป ทรง ขนาดสั ดส่ว น สี ผิ ว ประกอบเข้าด้วยกัน เกิดการประสานสั มพัน ธ์กลมกลื น เป็น อัน หนึ่งอัน
เดียวกันความกลมกลืนมี 6 ลักษณะดังนี้
1) กลมกลื น ด้ ว ยขนาด คื อ การน าเอารูป ร่างรูป ทรงที่ มี ขนาดใกล้ เคี ย งกั น มาจั ด วางให้ เกิ ด การ
ประสานสัมพันธ์กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีช่องว่างพอเหมาะพอดี
2) กลมกลืนด้วยสี คือ การเลือกใช้สีในวรรณะเดียวกัน ไล่นาหนักอ่อนแก่ ผสมด้วยสีขาว สีวรรณะ
ร้อน วรรณะเย็น ก็จะได้ภาพที่เกิดความกลมกลืนด้วยสี
3) กลมกลืนด้วยเส้น คือ นาเอาเส้นชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีขนาดใกล้เคียงกัน มาจัดให้องค์ประกอบให้มี
ความกลมกลืน
4) ความกลมกลืนด้วยลักษณะผิว คือ การนาเอาลักษณะผิว ใกล้เคียงกัน มาจัดองค์ประกอบ เช่น ผิว
มัน ผิวละเอียด ผิวเรียบ มาจัดให้มีความกลมกลืน
5) กลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกัน คือ การนาเอาองค์ประกอบที่เหมือนกันมาจัดรวมกัน
6) กลมกลืนจากสิ่งที่คล้ายกัน คือ การนาเอาองค์ประกอบที่คล้ายกันมาจัดรวมกัน
5. ความขั ด แย้ ง (Contrast) หมายถึ งความไม่ ล งลอยกั น เข้ ากั น ไม่ ได้ ไม่ ป ระสานสั ม พั น ธ์ข อง
องค์ประกอบศิลป์ ทาให้เกิดความแตกต่างในเรื่องทิศทางของเส้น รูปร่างรูปทรง ขนาดของสิ่งต่างๆ ศิลปิน
จะต้องน าเอาความขัดแย้งขององค์ป ระกอบมาจัดให้ เกิด
ความกลมกลืน งานศิลปะ จึงจะมีคุณค่าดังนี้
5.1) วิธีการลดความขัดแย้ ง คือการลดหรือเพิ่ ม
องค์ประกอบศิลป์ ที่มีความขัดแย้งกันส่วนใดส่วนหนึ่งลง
ให้เหลือปริมาณความขัดแย้ง 80 : 20
5.2) ลั กษณะของความขัดแย้ งคือ ความขัดแย้ ง
ด้ ว ยขนาด ความขั ด แย้ งด้ ว ยรู ป ทรง ความขั ด แย้ ง ด้ ว ย
รูป ร่าง ความขัดแย้ งด้วยสี ความขัดแย้งด้วยลักษณะผิ ว
และความขัดแย้งด้วยเส้น
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ลป์ลป์
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ใบงานที่ 1
ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะ
……………………………………………………………………………………

1.จากภาพนักเรียนมองเห็นองค์ประกอบของทัศนธาตุว่ามีอะไรบ้าง ?
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. องค์ประกอบต่างๆของทัศนธาตุที่มองเห็นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2) จากภาพให้บบรรยายจุดเด่นของหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่ม.........................................................เลขที่..................................................................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได้ ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
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20 2016
๒๐ ๒๐

แบบประเมิ
น ใบงานที
ทัศนธาตุ
และองค์
ประกอบศิ
แบบประเมิ
น ใบงานที
่ ๑ ทั่ ศ๑นธาตุ
และองค์
ประกอบศิ
ลปะ ลปะ
แผนการจั
ดการเรี
ทัศนธาตุ
และองค์
ประกอบศิ
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๑ ้ททัี่ ๑ศนธาตุ
และองค์
ประกอบศิ
ลปะ ลปะ
กลุ่มสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ศยิลนรูปะ้ศิลปะ
รหัสวิรหัชาสวิศ๒๑๑๐๑
ชา ศ๒๑๑๐๑
รายวิรายวิ
ชา ทัชศา นศิทัลศป์นศิลป์ ชั้นมัชัธยมศึ
้นมัธกยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ ๑ ที่ ๑
ชื่อกลุชื่ม่อ.........................................................................ชั
กลุ่ม.........................................................................ชั
้น ม.๑/....................
้น ม.๑/....................
เลขทีเลขที
่ .....................................................................................................................................................................
่ .....................................................................................................................................................................
ประยุ
คำชี้แคจงำชี้แการประเมิ
จง การประเมิ
นผลงานศิ
นผลงานศิ
ลปะ ลเป็ปะนการประเมิ
เป็นการประเมิ
นทักษะกระบวนการคิ
นทักษะกระบวนการคิ
ดสร้าดงสรรค์
สร้างสรรค์
ในการประยุ
ในการประยุ
กใช้ กต์ใช้ใช้
แปลกใหม่
ทัศนธาตุ
างงานทั
ลป์ โดยมี
รายการที
สร้างสรรค์
าที่กาหนดให้
ได้ ความแปลก
ทัศนธาตุ
มาสร้มาาสร้
งงานทั
ศนศิลศป์นศิโดยมี
รายการที
่ประเมิ่ประเมิ
น คือนสร้คือางสรรค์
จากสิจ่งากสิ
เร้าที่งเร้
่กาหนดให้
ได้ ความแปลก
จตามเวลา
ปัญหาได้
รายละเอี
ดน่าสนใจ
มีคะแนนเต็
๑๐ คะแนน
ใหม่ ใหม่
เสร็จเสร็
ตามเวลา
แก้ปัญแก้หาได้
และมีและมี
รายละเอี
ยดน่ายสนใจ
มีคะแนนเต็
ม ๑๐ม คะแนน
แบ่งเป็แบ่นงเป็
๓ นระดั๓ บระดั
คือบ คือ
คะแนน หมายถึ
หมายถึ
ง ต้อบงปรั
๐-๔ ๐-๔คะแนน
ง ต้องปรั
ปรุงบปรุง
คะแนน หมายถึ
หมายถึ
๕-๗ ๕-๗คะแนน
ง ผ่านง ผ่าน
คะแนน หมายถึ
หมายถึ
๘-๑๐๘-๑๐
คะแนน
ง ปฏิบง ปฏิ
ัติได้บดัตี ิได้ดี

ชื่อ-นามสกุ
ชื่อ-นามสกุ
ล ล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
.๗.
๘.
๙.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖๖.
๗.
.๗.
๘.
๙.

รายการประเมิ
รายการประเมิ
น น
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ มีความ
มีความเสร็จเสร็แก้
จ แก้ มีรายมีราย
รวม รวม
จากสิจากสิ
่งเร้าที่งเร้
่ าที่ แปลกแปลกตาม ตามปัญหาปัญหา
ละเอีละเอี
ยด ยด
กาหนดให้
กาหนดให้
ได้ ได้ใหม่ ใหม่ เวลาเวลาได้ ได้ น่าสนใจ
น่าสนใจ

เกณฑ์เกณฑ์
การให้
การให้
คะแนน
คะแนน
ทาได้ทดาได้
ี ดี ให้ ให้ ๒ คะแนน
๒ คะแนน
ผ่าน ผ่าน
ให้ ให้ ๑ คะแนน
๑ คะแนน
ต้องปรั
ต้อบงปรั
ปรุงบปรุงให้ ให้ ๐ คะแนน
๐ คะแนน

๒๑
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ข้อที่ ๓ มีวินัย
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม

พฤติกรรมบ่งชี้
๓.๑.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน และ
รับผิดชอบในการทางาน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรม
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
บ่งชี้
ตามข้อ
ไม่ปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
๓.๑
ข้อตกลง
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบังคับของโรงเรี
ของ ตรงต่ยอน
ระเบียบ ข้อบังคับ ของโรงเรียน ตรง ตรงต่
เวลาในการปฏิ
บัติ บตั ิ
อเวลาในการปฏิ
ของโรงเรียน และ ต่อเวลาในการ
กิจกรรมและ
ปฏิบัติกิจกรรม
รับผิดชอบในการ
ทางาน
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้

ดีเยี่ยม (๓)
-ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน และ
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
-ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมและรับผิดชอบใน
การทางาน

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

๒๒
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ความรู้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น เรียนรู้ต่างๆ
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ตา่ ทัง ้งๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา
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เวลา
เวลา1 1ชั่วชัโมง
่วโมง
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาป
ที่ ท๑ี่ ๑
ธยมศึ
กษาป

กิจกิกรรมการเรี
จกรรมการเรี
ยนรู
ยนรู
 
ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
้อหา
้อหา
สื่อสื/แหล
่อ/แหล
งเรีงเรี
ยนรู
ยนรู
 
- การนํ
- การนํ
าจุาดจุดเสเส
น นและรู
ปรปารงรูางรู
ปทรงมาใช
๑.ใบความรู
๑.ใบความรู
ที่ ท๑ี่ ๑
และรู
ปทรงมาใช ขัน้ ขันํ้นานํา
ยนสั
งเกตธรรมชาติ
และสิ
่งแวดล
อมรอบตั
วตอบว
งเกตเห็
นอะไรบ
วาดภาพ จากแผนการจั
๑.๑.ครูครู
ใหในหักนเรีักเรี
ยนสั
งเกตธรรมชาติ
และสิ
่งแวดล
อมรอบตั
ว วแลแล
วตอบว
าสัางสัเกตเห็
นอะไรบ
างางครูครู
วาดภาพ
ในงานทั
ศนศิ
ลปลป
จากแผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู
ยนรู
ที่ ท๑ี่ ๑
ในงานทั
ศนศิ
ยนสั
งเกตเห็
นเป
ดในธรรมชาติ
และสิ
่งแวดล
และจุ
ดในงานทั
ศนศิ
ลงบนกระดาน
สิ่งสิที่ง่นทีัก่นเรีักเรี
ยนสั
งเกตเห็
นเป
นจุนดจุในธรรมชาติ
และสิ
่งแวดล
อมอมและจุ
ดในงานทั
ศนศิ
ลปลปลงบนกระดาน
๒.๒.ครูครู
สนทนากั
บนับกนัเรีกเรี
ยนเพื
่อเชื่อเชื
่อมโยงความรู
เกีเ่ยกีวกั
บจุบดจุลัดกลัษณะต
างางๆ ๆ
สนทนากั
ยนเพื
่อมโยงความรู
่ยวกั
กษณะต
ดประสงค
การเรี
ยนรู
จุดจุประสงค
การเรี
ยนรู
 
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
้นงาน
ลากเส
วาดภาพให
ยนสั
งเกตเห็
นเป
นในธรรมชาติ
และสิ
่งแวดล
นในงานทั
ศนศิ
๓.๓.ครูครู
ลากเส
น นวาดภาพให
นักนเรีักเรี
ยนสั
งเกตเห็
นเป
นเสนเส
นในธรรมชาติ
และสิ
่งแวดล
อมอมเสเส
นในงานทั
ศนศิ
ลปลป ๑.ใบงานที
ดาดนความรู
 
๑.ใบงานที
่ 2่ 2จุดจุดเสเส
น นรูปรูรปารงาง
านความรู
และเส
นเรขาคณิ
ตลงบนกระดานและให
และให
ยนสั
งเกตลั
กษณะความแตกต
างของเส
นเรขาคณิ
ตลงบนกระดาน
นักนเรีักเรี
ยนสั
งเกตลั
กษณะความแตกต
างของเส
นน
รูปรูทรง
ปทรง
ปทรงในทั
ในทั
ศนธาตุ และเส
๑.๑.จุดจุดเสเส
น นรูปรูรปารงารูงปรูทรง
ศนธาตุ
สนทนากั
ยนเพื
่อมโยงความรู
่ยวกั
กษณะต
๔.๔.ครูครู
สนทนากั
บนับกนัเรีกเรี
ยนเพื
่อเชื่อเชื
่อมโยงความรู
เกีเ่ยกีวกั
บเสบเส
นลันกลัษณะต
างางๆ ๆ
ดาดนทั
กษะและกระบวนการ
านทั
กษะและกระบวนการ
๑.๑.สรสรางสรรค
า งสรรคจุดจุดเสเสน นรู ปรูรปารงางรู ปรูทรง
ป ทรง ขั้นขัสอน
้นสอน
วยวิ
ีการต
ในงานทั
ศนศิ
ดวดยวิ
ธีกธารต
างาๆง ๆในงานทั
ศนศิ
ลปลไปดได
1.1.ครูครู
นํานตัําวตัอย
างภาพผลงานทั
ศนศิ
ลปลทปี่แทสดงจุ
ดในลั
กษณะต
างาๆง ๆใหให
นักนเรีักเรี
ยนสั
งเกต
อธิอบธิาย
วอย
างภาพผลงานทั
ศนศิ
ี่แสดงจุ
ดในลั
กษณะต
ยนสั
งเกตครูครู
บาย
างสรรค
วยวิ
ีการต
๒.๒.สรสร
างสรรค
เสเนสดนวดยวิ
ธีกธารต
างางๆ ๆในใน เกีเกี
่ยวกั
บจุบดจุทีด่ใทีช่ใใชนการสร
างสรรค
ผลงานทั
ศนศิ
ลปลป
่ยวกั
ในการสร
างสรรค
ผลงานทั
ศนศิ
งานทั
ศนศิ
งานทั
ศนศิ
ลปลไปดได
2.2.ครูครูอธิอบธิายความหมายของจุ
บายความหมายของจุ
ดในลักษณะต
กษณะตางางๆ ๆแลแล
ยนใหออกมาวาดภาพจุ
ออกมาวาดภาพจุ
ดในลักษณะ
กษณะ
ดในลั
วสุวมสุนัมกนัเรีกเรียนให
ดในลั
ตาตงาๆง ๆที่ใทีช่ใใชนงานทั
ในงานทั
ศนศิ
ศนศิ
ลปลปเพืเพื
่อจํ่อาจํแนกให
าแนกให
นักนเรีักเรี
ยนเห็
ยนเห็
นความแตกต
นความแตกต
างของการใช
างของการใช
จุดจุด
กษณะ
ดาดนคุ
ณณ
ลักลัษณะ
านคุ
๓.๓.ครูครู
อธิอบธิายต
บายต
อไปว
อไปว
า าเมืเมื
่อนํ่อานํจุาดจุหลายๆจุ
ดหลายๆจุ
ดมาต
ดมาต
อกัอนกัจะกลายเป
นจะกลายเป
น น“เส“เส
น”น”จากนั
จากนั
้นครู
้นครู
สาธิ
สาธิ
ตให
ตให
นักนเรีักเรี
ยนดู
ยนดู
1.1.ใฝใฝ
เรีเยรีนรู
ยนรู
 
บนกระดานและนํ
และนําตัาวตัอย
บนกระดาน
วอย
างภาพผลงานทั
างภาพผลงานทัศนศิ
ศนศิ
ลปลทปี่แทสดงเส
ี่แสดงเสนในลั
นในลักษณะต
กษณะตางางๆ ๆใหใหนักนเรีักเรี
ยนศึ
ยนศึ
กษาใบ
กษาใบ
ความรู
ความรู
ที่ ท๑ี่ ๑จากแผนการจั
จากแผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู
ยนรู
ที่ ท๑ี่ ๑
๔.๔.ครูครู
ใหในหักนเรีักเรี
ยนแสดงความคิ
ดเห็
นเกี
่ยวกั
บความหมายของเส
นในลั
กษณะต
างางๆ ๆแลแล
วสุวมสุนัมกนัเรีกเรี
ยนให
ยนแสดงความคิ
ดเห็
นเกี
่ยวกั
บความหมายของเส
นในลั
กษณะต
ยนให
ออกมาวาดภาพเส
ออกมาวาดภาพเสน นดวดยการขู
วยการขูด ดขีดขีดเขีเขี
ยนยนลาก
ลากฯลฯ
ฯลฯเพืเพื
่อจํ่อาจํแนกให
าแนกใหนักนเรีักเรี
ยนเห็
ยนเห็นความแตกต
นความแตกตางของ
างของ
เสเส
นในลั
กษณะต
างางๆ ๆ
นในลั
กษณะต

หนหน
วยการเรี
ยนรู
ที่ ท๑ี่ ๑
วยการเรี
ยนรู
กลุกลุ
มสาระการเรี
ยนรู
 ศิ ลศิปะ
มสาระการเรี
ยนรู
ลปะ

แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู
ยนรู
ที่ ท2ี่ 2
เรืเรื
่อง่องจุดจุดเสเส
น นรูปรูรปารงางรูปรูทรง
ปทรง
รายวิ
ชาชาทัศทันศิ
ลปลป
รายวิ
ศนศิ

๒๓๒๓

23 19
23

หนวยการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ

ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนรวมกันบรรยายสรุปเรื่อง จุด,เสน ที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากฝมือมนุษยซึ่งมี
ความสําคัญตอการถายทอดความคิดจินตนาการ ในการสรางสรรคเปนผลงานทัศนศิลป โดยครูคอยให
ความรูเสริมในสวนที่นักเรียนไมเขาใจหรือสรุปไมตรงกับจุดประสงคการเรียนรู

๕. ครูใหนักเรียนสรางสรรคผลงานดวยการใชจุดและเสนในลักษณะตาง ๆ ตามจินตนาการ ใหผลงาน
สวยงาม แลวนําผลงานมานําเสนอใหเพื่อน ๆ ชม

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง จุด เสน รูปราง รูปทรง
รายวิชา ทัศนศิลป

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๒๔

20

๒๕
๒๕
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การวั
การวัดดและประเมิ
และประเมินนผล
ผล
สิสิ่ง่งทีที่ต่ตอองการวั
งการวัดด/ประเมิ
/ประเมินน
วิวิธธีกีการาร
เครื
เครื่อ่องมื
งมืออทีที่ใ่ใชช
เกณฑ
เกณฑ
๑.ด
๑.ดาานทั
นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ ประเมิ
ประเมินนทัทักกษะ
ษะการ
การ แบบประเมิ
แบบประเมินน -มี-มีททักักษะอยู
ษะอยูใในระดั
นระดับบคุคุณณภาพ
ภาพดีดีขึขึ้น้นไปร
ไปรออยละ
ยละ80
80
๒.ด
๒.ดาานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะอันพึง
ประสงค์

เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบบ

สัสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม แบบสั
แบบสังงเกต
เกต

-มี-มีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค
ประสงคอยู
อยูใในระดั
นระดับบ
คุคุณณภาพดี
ภาพดีขขึ้นึ้นไปไปรรออยละ
ยละ80
80

บับันนทึทึกกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
ผลการเรี
ผลการเรียยนรู
นรู 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปปญญหาและอุ
หาและอุปปสรรค
สรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขขออเสนอแนะและแนวทางแก
เสนอแนะและแนวทางแกไไขข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผูสสอน
อน
(.......................................................)
(.......................................................)
วัวันนทีที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............
ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข/ขออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผูบบริริหหารหรื
ารหรืออผูผูทที่ไี่ไดดรรับับมอบหมาย
มอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผูตตรวจ
รวจ
(.......................................................)
(.......................................................)
วัวันนทีที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............

๒๖
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ใบงานที่ 2
จุด เสน รูปราง รูปทรง
……………………………………………………………………………………
กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนนํา จุด เสน รูปราง รูปทรง มาสรางสรรคผลงานดวยการใชปากกา
หมึกสีดํา ไมระบายสี

ชื่อ-นามสกุล ........................................................................เลขที่..............ชั้น ม.1/............
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

๒๐

27
๒๗20 23

แบบประเมิน ใบงานที่ ๒
แบบประเมิ
น
ใบงานที
่ ๑ ทัยนรู
ศนธาตุ
แผนการจัดการเรี
ที่ ๒ แจุละองค์
ด เสนปรูระกอบศิ
ปราง รูปลปะ
ทรง
แผนการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๑
ทั
ศ
นธาตุ
แ
ละองค์
ป
ระกอบศิ
ล
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลปปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อกลุ่ม.........................................................................ชั้น ม.๑/....................
ชื่อกลุม.........................................................................ชั้น ม.๑/....................
เลขที่ .....................................................................................................................................................................
เลขที่ .....................................................................................................................................................................
คำชี้แคํจงาชี้แการประเมิ
นผลงานศิ
ลปะ ลเป็ปะนการประเมิ
นทักษะกระบวนการคิ
ดสร้าดงสรรค์
ในการประยุ
กใช้ กต์ใชใช้
จง การประเมิ
นผลงานศิ
เปนการประเมิ
นทักษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
ประยุ
ทัศนธาตุ
มาสร้มาาสร
งงานทั
ศนศิลศป์นศิโดยมี
รายการที
่ประเมิ่ประเมิ
น คือนสร้คือางสรรค์
จากสิจ่งากสิ
เร้าที่งเร
่กาหนดให้
ได้ ความแปลก
แปลกใหม่
ทัศนธาตุ
างงานทั
ลป โดยมี
รายการที
สรางสรรค
าที่กําหนดให
ได ความแปลก
ใหม่ ใหม
เสร็จเสร็
ตามเวลา
แก้ปัญแกหาได้
และมีและมี
รายละเอี
ยดน่ายสนใจ
มีคะแนนเต็
ม ๑๐ม คะแนน
แบ่งเป็แบนงเป
๓ นระดั๓ บระดั
คือบ คือ
จตามเวลา
ปญหาได
รายละเอี
ดนาสนใจ
มีคะแนนเต็
๑๐ คะแนน
คะแนน หมายถึ
หมายถึ
ง ตอบงปรั
๐-๔ ๐-๔คะแนน
ง ต้องปรั
ปรุงบปรุง
คะแนน หมายถึ
หมายถึ
๕-๗ ๕-๗คะแนน
ง ผ่านง ผาน
คะแนน หมายถึ
หมายถึ
๘-๑๐๘-๑๐
คะแนน
ง ปฏิบง ปฏิ
ัติได้บดัตี ิไดดี

ชื่อ-นามสกุ
ชื่อ-นามสกุ
ล ล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
.๗.
๘.
๙.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖๖.
๗.
.๗.
๘.
๙.

รายการประเมิ
รายการประเมิ
น น
สรางสรรค มีความ
มีความเสร็จเสร็แก้
จ แก มีรายมีราย
สร้างสรรค์
รวม รวม
จากสิจากสิ
่งเร้าที่งเร
่ าที่ แปลกแปลกตาม ตามปัญหาปญหา
ละเอีละเอี
ยด ยด
กําหนดให
นาสนใจ
กาหนดให้
ได้ ไดใหม่ ใหม เวลาเวลาได้ ได น่าสนใจ

การให
คะแนน
เกณฑ์เกณฑ
การให้
คะแนน
๒ คะแนน
ทาได้ทํดาี ไดดี ให้ ให ๒ คะแนน
๑ คะแนน
ผ่าน ผาน
ให้ ให ๑ คะแนน
ตอบงปรั
๐ คะแนน
ต้องปรั
ปรุงบปรุงให้ ให ๐ คะแนน

๒๘
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ จุด เสน รูปราง รูปทรง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ขอที่ ๔ ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียน และเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรู
๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่ออยาง
เหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห
สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

พฤติกรรมบงชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู
๔.๑.๓ สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๔.๒.๑ ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองค
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ผาน (๑)
ดี (๒)
ตามขอ ๔.๑ – ๔.๒
ไมตั้งใจเรียน
เขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนตรงเวลา
ไมศึกษาคนควาหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ความรู
ใสในการเรียน
ใสในการเรียน
และมีสวนรวมใน และมีสวนรวมใน
การเรียนรู และเขา การเรียนรู และเขา
รร่วมกิจกรรมการ
รร่วมกิจกรรมการ
กรรม
กรรม
เรีการเรี
ยนรูยตนรู
างๆ้ต่าเปง นๆ เรี
ยนรูยตนรู
างๆ้ต่าง ๆ
การเรี
บางครั
้ง ้ง
บบ่ออยครั
เป็นบางครั
ยครั้ง้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสในการเรียน
และมีสวนรวมใน
การเรียนรู และเขา
รร่วมกิจกรรมการ
กรรม
เรี
ยนรูยตนรู
างๆ้ต่าทัง้งๆ
การเรี
ทั้งภายในและ
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจํ
ประจ�าำ
เป
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ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื้อ้อหาหา
กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรูนรู 
-การนํ
-การนําำาแสงเงาและสี
แสงเงาและสีมมาใช
าใช
ในงานทั
การน�
แสงเงาและสี
าใช้ในงานทั
นงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลปลปป์ ขัขั้น้นนํนําา
จุจุดดประสงค
ประสงคกการเรี
ารเรียยนรูนรู 
๑.๑.ครูครูใหใหนนักักเรีเรียยนสั
นสังงเกตธรรมชาติ
เกตธรรมชาติแและสิ
ละสิ่ง่งแวดล
แวดลออมรอบตั
มรอบตัววเพืเพื่อ่อสัสังงเกตส
เกตสววนที
นที่ส่สววาางและส
งและสววนที
นที่ม่มืดืดแลแลวว
นความรู 
ดดาานความรู
สนทนาร
สนทนารววมกั
มกันนเพืเพื่อ่อประเมิ
ประเมินนความรู
ความรูขของนั
องนักกเรีเรียยนเกี
นเกี่ย่ยวกัวกับบเรืเรื่อ่องแสงเงา
งแสงเงา
๑.๑.อธิอธิบบายความหมายของแสงเงา
ายความหมายของแสงเงาในใน
๒.๒.ครูครูใหใหนนักักเรีเรียยนสั
นสังงเกตธรรมชาติ
เกตธรรมชาติแและสิ
ละสิ่ง่งแวดล
แวดลออมรอบตั
มรอบตัววแลแลววตอบว
ตอบวาาสัสังงเกตเห็
เกตเห็นนสีสีออะไรบ
ะไรบาางงครูครูรระบายสี
ะบายสี
ษณะตาางๆได
งๆได
ลัลักกษณะต
(ชนิ
(ชนิดดใดก็
ใดก็ไดได) )ลงบนกระดาษให
ลงบนกระดาษใหนนักักเรีเรียยนสั
นสังงเกต
เกตและร
และรววมกั
มกันนแสดงความคิ
แสดงความคิดดเห็เห็นนววาาตรงกั
ตรงกับบสีสีทที่มี่มีอีอยูยูในใน
๒.๒.อธิอธิบบายความหมายของสี
ายความหมายของสีในลั
ในลักกษณะ
ษณะ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติออะไรบ
ะไรบาางง
งๆได
ตตาางๆได
๓.๓.ครูครูสสนทนากั
นทนากับบนันักกเรีเรียยนเพื
นเพื่อ่อเชืเชื่อ่อมโยงความรู
มโยงความรูเกีเกี่ย่ยวกัวกับบสีสีทที่ปี่ปรากฏให
รากฏใหนนักักเรีเรียยนเห็
นเห็นนถึถึงงความเข
ความเขมมความอ
ความอออนน
ดดาานทั
นทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
ของสี
ของสีแสงเงา
แสงเงาและการนํ
และการนําาไปใช
ไปใชในงานทั
ในงานทัศศนศิ
นศิลลปป
สอน
งสรรคแแสงเงา
สงเงาดดววยวิยวิธธีกีการต
ารตาางงๆๆ ขัขั้น้นสอน
๑.๑.สรสราางสรรค
งบนกระดาษสีขขาวาวแลแลววใชใชไฟฉายส
ไฟฉายสอองไปที
งไปที่แ่แกกววน้น้ําําดดาานใดด
นใดดาานหนึ
นหนึ่ง่งเพืเพื่อ่อแสดงแสงเงา
แสดงแสงเงา
1.1.ครูครูนนําําแกแกววน้น้ําําววาางบนกระดาษสี
ในงานทั
ในงานทัศศนศิ
นศิลลปปไดได
เจนใหนนักักเรีเรียยนสั
นสังงเกตเพื
เกตเพื่อ่อจํจําาแนกบริ
แนกบริเวณน้
เวณน้ําําหนั
หนักกและแสงเงา
และแสงเงาโดยอธิ
โดยอธิบบายให
ายใหนนักักเรีเรียยนเข
นเขาาใจว
ใจวาาสสววนที
นที่ ่
งสรรคสสีดดี ววยวิยวิธธีกีการต
ารตาางงๆๆในงาน
ในงาน ชัชัดดเจนให
๒.๒.สรสราางสรรค
แสง)คืคืออสีสีนน้ํา้ําหนั
หนักกออออนนและในส
และในสววนที
นที่ม่มืดืด(ไม
(ไมถถูกูกแสง)
แสง)คืคืออสีสีนน้ํา้ําหนั
หนักกเขเขมม
สวสวาางง(ถู(ถูกกแสง)
นศิลลปปไดได
ทัทัศศนศิ
การวาดภาพระบายสีววงกลมแสดงแสงเงาลงบนกระดาษให
งกลมแสดงแสงเงาลงบนกระดาษใหนนักักเรีเรียยนดู
นดูเปเปนนตัตัววอยอยาางงจากนั
จากนั้น้น
2.2.ครูครูสสาธิาธิตตการวาดภาพระบายสี
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
ดดาานคุ
นใหมมาวาดภาพแสงเงาหน
าวาดภาพแสงเงาหนาาชัชั้น้นเรีเรียยนนโดยครู
โดยครูกกําําหนดทิ
หนดทิศศทางของแสงเงาด
ทางของแสงเงาดววยรูยรูปปทรงง
ทรงงาายยๆๆ
ครูครูสสุมุมนันักกเรีเรียยนให
1.1.ใฝใฝเรีเรียยนรูนรู 
เชเชนนวงกลม
วงกลมสามเหลี
สามเหลี่ย่ยมมสีสี่เหลี
่เหลี่ย่ยมมเปเปนนตตนน
๓.๓.ใหใหนนักักเรีเรียยนปฏิ
นปฏิบบัตัติ กิิ กิจจกรรม
กรรมสรสราางสรรค
งสรรคผผลงานวาดภาพระบายสี
ลงานวาดภาพระบายสีดดววยแสงเงา
ยแสงเงาแลแลววใหใหนนักักเรีเรียยนนํ
นนําาเสนอ
เสนอ
ผลงานให
ผลงานใหคครูรูแและเพื
ละเพื่อ่อนนๆๆรรววมกั
มกันนติติชชมม

หน
หนววยการเรี
ยการเรียยนรูนรูทที่ ี่ ๑๑
กลุ
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรู  ศิศิลลปะ
ปะ

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรูทที่ ๓ี่ ๓
เรืเรื่อ่องงแสงเงา
แสงเงาสีสี
รายวิ
รายวิชชาาทัทัศศนศิ
นศิลลปป

ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
๑.ใบงานที
๑.ใบงานที่ ๓่ ๓แสงเงา
แสงเงาสีสี

สืสื่อ่อ/แหล
/แหลงงเรีเรียยนรูนรู 
๑.ใบความรู
๑.ใบความรูทที่ ๑ี่ ๑
จากแผนการจั
จากแผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรูทที่ ๑ี่ ๑

เวลา
เวลา 11ชัชั่ว่วโมง
โมง
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ๑ี่ ๑

๒๙
๒๙

29
29

25

หนวยการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ

ขั้นสรุป
1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องแสงเงาในทางทัศนศิลปวา หมายถึง แสงจากธรรมชาติหรือแสงไฟที่สองมา
กระทบวัตถุใหเกิดสวนสวางบริเวณที่แสงกระทบ เกิดเงาบริเวณตรงกันขามกับแสง และเกิดเงาตกทอด
ของวัตถุนั้นลงในทิศทางที่ตรงกันขามกับแสง
2. ครูและนักเรียนรวมกันบรรยายสรุปเรื่อง แสงเงาและสี ซึ่งสามารถนํามาใชในงานทัศนศิลป และมี
ความสําคัญตอการถายทอดความคิดจินตนาการ โดยครูคอยใหความรูเสริมในสวนที่นักเรียนไมเขาใจ
หรือสรุปไมตรงกับจุดประสงคการเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
เรื่อง แสงเงา สี
รายวิชา ทัศนศิลป
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๓๐

30

26

๓๑
๒๕

31 27
25

การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
สิสิ่ง่งทีที่ต่ตอองการวั
วิวิธธีกีการาร
เครื
เกณฑ
งการวัดด/ประเมิ
/ประเมินน
เครื่อ่องมื
งมืออทีที่ใ่ใชช
เกณฑ
๑.ด
๑.ดาานทั
นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ ประเมิ
ประเมินนทัทักกษะ
ษะการ
การ แบบประเมิ
แบบประเมินน -มี-มีททักักษะอยู
ษะอยูใในระดั
นระดับบคุคุณณภาพ
ภาพดีดีขึขึ้น้นไปร
ไปรออยละ
ยละ80
80
๒.ด
๒.ดาานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะอันพึง
ประสงค์

เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบบ

สัสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม แบบสั
แบบสังงเกต
เกต

-มี-มีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค
ประสงคอยู
อยูใในระดั
นระดับบ
คุคุณณภาพดี
ภาพดีขขึ้นึ้นไปไปรรออยละ
ยละ80
80

บับันนทึทึกกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
ผลการเรี
ผลการเรียยนรู
นรู 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปปญญหาและอุ
หาและอุปปสรรค
สรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขขออเสนอแนะและแนวทางแก
เสนอแนะและแนวทางแกไไขข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผูสสอน
อน
(.......................................................)
(.......................................................)
วัวันนทีที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............
ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข/ขออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผูบบริริหหารหรื
ารหรืออผูผูทที่ไี่ไดดรรับับมอบหมาย
มอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผูตตรวจ
รวจ
(.......................................................)
(.......................................................)
วัวันนทีที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............

๓๒

ใบงานที่ ๓
แสงเงา สี
……………………………………………………………………………………
กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนตอเติมภาพจากเสนที่กําหนดใหพรอมทั้งระบายสี
ใหมีน้ําหนักแสงเงา เขม กลาง ออน

ชื่อ-นามสกุล ........................................................................เลขที่..............ชั้น ม.1/............
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

32
28

29
20 33
๒๐ ๓๓

แบบประเมิน ใบงานที่ ๓
แบบประเมินแผนการจั
ใบงานที่ ด๑การเรี
ทัศนธาตุ
ประกอบศิ
ยนรูทแี่ละองค์
๓ แสงเงา
สี ลปะ
ดการเรี
ทัศนธาตุรายวิ
และองค์
กลุมสาระการเรียนรูศิลแผนการจั
ปะ
รหัยสนรู
วิช้ทาี่ ๑ศ๒๑๑๐๑
ชา ปทัระกอบศิ
ศนศิลปลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อชืกลุ
่ม.........................................................................ชั
้น ม.๑/....................
่อกลุ
ม.........................................................................ชั
้น ม.๑/....................
เลขที
่
.....................................................................................................................................................................
เลขที่ .....................................................................................................................................................................
คำชี้แคํจงาชี้แการประเมิ
นผลงานศิ
ลปะ ลเป็ปะนการประเมิ
นทักษะกระบวนการคิ
ดสร้าดงสรรค์
ในการประยุ
กใช้ กใช
จง การประเมิ
นผลงานศิ
เปนการประเมิ
นทักษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
ประยุ
ต์ใช้
ทัศนธาตุ
ม
าสร้
า
งงานทั
ศ
นศิ
ล
ป์
โดยมี
ร
ายการที
ป
่
ระเมิ
น
คื
อ
สร้
า
งสรรค์
จ
ากสิ
ง
่
เร้
า
ที
ก
่
าหนดให้
ไ
ด้
ความแปลก
ทัศนธาตุมาสรางงานทัศนศิลป โดยมีรายการที่ประเมิน คือ สรางสรรคจากสิ่งเราที่กําหนดใหได ความแปลก
แปลกใหม่
ใหม่ ใหม
เสร็จตามเวลา
แก้ปัญแกหาได้
และมีและมี
รายละเอี
ยดน่ายสนใจ
มีคะแนนเต็
ม ๑๐ม คะแนน
แบ่งเป็แบนง๓เปนระดั๓บระดั
คือบ คือ
เสร็จตามเวลา
ปญหาได
รายละเอี
ดนาสนใจ
มีคะแนนเต็
๑๐ คะแนน
คะแนน หมายถึ
หมายถึ
ง ตอบงปรั
๐-๔ ๐-๔คะแนน
ง ต้องปรั
ปรุงบปรุง
คะแนน หมายถึ
หมายถึ
๕-๗ ๕-๗คะแนน
ง ผ่านง ผาน
คะแนน หมายถึ
หมายถึ
๘-๑๐๘-๑๐
คะแนน
ง ปฏิบง ปฏิ
ัติได้บดัตี ิไดดี
รายการประเมิน
สรางสรรค รายการประเมิ
มีความ เสร็
มีราย
น จ แก
ชื่อ-นามสกุล
รวม
จากสิ่งเราที่ มีความ
แปลกเสร็จตามแก้ ปญหา
สร้างสรรค์
มีรายละเอียด
รวม
ชื่อ-นามสกุล
จากสิกํ่งาเร้หนดให
าที่ ไดแปลกใหม ตาม เวลาปัญหาได ละเอีนยดาสนใจ
๑.
กาหนดให้ได้ ใหม่
เวลา ได้
น่าสนใจ
๑. ๒.
๒. ๓.
๓. ๔.
๔. ๕.
๕. ๖๖.
๗.
๖ .๗.
.๗. ๘.
๘. ๙.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
าไดดี
ให
๒ คะแนน
เกณฑ์การให้คทํะแนน
๑ คะแนน
ทาได้ผดาี น
ให้ ให ๒ คะแนน
๐ คะแนน
ผ่าน ตองปรับปรุงให้ ให ๑ คะแนน
ต้องปรับปรุง ให้
๐ คะแนน

๓๔

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ แสงเงา สี
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ขอที่ ๔ ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยน และเข
ารวมกิ
กรรมการ
การเรี
เรี
ยนรูย นรู้
๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่ออยาง
เหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห
สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

พฤติกรรมบงชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู
๔.๑.๓ สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๔.๒.๑ ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองค
ความรู
 ้
องค์
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ผาน (๑)
ดี (๒)
ตามขอ ๔.๑ – ๔.๒
ไมตั้งใจเรียน
เขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนตรงเวลา
ไมศึกษาคนควาหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสในการเรียน
ความรู
ใสในการเรียน
และมีสวนรวมใน และมีสวนรวมใน
การเรียนรู และเขา การเรียนรู และเขา
รวมกิจกรรมการ รวมกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ เปน เรียนรูตางๆ
บอยครั้ง
บางครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสในการเรียน
และมีสวนรวมใน
การเรียนรู และเขา
รวมกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เปนประจํา
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ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื้อ้อหาหา
ำทัศานธาตุ
ทั้งหมดมาใช้
ใน ในการ
าทัำทัทัศศนธาตุ
ั้งงั้ หมดมาใช
ใในการ
-การนํ
ทททั้งหมดมาใช
-น�-การนํ
การน�
ศนธาตุ
นธาตุ
หมดมาใช้
นการ
สราางสรรค
งสรรค
ลงาน
สรการสร้
ผผลงาน
างสรรค์
ผลงาน
ประสงคกการเรี
ารเรียยนรูนรู 
จุจุดดประสงค
นความรู 
ดดาานความรู
ายรายละเอียยดของทั
ดของทัศศนธาตุ
นธาตุ
๑๑อธิอธิบบายรายละเอี
นทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
ดดาานทั
นธาตุททั้งหมดมาสร
ั้งหมดมาสราางสรรค
งสรรค
๑.๑.นํนําาทัทัศศนธาตุ
ผลงานศิลลปะปะ
ผลงานศิ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
ดดาานคุ
1.1.ใฝใฝเรีเรียยนรูนรู 

หนววยการเรี
ยการเรียยนรูนรูทที่ ี่ ๑๑
หน
สาระการเรียยนรูนรู  ศิศิลลปะปะ
กลุกลุมมสาระการเรี

กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรูนรู 
ขัขั้น้นนํนําา
ทายนักกเรีเรียยนและพู
นและพูดดคุคุยยแลกเปลี
แลกเปลี่ย่ยนกันกันนเลเลาาประสบการณ
ประสบการณจจากการเรี
ากการเรียยนรูนรูเรืเรื่อ่องการสร
งการสราางสรรค
งสรรค
๑.๑.ครูครูททักักทายนั
งานทัศศนศิ
นศิลลปปจจากทั
ากทัศศนธาตุ
นธาตุทที่นี่นักักเรีเรียยนได
นไดททําํามาก
มากออนน
งานทั
ละนักกเรีเรียยนรนรววมกัมกันนวิวิเคราะห
เคราะหตัตัววอยอยาางผลงานของนั
งผลงานของนักกเรีเรียยนในใบงานที
นในใบงานที่เคยทํ
่เคยทําามามาดดววยการสุ
ยการสุมม
๒.๒.ครูครูแและนั
ผลงาน
ผลงาน
สอน
ขัขั้น้นสอน
นนั่งเป
่งเปนนกลุกลุมมเพืเพื่อ่อใชใชสสีแีและอุ
ละอุปปกรณ
กรณรรววมกัมกันน
1.1.นันักกเรีเรียยนนั
การวาดภาพดววยการใช
ยการใชททัศัศนธาตุ
นธาตุทที่หี่หลากหลายรู
ลากหลายรูปปแบบเพื
แบบเพื่อ่อเพิเพิ่ม่มความน
ความนาาสนใจในผลงาน
สนใจในผลงาน
2.2.ครูครูสสาธิาธิตตการวาดภาพด
นปฏิบบัตัติ กิิ กิจจกรรม
กรรมสรสราางสรรค
งสรรคงานศิ
งานศิลลปปดดววยทัยทัศศนธาตุ
นธาตุแลแลววใหใหนนักักเรีเรียยนนํ
นนําาเสนอ
เสนอ
๓.๓.ใหใหนนักักเรีเรียยนปฏิ
ผลงานใหคครูรูแและเพื
ละเพื่อ่อนนๆๆรรววมกัมกันนติติชชมม
ผลงานให
ขัขั้น้นสรุสรุปป
ายเพิ่ม่มเติเติมมและให
และใหคคําําแนะนํ
แนะนําากักับบผลงาน
ผลงานสรสราางสรรค
งสรรคงานศิ
งานศิลลปปดดววยทัยทัศศนธาตุ
นธาตุของนั
ของนักกเรีเรียยนน
1.1.ครูครูออธิธิบบายเพิ
ไปพัฒฒนาในการสร
นาในการสราางงานผลงานครั
งงานผลงานครั้งต้งตออไปไป
เพืเพื่อ่อนํนําาไปพั
ละนักกเรีเรียยนรนรววมกัมกันนบรรยายสรุ
บรรยายสรุปปเรืเรื่อ่องงสรสราางสรรค
งสรรคงานศิ
งานศิลลปปดดววยทัยทัศศนธาตุ
นธาตุซึซึ่งสามารถนํ
่งสามารถนําามาใช
มาใชในใน
2.2.ครูครูแและนั
งานทัศศนศิ
นศิลลปปและมี
และมีคความสํ
วามสําาคัคัญญตตออการถ
การถาายทอดความคิ
ยทอดความคิดดจิจินนตนาการ
ตนาการโดยครู
โดยครูคคอยให
อยใหคความรู
วามรูเสริ
เสริมมในใน
งานทั
สสววนที
นที่น่นักักเรีเรียยนไม
นไมเขเขาาใจใจ หรืหรืออสรุสรุปปไมไมตตรงกั
รงกับบจุจุดดประสงค
ประสงคกการเรี
ารเรียยนรูนรู 

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรูทที่ ๔ี่ ๔
งสรรคงงานศิ
านศิลลปปดดววยทั
ยทัศศนธาตุ
นธาตุ
เรืเรื่อ่องงสรสราางสรรค
รายวิชชาาทัทัศศนศิ
นศิลลปป
รายวิ

ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
๑.ใบงานที
๑.ใบงานที่ ๔่ ๔สรสราางสรรค
งสรรคงาน
งาน
ศิศิลลปปดดววยทัยทัศศนธาตุ
นธาตุ

สืสื่อ่อ/แหล
/แหลงงเรีเรียยนรูนรู 
๑.ใบความรู
๑.ใบความรูทที่ ๑ี่ ๑
จากแผนการจั
จากแผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรูทที่ ๑ี่ ๑

เวลา 11ชัชั่ว่วโมง
โมง
เวลา
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ๑ี่ ๑
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ

๓๕
๓๕
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๓๖
๒๕
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การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
สิสิ่ง่งทีที่ต่ตอองการวั
วิวิธธีกีการาร
เครื
เกณฑ
งการวัดด/ประเมิ
/ประเมินน
เครื่อ่องมืงมืออทีที่ใ่ใชช
เกณฑ
๑.ด
๑.ดาานทั
นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ ประเมิ
ประเมินนทัทักกษะ
ษะการ
การ แบบประเมิ
แบบประเมินน -มี-มีททักักษะอยู
ษะอยูใในระดั
นระดับบคุคุณณภาพ
ภาพดีดีขึขึ้น้นไปร
ไปรออยละ
ยละ80
80
๒.ด
๒.ดาานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะอันพึง
ประสงค์

เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบบ

สัสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม แบบสั
แบบสังงเกต
เกต

-มี-มีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค
ประสงคอยู
อยูใในระดั
นระดับบ
คุคุณณภาพดี
ภาพดีขขึ้นึ้นไปไปรรออยละ
ยละ80
80

บับันนทึทึกกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
ผลการเรี
ผลการเรียยนรู
นรู 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปปญญหาและอุ
หาและอุปปสรรค
สรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขขออเสนอแนะและแนวทางแก
เสนอแนะและแนวทางแกไไขข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผูสสอน
อน
(.......................................................)
(.......................................................)
วัวันนทีที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............
ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข/ขออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผูบบริริหหารหรื
ารหรืออผูผูทที่ไี่ไดดรรับับมอบหมาย
มอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผูตตรวจ
รวจ
(.......................................................)
(.......................................................)
วัวันนทีที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............

๓๗

ใบงานที่ ๔
สรางสรรคงานศิลปดวยทัศนธาตุ
……………………………………………………………………………………
กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนนําทัศนธาตุมาสรางสรรคเปนผลงาน

ชื่อ-นามสกุล ........................................................................เลขที่..............ชั้น ม.1/............
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง
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น แใบงานที
แบบประเมิน ใบงานทีแบบประเมิ
่ ๑ ทัศนธาตุ
ละองค์ป่ ๔ระกอบศิลปะ
แผนการจั
ดการเรี
สรางสรรค
งานศิ
ลปดวยทัลปะ
ศนธาตุ
แผนการจั
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ ๑ที่ ทั๔ศนธาตุ
และองค์
ประกอบศิ
มสาระการเรี
ชา ศ๒๑๑๐๑
ทัศลนศิ
มัธยมศึ
กลุ่มกลุ
สาระการเรี
ยนรู้ศยนรู
ิลปะศิลปะ
รหัสรหั
วิชสา วิศ๒๑๑๐๑
รายวิรายวิ
ชา ชทัาศนศิ
ป์ ลป ชั้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปีกษาป
ที่ ๑ ที่ ๑
ชื่อกลุชื่ม่อ.........................................................................ชั
้น ม.๑/....................
กลุม.........................................................................ชั
้น ม.๑/....................
เลขทีเลขที
่ .....................................................................................................................................................................
่ .....................................................................................................................................................................
คำชี้แคํจงาชี้แการประเมิ
นผลงานศิ
ลปะ ลเป็ปะนการประเมิ
นทักษะกระบวนการคิ
ดสร้าดงสรรค์
ในการประยุ
กใช้ กต์ใชใช้
ประยุ
จง การประเมิ
นผลงานศิ
เปนการประเมิ
นทักษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
ทัศนธาตุ
มาสร้มาาสร
งงานทั
ศนศิลศป์นศิโดยมี
รายการที
่ประเมิ่ปนระเมิ
คือนสร้คือางสรรค์
จากสิจ่งากสิ
เร้าที่ง่กเราหนดให้
ได้ ความแปลก
แปลกใหม่
ทัศนธาตุ
างงานทั
ลป โดยมี
รายการที
สรางสรรค
าที่กําหนดให
ได ความแปลก
ใหมจตามเวลา
เสร็จตามเวลา
ปญหาได
รายละเอี
ดนาสนใจ
มีคะแนนเต็
๑๐ คะแนน
ใหม่ เสร็
แก้ปัญแกหาได้
และมีและมี
รายละเอี
ยดน่ายสนใจ
มีคะแนนเต็
ม ๑๐ม คะแนน
แบ่งเป็แบนง๓เปนระดั๓บระดั
คือบ คือ
คะแนน หมายถึ
หมายถึ
ง ตอบงปรั
๐-๔ ๐-๔คะแนน
ง ต้องปรั
ปรุงบปรุง
คะแนน หมายถึ
หมายถึ
๕-๗ ๕-๗คะแนน
ง ผ่านง ผาน
คะแนน หมายถึ
หมายถึ
๘-๑๐๘-๑๐
คะแนน
ง ปฏิบง ัตปฏิิได้บดัตี ิไดดี
รายการประเมิน
สรางสรรค รายการประเมิ
มีความ เสร็
มีราย
น จ แก
ชื่อ-นามสกุล
รวม
จากสิ่งเราที่ มีความ
แปลกเสร็จตามแก้ ปญหา
สร้างสรรค์
มีรายละเอียด
รวม
ชื่อ-นามสกุล
จากสิกํ่งาเร้หนดให
าที่ ไดแปลกใหม ตาม เวลาปัญหาได ละเอีนยดาสนใจ
๑.
กาหนดให้ได้ ใหม่
เวลา ได้
น่าสนใจ
๑. ๒.
๒. ๓.
๓. ๔.
๔. ๕.
๕. ๖๖.
๗.
๖ .๗.
.๗. ๘.
๘. ๙.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
าไดดี
ให
๒ คะแนน
เกณฑ์การให้คทํะแนน
๑ คะแนน
ทาได้ผดาี น
ให้ ให ๒ คะแนน
๐ คะแนน
ผ่าน ตองปรับปรุงให้ ให ๑ คะแนน
ต้องปรับปรุง ให้
๐ คะแนน

๓๙
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ สรางสรรคงานศิลปดวยทัศนธาตุ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขอที่ ๔ ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียน ยและเข
ารวามกิ
กรรมการ
การเรี
น และเข้
ร่วจมกิ
จกรรม
เรียนรูย นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่ออยาง
เหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห
สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู และนําไปใชใน
ชีในชี
วิตประจํ
าวันำได
วิตประจ�
วันได้

พฤติกรรมบงชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู
๔.๑.๓ สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๔.๒.๑ ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองค
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน
ชีวิตวประจํ
าวันำวัน
ในชี
ิตประจ�

เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ผาน (๑)
ดี (๒)
ตามขอ ๔.๑ – ๔.๒
ไมตั้งใจเรียน
เขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนตรงเวลา
ไมศึกษาคนควาหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสในการเรียน
ความรู
 ้
ใสในการเรียน
หาความรู
และมีสวนรวมใน และมีสวนรร่วมมใน
ยนรูยนรู
 และเข
การเรียนรูยนรู
 และเข
ในการเรี
้ และา การเรี
ในการเรี
้ และา
รวามกิ
รวามกิ
ร่วจมกิกรรมการ
จกรรมการ
เข้
ร่วจมกิกรรมการ
จกรรมการ เข้
เรียนรูตางๆ เปน เรียนรูตางๆ
บอยครั้ง
บางครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสในการเรียน
และมีมีส่ว นร่
นรวมมใน
การเรียนรูยนรู
 และเข
ในการเรี
้ และา
รวามกิ
กรรมการ
เข้
ร่วจมกิ
จกรรม
เรียนรูยตนรู
างๆ้ต่าทัง้งๆ ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เปนประจํา
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ขอบเขตเนื้อ้อหาหา
ขอบเขตเนื
--หลั
หลั
กการออกแบบงานทั
การออกแบบงานทั
ศนศิ
-หลั
กกการออกแบบงานทั
ศศนศินศิ
ลลปปลป์
ประสงคกการเรี
ารเรียยนรูนรู 
จุจุดดประสงค
นความรู 
ดดาานความรู
การออกแบบงานทัศศนศิ
นศิลลปปโโดยเน
ดยเนนนความ
๑.๑ การออกแบบงานทั
เปนความสมดุ
เอกภาพ ล
ดดาานทั
นทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
๑.1 การเปรี
การเปรียยบเที
บเทียยบบ
ดดาานคุ
นคุณณลัลักกษณะอั
ษณะ นพึงประสงค
นรู 
๑.1 ใฝใฝเเรีรียยนรู

หนววยการเรี
ยการเรียยนรูนรูทที่ ี่ ๑๑
หน
สาระการเรียยนรูนรู  ศิศิลลปะปะ
กลุกลุมมสาระการเรี

จกรรมการเรียนรู
ยนรู 
กิจกิกรรมการเรี
ขัขั้น้นนํนํา า
ักทายนักเรีกเรียนยนและพู
และพูดคุดยคุยแลกเปลี
แลกเปลี่ยนความคิ
่ยนความคิดเห็
ดเห็น นดาดนงานศิ
านงานศิลปะ
ลปะ
1.1.ครูครูททักทายนั
อกวัตถุตปถุประสงค
ระสงคการเรี
การเรียนรู
ยนรูเมืเ่อมืเรี่อเรียนจบบทเรี
ยนจบบทเรียนนี
ยนนี้แล้แวลวนักนัเรีกเรียนสามารถบรรยายหลั
ยนสามารถบรรยายหลั
กการ
2.2.ครูครูบบอกวั
กการ
ออกแบบงานทัศนศิ
ศนศิลปลปโดยเน
โดยเนนความสมดุ
นความเปนลเอกภาพได
ออกแบบงานทั
ได
บทวนความรูเดิเมดิเพื
มเพื่อกระตุ
่อกระตุนให
นใหผูเผรีูเยรีนสามารถเรี
ยนสามารถเรียนรู
ยนรูเนืเ้อนืหาใหม
้อหาใหมไดไรดวดเร็
รวดเร็วยิว่งยิขึ่ง้นขึ้นโดยการ
โดยการ
3.3.ครูครูททบทวนความรู
ถาม-ตอบหรืหรือตัอ้งตัคํ้งาคํถาม
าถาม
ถาม-ตอบ
4.ขั้นครูสอน
บรรยายประกอบ ใบความรูที่ 4 การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความสมดุล
ขั๑.
้นสอน
ครูบรรยายประกอบ ใบความรูที่ 2 การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพ
๑.๒.ครูครูแจกใบงานที
แจกใบงานที่ ๗่ 2ใหใหนักนเรีักเรียนฝ
ยนฝกการออกแบบงานทั
กการออกแบบงานทัศนศิ
ศนศิลปลโปดยเน
โดยเนนความสมดุ
นความเปนลเอกภาพ
และสั
งเกตคุ
ณลัณกลัษณะอั
นพึนงพึประสงค
ของผู
เรียเรีนยขณะที
่นัก่นเรีักยเรีนปฏิ
บัตบิงาน
และสั
งเกตคุ
กษณะอั
งประสงค
ของผู
น ขณะที
ยนปฏิ
ัติงาน
๒.ครู
ตั้งตคํั้งาคํถามจากบทเรี
ยนในระหว
างทีางที
่ นัก่ นัเรีกยเรีนปฏิ
บัตบิงัตานิงานโดยมี
นักนเรีักยเรีนตอบคํ
าถามและ
๓. ครู
าถามจากบทเรี
ยนในระหว
ยนปฏิ
โดยมี
ยนตอบคํ
าถามและ
แสดงความคิ
ดเห็ดนเห็น
แสดงความคิ
๓.๔.นันักเรี
กเรียนแต
ยนแตละคนนํ
ละคนนําเสนอผลงานและร
าเสนอผลงานและรวมกั
วมกันสรุ
นสรุปบทเรี
ปบทเรียนยน
ขัขั้น้นสรุสรุปป
๑.๑.ครูครูและนั
และนักเรี
กเรียนร
ยนรวมกั
วมกันประเมิ
นประเมินใบงานที
นใบงานที่ ๗่ 2
๒.๒.ครูครูแจแงจผลการประเมิ
เห็เนห็น
งผลการประเมินตามวั
นตามวัตถุตปถุระสงค
ประสงคการเรี
การเรียนให
ยนใหนักนเรีักเรียนทราบเพื
ยนทราบเพื่อให
่อใหนักนเรีักเรียนได
ยนได
ความก
าวหน
าและพั
ฒนาการเรี
ยนรูยนรู
ของตนเอง
ความก
าวหน
าและพั
ฒนาการเรี
ของตนเอง
๓.๓.ครูครูนนัดหมายการเรี
่มจากแหล
งง
ัดหมายการเรียนในชั
ยนในชั่วโมงถั
่วโมงถัดไป
ดไปและแนะนํ
และแนะนําให
าใหนักนเรีักเรียนไปศึ
ยนไปศึกษาความรู
กษาความรูเพิเ่มพิเติ่มเติ
่มจากแหล
เรีเรียนรู
ยนรูตาตงางๆๆเกีเกี่ยวกั
่ยวกับบเรืเรื่องหลั
่องหลักการออกแบบงานทั
กการออกแบบงานทัศนศิ
ศนศิลปลป

แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูทที่ ๗ี่ ๕
แผนการจั
เรื่อง เรืการออกแบบงานทั
ศนศิลศปนศิ
โดยเน
นความเป
นเอกภาพ
่อง การออกแบบงานทั
ลปโดยเน
นความสมดุ
ล
รายวิชาชาทัศทันศิ
ศนศิลปลป
รายวิ

่อ/แหล
ยนรู
สื่อสื/แหล
งเรีงยเรีนรู
 
๑ ๑.ใบความรู
ใบความรูที่ ท๔ี่ 2
หลักการออกแบบงาน
การออกแบบงานทั
ศนศิลป
ทัศนศิ
ลปโดยเนนลความเปน
โดยเน
นความสมดุ
เอกภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑ ภาระงาน/ชิ
ใบงานที่ ๗ การออกแบบ
้นงาน
งานทั
ศนศิลป่ โ๕ดยเนนความ
๑.ใบงานที
สมดุ
ล
การออกแบบงานทั
ศนศิลป
โดยเนนความเปนเอกภาพ

เวลา 11ชัชั่ว่วโมง
โมง
เวลา
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ี่ ๑๑
ชั้นมัธยมศึ

๕๓๔๐
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๔๑
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
สิสิ่ง่งทีที่ต่ตอองการวั
วิวิธธีกีการาร
งการวัดด/ประเมิ
/ประเมินน
๑.ด
๑.ดาานทั
นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ ประเมิ
ประเมินนทัทักกษะ
ษะการ
เปรียบเทียยบเที
บ ยบ
การเปรี
๒.ดาานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะอันพึง
เกตพฤติกกรรม
รรม
๒.ด
สัสังงเกตพฤติ
ประสงค์

๒๕

4137
25

เครื
เกณฑ
เครื่อ่องมืงมืออทีที่ใ่ใชช
เกณฑ
แบบประเมิ
แบบประเมินน -มี-มีททักักษะอยู
ษะอยูในระดั
ในระดับบคุคุณณภาพ
ภาพดีดีขึขึ้น้นไปร
ไปรออยละ
ยละ80
80
แบบสังงเกต
เกต
แบบสั

ษณะอันนพึพึงงประสงค
ประสงคอยู
อยูในระดั
ในระดับบ
-มี-มีคคุณุณลัลักกษณะอั
ภาพดีขขึ้นึ้นไปไปรรออยละ
ยละ80
80
คุคุณณภาพดี

บันทึกผลหลังสอน
นรู
บันทึผลการเรี
กผลหลังยสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วัน(.......................................................)
ที่..........เดือน..........พ.ศ.............
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
วัน(.......................................................)
ที่..........เดือน..........พ.ศ.............
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๔๒

ใบความรูที่ 2
การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพ

……………………………………………………………………………………

เอกภาพ ในความหมายโดยทั่วไป คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือ ความกลมกลืน กลมเกลี
กลมเกลียยวว
เขากันได ความกลมกลืนและความเปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน ที่เกิดจาก การเชื่อมโยง สัมพันธกันของสวนตาง ๆ
ในทางศิลปะ เอกภาพ คือ การรวมกันของสวนประกอบยอยตาง ๆ ซึ่งไดแกสวนประกอบขั้นมูลฐานของศิลปะ
เชน รูปราง รูปทรง มาจัดเขาดวยกัน ใหแตละหนวย ใหมีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกัน มีความประสาน
่ า มี ค าวามส�
กลมเกลียวอันหนึ่ง อันเดียวกันเกิดเปนผลรวมที่ไมอาจแบงแยกได เอกภาพ
เอกภาพ นับนัไดบวได้
ามีวความสํ
คัญตอำ คั ญ ต่ อ
เป็นนสิสิ่ง่ งจํจ�าำเปเป็นนเบืเบื้องต
้ อ งต้
ร้างสรรค์
กระบวนการ สรางสรรค งานศิลปะทุกสาขา โดยเฉพาะ ทัศนศิลป ซีซึ่งเป
นทีน่ผผููส้ ทรี่าสงสรรค
าจแบ่งแยกได
งแยกได้ใหให้
จะตองสรางการประสานหรือการจัดระเบียบ ของสวนตาง ๆ เพื่อผลรวม เป็
เปนหนึ่ง ทีที่ไ่ไมม่ออาจแบ
มี มี
ความรูสึก เปนหนึ่งเดียว (Oneness) เกิดขึ้นในมโนภาพ (Visual Image) มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
การสรางสรรคเอกภาพในทางทัศนศิลป จําแนกออกไดใน 2 แนวทางคืคืออเอกภาพทางด
านโครงสร
าง และ
เอกภาพทางด้
า นโครงสร้
า ง และ
เอกภาพทางดานรูปแบบและความคิด
ตัวอยางการสรางเอกภาพสามารถทําไดดวยการนํารูปรางรูปทรงมาจัดวางใหมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกันไดหลากหลายวิธี เชน วิธีสัมผัสกัน วิธีทับซอนกัน วิธีการจัดกลุม เปนตน ดังภาพประกอบ
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๔๓

43
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ใบงานที่ ๕
การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพ
……………………………………………………………………………………
กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพ
โดยใชรูปรางแบบเหมือนจริง /รูปตัดทอน รูปดัดแปลง / รูปอิสระนามธรรม

ชื่อ-นามสกุล ........................................................................เลขที่..............ชั้น ม.1/............
ผลการประเมินได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

๔๔
แบบประเมิน ใบงานที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชื่อกลุม.........................................................................ชั้น ม.๑/....................
เลขที่ .....................................................................................................................................................................

ประยุกใช
ต์ใช้
คําชี้แจง การประเมินผลงานศิลปะ เปนการประเมินทักษะกระบวนการคิดสรางสรรคในการประยุ
การออกแบบงานทัศนศิลปที่เนนความเปนเอกภาพ โดยมีรายการที่ประเมิน คือ สรางสรรคจากสิ่งเราที่
กําหนดใหได ความแปลกใหม เสร็จตามเวลา แกปญหาได และมีรายละเอียดนาสนใจ มีคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน แบงเปน ๓ ระดับ คือ
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ตองปรับปรุง
๕-๗ คะแนน
หมายถึง ผาน
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ปฏิบัติไดดี
รายการประเมิน
สรางสรรค
มีความ เสร็จ แก
มีราย
ชื่อ-นามสกุล
จากสิ่งเราที่ แปลก ตาม ปญหา ละเอียด
กําหนดใหได ใหม
เวลา ได
นาสนใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖๖.
๗.
.๗.
๘.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ทําไดดี
ผาน
ตองปรับปรุง

ให
ให
ให

๒ คะแนน
๑ คะแนน
๐ คะแนน

รวม
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๔๕
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขอที่ ๔ ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยน และเข
ารวมกิ
กรรมการ
เรี
ยนรูย นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่ออยาง
เหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห
สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู และนําไปใชใน
ชีในชี
วิตวประจํ
าวันำวัไดนได้
ิตประจ�

พฤติกรรมบงชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู
๔.๑.๓ สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๔.๒.๑ ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองค
ความรู
 ้
องค์ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน
ในชี
ิตประจ�
ชีวิตวประจํ
าวัำนวัน

เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ผาน (๑)
ดี (๒)
ตามขอ ๔.๑ – ๔.๒
ไมตั้งใจเรียน
เขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนตรงเวลา
ไมศึกษาคนควาหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ความรู
ใสในการเรียน
ใสในการเรียน
และมีสวนรวมใน และมีสวนรวมใน
การเรียนรู และเขา การเรียนรู และเขา
รวมกิจกรรมการ รวมกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ เปน เรียนรูตางๆ
บางครั้ง
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสในการเรียน
และมีสวนรวมใน
การเรียนรู และเขา
รวมกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เปนประจํา
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ขอบเขตเนื้อหา
-หลั
การออกแบบงานทัศนศิลปป์
หลักกการออกแบบงานทั
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนน
ความความกลมกลืน
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. การเปรียบเทียบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูทักทายนักเรียน และพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดานงานศิลปะ
2. ครูบอกวัตถุประสงคการเรียนรูเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนสามารถบรรยายหลักการ
ออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความกลมกลืนได
3. ครูทบทวนความรูเดิมเพื่อกระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาใหมไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการ
ถาม-ตอบ หรือตั้งคําถาม
ขั้นสอน
๑. ครูบรรยายประกอบ ใบความรูที่ 3 การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความกลมกลืน
๒. ครู แจกใบงานที่ 2 ใหนักเรียนฝกการออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความกลมกลืน
และสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ขณะที่นักเรียนปฏิบัติงาน
๓. ครูตั้งคําถามจากบทเรียนในระหวางที่ นักเรียนปฏิบัติงาน โดยมีนักเรียนตอบคําถามและ
แสดงความคิดเห็น
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนแตละคนนําเสนอผลงานและรวมกันสรุปบทเรียน
๒. ครูและนักเรียนรวมกันประเมินใบงานที่ 3
๓. ครูแจงผลการประเมินตามวัตถุประสงคการเรียนใหนักเรียนทราบเพื่อใหนักเรียนไดเห็น
ความกาวหนาและพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
๔. ครูนัดหมายการเรียนในชั่วโมงถัดไป และแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาความรูเพิ่มเติ่มจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องหลักการออกแบบงานทัศนศิลป

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
เรื่อง การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความกลมกลืน
รายวิชา ทัศนศิลป

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.ใบงานที่ ๖
การออกแบบงานทัศนศิลป
โดยเนนความกลมกลืน

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑.ใบความรูที่ 3
การออกแบบงานทัศนศิลป
โดยเนนความกลมกลืน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๔๖
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๔๗
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
๑.ดานทักษะ/กระบวนการ

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
ษะอยูใ่ในระดั
นระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ ดีดี ขึขึ้น้นไปร
ไปร้ออยละ
ยละ 80
๘๐
ประเมินทักษะการ แบบประเมิน --มีมีททักักษะอยู

๒.ดานคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์

สังเกตพฤติกรรม

เปรียบเทียบ

แบบสังเกต

--มีมีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค
ประสงค์ อยู
อยูใ่ในระดั
นระดับบคุณภาพ
ึ้นไป ๘๐
รอยละ 80
ดีคุณขึ้นภาพดี
ไปร้อขยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๔๘

ใบความรูที่ ๓
การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความกลมกลืน

……………………………………………………………………………………

ความกลมกลืน (Harmony) โดยทั่วไป หมายถึงการประสานเขาสนิทกัน กลมกลืน ปรองดอง สามัคคี ลงรอย
่ ว นประกอบมู
ในทางทัศนศิลป ความกลมกลืน หมายถึง การรวมกันของ หนวยยอยตาง ๆ ซึ่งไดได้แแกสก่วสนประกอบมู
ลฐานล ฐาน
ของ
ของศิ
ดเส้น นรูปรูรปาร่งางรูปรูทรง
ปทรงสี สีพืพื้นผิ้นวผิวน้น�ําหนั
้ำหนัก กอยอย่างใดอย
างใดอย่างหนึ
างหนึ่งหรื
่งหรือหลายอย
อหลายอย่างางและการจั
และการจัดวาง
ดวาง
ศิลปะลปะคือคืไดอแได้กแจุก่ดจุเส
องค์ประกอบ เช่องค
น จัปงระกอบ
หวะ ช่อเช
งว่นางท�
ำให้เกิชดอเป็
การประสานเข้
ากันได้อย่างสนิาทกันไดอยางสนิท
จังหวะ
งวนางทํ
าใหเกิดเปนการประสานเข
ประโยชนอีกลักษณะหนึ่ง ของ
ความกลมกลืนที่มีตองาน
ออกแบบทัศนศิลป ก็คือ การ
ใชความกลมกลืนเปนตัวกลาง
หรือตัวประสาน (Transition)
ทําสิ่งที่มีความขัดแยงกัน หรือสิ่งที่มีความแตกตางกัน ใหอยูรวมกันได เชนสีดํา กับสีขาว เปนน้ําหนักที่ตัดกัน
อยางรุนแรง มีความขัดแยง กันอยางสิ้นเชิง ก็ใชน้ําหนักเทา หรือ น้ําหนักออนแกระหวางขาว ดํา มาเปนตัว
ประสาน ใหสีดํา และสีขาวนั้นมีความกลมกลืนกัน

การใชน้ําหนักเทา (ขวา) เปนตัวประสานใหสีดําขาว (ซาย) ลดความขัดแยงลง หากเพิ่มคาน้ําหนักตัวประสาน
(สีเทา) ใหมีหลายคา มากขึ้น ความกลมกลืนก็จะยิ่งเดนชัดขึ้น

สีแดงและสีเขียว เปนสีที่ตัดกันอยางแทจริง (True Contrast) มีความแตกตาง กันอยางรุนแรง (ซาย) หากเพิ่ม
น้ําหนักสีดํา (ขวา)เขาไปเปนตัวประสาน ทําใหความรุนแรงนั้น ลดลง มีความกลมกลืนเกิดขึ้น
เสนตั้งและเสนนอนที่วางตั้งฉากกัน (ซาย) เปน
ทิศทางของเสนที่ขัดแยงกัน อยางรุนแรง หาก
เพิ่เมสเส้นนโคโค้งเขงเข้าไปเป
าให
าไปเป็นนตัตัววประสาน
ประสาน(ขวา)
(ขวา)ทํทำ�ให้
ความขัดแยง ลดลง เกิดความกลมกลืนขึ้นมา
ทันที
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๔๙๔๙

แนวทางสร้
งความกลมกลื
ในการออกแบบทั
แนวทางสร้
แนวทางสร้
างความกลมกลื
าางความกลมกลื
นในการออกแบบทั
นนในการออกแบบทั
ศนศิ
ศศนศิ
ลนศิ
ป์ ลลป์ป์
๑. การสร้
างความกลมกลื
ทางด้
นโครงสร้
ดดจากส่
ววนประกอบมู
ฐาน
และองค์
ระกอบ
1.การสร้
างความกลมกลื
นนทางด้
าานโครงสร้
งPเกิที่เดกิPเกิจากส่
จากส่
วนประกอบมู
นประกอบมู
ลลฐาน
ลฐาน
และ
และ
องค์องค์
ปประกอบ
ประกอบ
1.การสร้
างความกลมกลื
นทางด้
านโครงสร้
าง าาทีงที

างความกลมกลื
นทางด้
ปแบบและแนวคิ
ง ความกลมกลื
ความกลมกลื
ดดจากเรื
2 .2๒.การสร้
างความกลมกลื
นทางด้
านรูานรู
ปแบบและแนวคิ
ด ดหมายถึ
ง ความกลมกลื
น ทีนPเทีกิทีด่เPเกิจากเรื
P องราวเนื
. การสร้
แบบและแนวคิ
ด หมายถึ
จากเรื
P่องราวเนื
หา ่
B อหาB้อหาที
ศศนศิ
มมพัพันมนธ์พัธ์อนเันป็ธ์เป็นเป็นอันนหนึ
นยอย่
านงเด่
นางเด่
ชันดชันทัดชั้งทัดนีB ง้ ทันีรวมถึ
งผลงานที
่มีรูป
ทีPปทีปรากฏในงานออกแบบทั
รากฎในงาน
ออกแบบทั
นศิ
ลป์ป์ลมีมีป์คความสั
P งนอัเดี
ยเดีวกั
นอย่
างเด่
งผลงาน
Pปรากฎในงาน
ออกแบบทั
ศลนศิ
มีวามสั
ความสั
อัหนึ
น่งอัหนึ
P งนอัยเดีนวกั
วกั
อย่
นีB รวมถึ
งผลงาน
B งรวมถึ
ดแนวคิ
ที่เป็ดนทีแบบอย่
างเฉพาะของแต่
ละบุแต่คแต่
ธิคเชืคล
นต้นเป็แม้
านั้นอาจจะ
ทีPมทีแบบแนวคิ
ีรPมู ปีรแบบ
แนวคิ
างเฉพาะของ
ลคละลบุลัะคทบุคล
ลั้อทชาติ
ศาสนา
นเป็ต้วน่านต้ผลงานเหล่
แม้
วา่ ผลงาน
ู ปแบบ
ดPเป็ทีนPเป็แบบอย่
นแบบอย่
างเฉพาะของ
ลัธิทเชืธิศาสนา เป็
ศาสนา
น แม้
วา่ ผลงาน
B อเชืชาติ
B อชาติ
มีโครงสร้างที่ไม่กลมกลืนกันก็ตาม
เหล่เหล่
านัBานนัอาจจะจะมี
โครงสร้
โครงสร้
างทีางที
Pไม่Pไกม่ลมกลื
กลมกลื
นกันนกัก็นตก็ามตาม
B น อาจจะจะมี
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๕๐

ใบงานที่ ๖
การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความกลมกลืน
……………………………………………………………………………………
กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนใชหลักการสรางความกลมกลืนทางดานโครงสรางทีที่เ่เกิกิดดจาก
จาก
ส่วนประกอบมู
ลฐาน และองค์
ระกอบ
อหลักการทั
ศนศิกการทั
ลป์ ศนศิลป
สวนประกอบมู
ลฐาน ปและ
องคหรื
ประกอบ
หรือหลั

ชื่อ-นามสกุล ........................................................................เลขที่..............ชั้น ม.1/............
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง
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๕๑๕๑

515147

แบบประเมิ
แบบประเมินนใบงานที
ใบงานที่ ๖่ ๖
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูทที่ ี่ ๖๖ การออกแบบงานทั
การออกแบบงานทัศศนศิ
นศิลลปปโดยเน
โดยเนนนความกลมกลื
ความกลมกลืนน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหั
รหัสสวิวิชชาา ศ๒๑๑๐๑
ศ๒๑๑๐๑ รายวิ
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลลปป
ชัชั้น้นมัมัธยมศึ
ธยมศึกษาป
กษาปที่ท๑ี่ ๑
ชื่อกลุม.........................................................................ชั
.........................................................................ชั้น้นม.๑/....................
ม.๑/....................
เลขที่ .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
คําชี้แจง การประเมินนผลงานศิ
ผลงานศิลลปะ
ปะ เปเปนนการประเมิ
การประเมินนทัทักกษะกระบวนการคิ
ษะกระบวนการคิดดสรสรางสรรค
างสรรคในการประยุ
ในการประยุก ต์ก
ใช ก ารออกแบบงานทัศ นศิ ล ปปทที่ เี่ เนนนนความกลมกลื
ความกลมกลืนน โดยมี
โดยมีรรายการที
ายการที่ ป่ ประเมิ
ระเมินนคืคืออสรสรางสรรค
างสรรคจ จากสิ
ากสิ่ งเร่ งเราทีา่ที่
กําหนดใหได ความแปลกใหม
ความแปลกใหม เสร็
เสร็จจตามเวลา
ตามเวลา แก
แกปปญญหาได
หาไดและมี
และมีรรายละเอี
ายละเอียยดน
ดนาาสนใจ
สนใจมีมีคคะแนนเต็
ะแนนเต็มม๑๐๑๐
คะแนน แบงเปน ๓ ระดับ คือ
๐-๔
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึ
หมายถึงงตตอองปรั
งปรับบปรุปรุงง
๕-๗
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึ
หมายถึงงผผาานน
๘-๑๐
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
หมายถึ
หมายถึงงปฏิ
ปฏิบบัตัติไดิไดดดี ี
รายการประเมิ
รายการประเมินน
สร
สราางสรรค
งสรรค มีมีคความ
วาม เสร็
เสร็จจ แกแก มีมีราย
ราย
รวม
รวม
จากสิ
จากสิ่ง่งเรเราาทีที่ ่ แปลก
แปลก ตาม
ตาม ปปญญหาหา ละเอี
ละเอียดยด
กํกําาหนดให
หนดใหไไดด ใหม
ใหม เวลา
เวลา ไดได นนาสนใจ
าสนใจ

ชื่อ-นามสกุล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖๖.
๗.
.๗.
๘.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ทําไดดี
ผาน
ตองปรับปรุง

ให
ให
ให

๒๒ คะแนน
คะแนน
๑๑ คะแนน
คะแนน
๐๐ คะแนน
คะแนน

๕๒
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความกลมกลืน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขอที่ ๔ ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรี
ยน และเข
ารวมกิ
กรรมการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยนรูย นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่ออยาง
เหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห
สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

พฤติกรรมบงชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู
๔.๑.๓ สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๔.๒.๑ ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองค
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน
ชีในชี
วิตวประจํ
าวันำวัน
ิตประจ�

เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ผาน (๑)
ดี (๒)
ตามขอ ๔.๑ – ๔.๒
ไมตั้งใจเรียน
เขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนตรงเวลา
ไมศึกษาคนควาหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ความรู
ใสในการเรียน
ใสในการเรียน
และมีสวนรวมใน และมีสวนรวมใน
การเรียนรู และเขา การเรียนรู และเขา
รวมกิจกรรมการ รวมกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ เปน เรียนรูตางๆ
บางครั้ง
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสในการเรียน
และมีสวนรวมใน
การเรียนรู และเขา
รวมกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เปนประจํา
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ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื้อ้อหาหา
--หลั
หลั
กการออกแบบงานทั
การออกแบบงานทั
ศนศิ
-หลั
กกการออกแบบงานทั
ศศนศิ
ลลปปลป์
นศิ
จุจุดดประสงค
ประสงคกการเรี
ารเรียยนรูนรู 
ดดาานความรู
นความรู 
๑.๑.การออกแบบงานทั
การออกแบบงานทัศศนศิ
นศิลลปปโดยเน
โดยเนนน
ความสมดุ
ความสมดุลล
นทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
ดดาานทั
การเปรียยบเที
บเทียยบบ
๑.๑.การเปรี
นคุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค
ประสงค
ดดาานคุ
๑.๑.ใฝใฝเรีเรียยนรูนรู 

หนววยการเรี
ยการเรียยนรูนรูทที่ ี่ ๑๑
หน
กลุกลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรู  ศิศิลลปะปะ
กรรมการเรียยนรูนรู 
กิกิจจกรรมการเรี
ขัขั้น้นนํนําา
ทายนักกเรีเรียยนนและพู
และพูดดคุคุยยแลกเปลี
แลกเปลี่ย่ยนความคิ
นความคิดดเห็เห็นนดดาานงานศิ
นงานศิลลปะปะ
1.1.ครูครูททักักทายนั
อกวัตตถุถุปประสงค
ระสงคกการเรี
ารเรียยนรูนรูเมืเมื่อ่อเรีเรียยนจบบทเรี
นจบบทเรียยนนี
นนี้แ้แลลววนันักกเรีเรียยนสามารถบรรยายหลั
นสามารถบรรยายหลักกการ
การ
2.2.ครูครูบบอกวั
ออกแบบงานทัศศนศิ
นศิลลปปโดยเน
โดยเนนนความสมดุ
ความสมดุลลไดได
ออกแบบงานทั
บทวนความรูเดิเดิมมเพืเพื่อ่อกระตุ
กระตุนนใหใหผผูเรีูเรียยนสามารถเรี
นสามารถเรียยนรูนรูเนืเนื้อ้อหาใหม
หาใหมไดไดรรวดเร็
วดเร็ววยิยิ่งขึ่งขึ้น้นโดยการ
โดยการ
3.3.ครูครูททบทวนความรู
ถาม-ตอบหรืหรืออตัตั้งคํ้งคําาถาม
ถาม
ถาม-ตอบ
รรยายประกอบใบความรู
ใบความรูทที่ 4ี่ 4การออกแบบงานทั
การออกแบบงานทัศศนศิ
นศิลลปปโดยเน
โดยเนนนความสมดุ
ความสมดุลล
4.4.ครูครูบบรรยายประกอบ
สอน
ขัขั้น้นสอน
แจกใบงานที่ ๗่ ๗ใหใหนนักักเรีเรียยนฝ
นฝกกการออกแบบงานทั
การออกแบบงานทัศศนศิ
นศิลลปปโดยเน
โดยเนนนความสมดุ
ความสมดุลล
๑.๑.ครูครูแจกใบงานที
และสังเกตคุ
งเกตคุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงประสงค
งประสงคขของผู
องผูเรีเรียยนนขณะที
ขณะที่น่นักักเรีเรียยนปฏิ
นปฏิบบัตัติงาน
ิงาน
และสั
๒.ครูตตั้งคํั้งคําาถามจากบทเรี
ถามจากบทเรียยนในระหว
นในระหวาางทีงที่ นั่ นักกเรีเรียยนปฏิ
นปฏิบบัตัติงาน
ิงานโดยมี
โดยมีนนักักเรีเรียยนตอบคํ
นตอบคําาถามและ
ถามและ
๒.ครู
แสดงความคิดดเห็เห็นน
แสดงความคิ
นแตลละคนนํ
ะคนนําาเสนอผลงานและร
เสนอผลงานและรววมกัมกันนสรุสรุปปบทเรี
บทเรียยนน
๓.๓.นันักกเรีเรียยนแต
ขัขั้น้นสรุสรุปป
ละนักกเรีเรียยนรนรววมกัมกันนประเมิ
ประเมินนใบงานที
ใบงานที่ ๗่ ๗
๑.๑.ครูครูแและนั
งผลการประเมินนตามวั
ตามวัตตถุถุปประสงค
ระสงคกการเรี
ารเรียยนให
นใหนนักักเรีเรียยนทราบเพื
นทราบเพื่อ่อใหใหนนักักเรีเรียยนได
นไดเห็เห็นน
๒.๒.ครูครูแแจจงผลการประเมิ
ความกาาวหน
วหนาาและพั
และพัฒฒนาการเรี
นาการเรียยนรูนรูขของตนเอง
องตนเอง
ความก
หมายการเรียยนในชั
นในชั่ว่วโมงถั
โมงถัดดไปไปและแนะนํ
และแนะนําาใหใหนนักักเรีเรียยนไปศึ
นไปศึกกษาความรู
ษาความรูเพิเพิ่ม่มเติเติ่ม่มจากแหล
จากแหลงง
๓.๓.ครูครูนนัดัดหมายการเรี
เรีเรียยนรูนรูตตาางงๆๆเกีเกี่ย่ยวกัวกับบเรืเรื่อ่องหลั
งหลักกการออกแบบงานทั
การออกแบบงานทัศศนศิ
นศิลลปป

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรูทที่ ๗ี่ ๗
การออกแบบงานทัศศนศิ
นศิลลปปโดยเน
โดยเนนนความสมดุ
ความสมดุลล
เรืเรื่อ่องงการออกแบบงานทั
รายวิ
รายวิชชาาทัทัศศนศิ
นศิลลปป

ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
๑๑ใบงานที
ใบงานที่ ๗่ ๗การออกแบบ
การออกแบบ
งานทั
งานทัศศนศิ
นศิลลปปโดยเน
โดยเนนนความ
ความ
สมดุ
สมดุลล

สืสื่อ่อ/แหล
/แหลงงเรีเรียยนรูนรู 
๑๑ใบความรู
ใบความรูทที่ ๔ี่ ๔
การออกแบบงานทั
การออกแบบงานทัศศนศิ
นศิลลปป
โดยเน
โดยเนนนความสมดุ
ความสมดุลล

เวลา 11ชัชั่ว่วโมง
โมง
เวลา
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ๑ี่ ๑

๕๓
๕๓
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๕๔
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
๑.ดานทักษะ/กระบวนการ

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
ประเมินทักษะการ แบบประเมิน --มีมีทักษะอยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร
ไปร้อยละ 80
๘๐

๒.ดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สังเกตพฤติกรรม

เปรียบเทียบ

แบบสังเกต

- -มี
มีลคกั ุณษณะอั
นพึงนประสงค์
อยูในระดั
บคุณบภาพ ดี ขึน้
ลักษณะอั
พึงประสงค
อยูในระดั
คุณอภาพดี
ขึ้นไป รอยละ 80
ไปร้
ยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๕๕

ใบความรูที่ ๔
การออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความสมดุล

……………………………………………………………………………………

ความสมดุล (Balance) หมายถึง ความเทากันหรือภาวะที่เทากันขององคประกอบ จะทําใหงาน
ออกแบบมีความเปนระเบียบการออกแบบใหมีความสมดุลตองอาศัยความสัมพันธมูลฐานของทัศนธาตุตางๆ
มาประกอบกันไดแก ขนาดของจุด เสน รูปราง น้ําหนัก ทิศทางและสี เทากันหรือเกิดการเทากันในความรูสึก

ความสมดุลจะใหความรูสึกเทากันทั้งสองดาน ความสมดุลทําใหงานดูสงางาม นาสนใจ มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย การออกแบบใหมีความสมดุลตองอาศัยความสัมพันธขององคประกอบตางๆ เชน รูปราง
ขนาด เสน มวล ทิศทาง สี เปนตน
ความสมดุลแบงออกเปน 2 ชนิดคือ
3.1 ความสมดุลที่เหมือนกันทั้งสองขางเปนการใหความสมดุลทั้งดานซายขวา บนลาง มีน้ําหนัก
และขนาดเทากันทั้งสองดาน

3.2 ความสมดุลที่ทั้งสองขางไมเหมือนกัน
การจัดความสมดุลแบบนี้เปนที่นิยม เปนการจัดที่ใหมองสภาพสวนรวมแลว มีความถวงหรือน้ําหนัก
เทากันดวยความรูสึกจากการมองเห็น

การจัดความสมดุลทั้งสองขางไมเหมือนกันควรพิจารณาถึงสิ่งตางๆดังนี้ น้ําหนัก วัตถุเล็ก ถาจะทํา
ใหมีน้ําหนักเทากับวัตถุใหญ จะตองเพิ่มจํานวนวัตถุเล็กเขาไป , สีที่เขมมากจะมีน้ําหนักมากกวาสีออน, พื้นผิว
หยาบจะมีน้ําหนักมากกวาพื้นผิวเรียบ, การวางตําแหนงของวัตถุ วางไกลใหความรูสึกหนักกวาวัตถุที่อยูไกล,
ความนาสนใจของรูปวัตถุ วัตถุที่มีขนาดใหญอาจใหความรูสึกเบากวาวัตถุขนาดเล็กที่นาสนใจมากกวาก็ได
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๕๖
ภาพตัวอยาการออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความสมดุล
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๕๗

57
57 53
๕๗

ใบงานทีใบงานที
่๗ ่๗
หลักการออกแบบงานทั
หลักการออกแบบงานทั
ศนศิลปศโดยเน
นศิลปนโความสมดุ
ดยเนนความสมดุ
ล
ล
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
กิจกรรมการเรี
กิจกรรมการเรี
ยนรูใหนักยเรีนรูยนใช
ใหนหักลัเรีกยการสร
นใชหลัากงความกลมกลื
การสรางความกลมกลื
นทางดานโครงสร
นทางดานโครงสร
าง ที่เกิดจาก
าง ที่เกิดจาก
สวนประกอบมู
องคปหรืระกอบ
หรือหลั
กการทั
สวนประกอบมู
ลฐาน และลฐาน
องคปและ
ระกอบ
อหลักการทั
ศนศิ
ลป ศนศิลป

ชื่อ-นามสกุชื่อล-นามสกุ
........................................................................เลขที
ล ........................................................................เลขที
่..............ชั่..............ชั
้น ม.1/............
้น ม.1/............
ผลการประเมิ
ผลการประเมิ
น.ได ..............คะแนน
น.ได ..............คะแนน
ระดับคุณภาพ
ระดับดี
คุณภาพ
มากดี
ดีมากพอใช
ดี พอใช
ควรปรัควรปรั
บปรุง บปรุง

๕๘

5854

แบบประเมิน ใบงานที่ ๗
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ หลักการออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความสมดุล
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชื่อกลุม.........................................................................ชั้น ม.๑/....................
เลขที่ .....................................................................................................................................................................

ประยุกกใชต์ ใ ช้
คําชี้แจง การประเมินผลงานศิลปะ เปนการประเมินทักษะกระบวนการคิดสรางสรรคในการประยุ
การออกแบบงานทัศนศิลปที่เนนความสมดุล โดยมีรายการที่ประเมิน คือ สรางสรรคจากสิ่งเราที่กําหนดใหได
ความแปลกใหม เสร็จตามเวลา แกปญหาได และมีรายละเอียดนาสนใจ มีคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน แบงเปน ๓
ระดับ คือ
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ตองปรับปรุง
๕-๗ คะแนน
หมายถึง ผาน
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ปฏิบัติไดดี
รายการประเมิน
สรางสรรค
มีความ เสร็จ แก
มีราย
ชื่อ-นามสกุล
รวม
จากสิ่งเราที่ แปลก ตาม ปญหา ละเอียด
กําหนดใหได ใหม
เวลา ได
นาสนใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖๖.
๗.
.๗.
๘.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ทําไดดี
ผาน
ตองปรับปรุง

ให
ให
ให

๒ คะแนน
๑ คะแนน
๐ คะแนน

๕๙
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ หลักการออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความสมดุล
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขอที่ ๔ ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยน และเข
ารวมกิ
กรรมการ
เรี
ยนรูย นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่ออยาง
เหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห
สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู และนําไปใชใน
ิตประจ�
ชีในชี
วิตวประจํ
าวันำวัไดนได้

พฤติกรรมบงชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู
๔.๑.๓ สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
๔.๒.๑ ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม
๔.๒.๒ บับันนทึทึกกความรู
ความรู้ วิวิเคราะห์
เคราะหตรวจสอบจากสิ
ตรวจสอบจากสิ่ง่งทีที่เรี่เรียยนรู
นรู้ สรุสรุปปเป็เปนนองค
ความรู
 ้
องค์ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี
แลกเปลี่ย่ยนเรี
นเรียยนรู
นรู้ดด้ววยวิยวิธธีกีการต่
ารตาางงๆๆ และนํ
และน�าำไปใช
ไปใช้ใน
ชีวิติวประจํ
าวันำวัน
ในชี
ิตประจ�

เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
ผาน (๑)
ดี (๒)
ตามขอ ๔.๑ – ๔.๒
ไมตั้งใจเรียน
เขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนตรงเวลา
ไมศึกษาคนควาหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ความรู
ใสในการเรียน
ใสในการเรียน
และมีสวนรวมใน และมีสวนรวมใน
การเรียนรู และเขา การเรียนรู และเขา
รวมกิจกรรมการ รวมกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ เปน เรียนรูตางๆ
บางครั้ง
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสในการเรียน
และมีสวนรวมใน
การเรียนรู และเขา
รวมกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เปนประจํา

๖๐

หนวยการเรียนรูที่ 2

ชื่อหนวยวาดภาพทัศนียภาพแสนงาม
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๗ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระ ทัศนศิลป
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ
วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๑/๓ วาดภาพทัศนียภาพแสดงใหเห็นระยะใกลไกลเปน ๓ มิติ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
หลักการของภาพทัศนียภาพ เปนภาพที่ใหความรูสึกเปน 3 มิติ ซึ่งจะมีลักษณะของมองเห็นภาพ คือ
วัตถุ หรือสิ่งของที่มีขนาดเทากันเมื่อยูไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลง ระยะที่เทากันเมื่ออยูไกลตัวออกไปจะมี
ระยะที่ถี่ขึ้นเรื่อย ๆ จนรวมเปนจุดเดียวกัน เสน หรือสิ่งของที่คูขนานกันเมื่อไกลออกไปจะพุงเขาหากัน และ
วัตถุ หรือสิ่งของตาง ๆ เมื่ออยูไกลตัวออกไป จะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงไปตามลําดับ
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
.
๑) หลักการของภาพทัศนียภาพ
๒) การวาดภาพทัศนียภาพ
ทักษะ/กระบวนการ
๑) ทักษะกระบวนการทํางาน
2) ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค
เจตคติ
--สุสุนนทรี
ทรียยภาพและศิ
ภาพและศิลลปะนิ
ปะนิสสัยัยทีที่ด่ดี ี
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการใชทักษะชิวิต
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๖๑
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๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
5.1 อยูอยางพอเพียง
5.2 มุงมั่นในการทํางาน
5.3 รักความเปนไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
หนวยที่ รหัสตัวชี้วัด
แผนการเรียนรูที่...เรื่อง ..
ศ 1.1 ม.
2
๑. หลักการของภาพทัศนียภาพ
วาดภาพ 1/3
ม. ๑/๓
ทัศนียภาพ
๒. การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ 1
แสนงาม
๓. การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ 2
๔. การวาดภาพทัศนียภาพ
๕. การวาดภาพ“ทัศนียภาพในโรงเรียน
ของฉัน”
๖. ผลงานศิลปะ “ทัศนียภาพในโรงเรียน
ของฉัน”
๗. ทัศนียภาพแสนงามที่บานของฉัน

ชิ้นงานหรือภาระงาน
จากประสบการณ
ของของ
--ใบงานที
ใบงานที่ ๘ “ทัศนียภาพ จากองค์
ประสบการณ์
ฉัน”
--แบบฝ
แบบฝึกกทีที่ ่ 1๑ การร
การร่าางภาพด
งภาพด้ววยเส
ยเส้นนทัทัศศนีนียยภาพ
ภาพ 1๑
--แบบฝ
แบบฝึกกทีที่ ่ 2๒ การร
การร่าางภาพด
งภาพด้ววยเส
ยเส้นนทัทัศศนีนียยภาพ
ภาพ 2๒
--แบบฝ
แบบฝึกกทีที่ ่ 3๓ การวาดภาพทั
การวาดภาพทัศศนีนียียภาพ
ภาพ
--ผลงานศิ
ผลงานศิลลปะ
ปะ “ทั
“ทัศศนีนียยภาพในโรงเรี
ภาพในโรงเรียยนของฉั
นของฉันน””

--ผลงานศิ
ผลงานศิลลปะ
ปะ “ทั
“ทัศศนีนียยภาพในโรงเรี
ภาพในโรงเรียยนของฉั
นของฉันน””
--ผลงานศิ
ผลงานศิลลปะ
ปะ “ทั
“ทัศศนีนียยภาพแสนงามที
ภาพแสนงามที่บ่บาา้ นของฉั
นของฉันน””
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เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
๑. ผลงานตรงกับจุดประสงคที่กําหนด

๒. ผลงานมีความถูกตองสมบูรณ

๓. ผลงานมีความคิดสรางสรรค

๔. ผลงานมีความเปนระเบียบ

เกณฑการตัดสิน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑการผาน

๔ (ดีมาก)
ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
ทุกประเด็น
เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตอง
ครบถวน
ผลงาน
แสดงออกถึง
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม
และเปนระบบ
ผลงานมีความ
เปนระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต

๓๐ – ๓๕
๒๕ – ๒๙
๒๐ – ๒๔
๑๕ – ๑๙

ระดับคุณภาพ

๓ (ดี)
ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
เปนสวนใหญ
เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตองเปนสวน
ใหญ
ผลงานมี
แนวคิดแปลก
ใหมแตยังไม
เปนระบบ

๒ (พอใช)
ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงคบาง
ประเด็น
เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตองเปนบาง
ประเด็น
ผลงานมีความ
นาสนใจ แตยัง
ไมมีแนวคิด
แปลกใหม

๑ (ปรับปรุง)
ผลงานไม
สอดคลองกับ
จุดประสงค

ผลงานสวน
ใหญมีความเปน
ระเบียบแตยังมี
ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความ
เปนระเบียบแต
มีขอบกพรอง
บางสวน

ผลงานสวน
ใหญไมเปน
ระเบียบ และมี
ขอ บกพรอง
มาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒๐ ขึ้นไป ผานเกณฑ
ตั้งแต ๑๕

เนื้อหาสาระ
ของผลงานไม
ถูกตองเปนสวน
ใหญ
ผลงานไมแสดง
แนวคิดใหม

ขอบเขตเนื้อหา
หลั-หลั
กการของทั
ศนียภาพ
กการของภาพทั
ศนียภาพ
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. หลักการของภาพทัศนียภาพ
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. การนําความรูไปใช
ดานคุณลักษณะ
๑. มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 2
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูทักทายนักเรียนในชั่วโมงแรกของการเรียน และพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเลาประสบการณ
ดานการวาดภาพทิวทัศน
2. ครูบอกวัตถุประสงคการเรียนรูเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนสามารถบอกหลักการของภาพ
ทัศนียภาพ ได
3. ครูใหนักเรียนวาดภาพทัศนียภาพ “ทัศนียภาพ จากประสบการณของฉัน”กอนเรียน
ขั้นสอน
๑. ครูบรรยายประกอบ ใบความรูที่ 5 หลักการของภาพทัศนียภาพ
๒. ครูแบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4-6 คน ใหนักเรียนแตละกลุมแบงหนาที่รวมกันวิเคราะห
การวาดภาพตามหลักทัศนียภาพ(Perspective) ทั้ง 3 แบบ จากใบความรูและสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียน ขณะที่นักเรียนปฏิบัติงาน
๓. ครูตั้งคําถามจากบทเรียนใหนักเรียนแตกลุมรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น
๔. นักเรียนแตละคนกลุมเลือกชิ้นงานของเพื่อน“ทัศนียภาพ จากประสบการณของฉัน”กอนเรียน
ออกมานําเสนอและรวมกันสรุป
๕. ครูและนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาโดยนักเรียนสามารถบอกหลักการของภาพทัศนียภาพ ได
๒. ครูนัดหมายการเรียนในชั่วโมงถัดไป และแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาความรูเพิ่มเติ่มจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ เกี่ยวกับการเขียนภาพทัศนียภาพ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
เรื่อง หลักการของภาพทัศนียภาพ
รายวิชา ทัศนศิลป

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑.ใบความรูที่ ๕
หลักการของภาพ
ทัศนียภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.ใบงานที่ ๘
“ทัศนียภาพ จาก
ประสบการณของฉัน”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
๑.ด้านทักษะ/กระบวนการษะ/กระบวนการ ประเมินทักษะ
1.ด
การนำ�ความรู
-การนํ
าความรู้ไไปใช้
ปใช
2.ดานคุณลักษณะอันพึง
สังเกตพฤติกรรม
ประสงค์

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
แบบประเมิน --มีมีทักษะอยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร
ไปร้อยละ 80
๘๐
แบบสังเกต

--มีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ประสงค์ออยู
ยู่ใในระดั
นระดับบคุณภาพ
ึ้นไป๘๐
รอยละ 80
ดีคุขณึ้นภาพดี
ไป ร้อขยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๖๕

ใบความรูที่ ๕
หลักการของภาพทัศนียภาพ

……………………………………………………………………………………
หลักการของภาพทัศนียภาพ

หลักการของภาพทัศนียภาพ เปนภาพที่ใหความรูสึกเปน 3 มิติ คือ มีลักษณะของความเหมือน
ใกลเคียงกับภาพที่คนเราเห็นภาพตาง ๆ โดยทั่วไป เชน ถาไปยืนอยูกลางถนน แลวมองไปไกลขางหนา เราจะ
เห็นถนนจะคอยเล็กลง เสาไฟฟาก็สั้นเล็กลง ถามีตนไมเปนทิวขางทางก็จะ เตี้ยลง แลวก็จะวิ่งไปรวมกันที่จุด
สุดสายตา หรือถาใครอยูใกลเสนทางรถไฟก็จะเห็นไดชัดเจน รางรถไฟจะไปรวมกันที่จุดจุดเดียว ไมหมอนที่
นอนขวางรับรางเหล็กก็จะสั้นเขา และรวมกันที่ จุดรวมสายตา

Perspective คือ อะไร ?

ไดดังนี้

Perspective คือ ทัศนียภาพ (ทัศน+ภาพ = ภาพที่ใชตามอง) หรือภาพที่มีการนําดวยจุดสายตา
1. วัตถุ หรือสิ่งของที่มีขนาดเทากันเมื่อยูไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลง
2. ระยะที่เทากันเมื่ออยูไกลตัวออกไปจะมีระยะที่ถี่ขึ้นเรื่อย ๆ จนรวมเปนจุดเดียวกัน
3. เสน หรือสิ่งของที่คูขนานกันเมื่อไกลออกไปจะพุงเขาหากัน
4. วัตถุ หรือสิ่งของตาง ๆ เมื่ออยูไกลตัวออกไป จะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงไปตามลําดับ

ทัศนียภาพ

การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ Perspective เสนทัศนียภาพ คือ เสนที่ชวยใหการวาดภาพบน
ระนาบ 2 มิติ ดูเปนภาพ 3 มิติ มีความเหมือนจริง คือ มีความกวาง ความยาว และความลึก เพื่อแสดงใหเห็น
วาวัตถุที่มีขนาดเทากัน ถาวางอยูในตําแหนงที่ตางกันจะมีขนาดตางกันดวย
ขั้นตอนการรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ
1.เขียนเสนระดับสายตา (HL Horizontal Lline) : เปนเสนที่อยูในระดับเดียวกับตา หรือจะเปน
เสนขอบฟา เสนที่แบงทองฟากับพื้นน้ํา
2.หาจุดรวมสายตา (VP Vanishing Point) : หาไดโดยการรางเสนจากโครงสรางของวัตถุที่อยูใน
ภาพไปยังเสนระดับสายตา ซึ่งชวยสรางภาพวัตถุที่จะวาดใหมีระยะและขนาดตางกัน
3.วาดรายละเอียดของวัตถุ เมื่อรางเสน HL และเสนที่มุงไปหาจุด VP แลว ก็เริ่มใสรายละเอียด
แนะนําใหเริ่มรางวัตถุที่มีขนาดใหญกอนแลวคอยๆ รางสวนยอย

รูปที่ 1 แสดงการรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ
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ลักษณะของเสนตางๆ ที่ใชในการเขียนภาพทัศนียวิทยา (Perspective)
เสมอ

1.Ground Plane (GP): แผนพื้นที่วางวัตถุแผนภาพ (PP) จะตองวางตั้งฉากกับแผนพื้นหรือระนาบ

2.Horizon Line (HL) : เสนขอบฟา ตั้งอยูในแนวระดับตา (Eye Level) เสนนี้มีความสําคัญมากจะ
เปนเสนที่จุดรวมสายตา (VP) ตั้งอยูบนเสนนี้
3.Vanishing Point (VP) : จุดรวมสายตา คือจุดกําหนดที่สําคัญมากในการเขียน
ภาพ Perspective จุดรวมสายตาจะตั้งอยูบนเสนระดับตาในขอ 2 อาจมีจุดเดียวหรือ 2 จุดก็ไดตามชนิดการ
มองของภาพ Perspective
4.Station Point (SP) : เปนจุดยืนในการมองไปยังภาพ ซึ่งเนนเปนลักษณะของภาพทัศนียวิทยา
5.Ground Line (GL) : เปนเสนพื้นที่จดแผนภาพเสนนี้มีความสําคัญในการเขียนภาพ
Perspective มากเพราะใชเปนที่ตั้งของภาพ Perspective ที่มองเห็น
6.Center of Vision (CV) : จุดรวมสายตาที่ตั้งอยูตรงกลางของภาพจุดที่อยูบนเสนนี้เรียกวา
Center Point (CV)

การวาดภาพตามหลักทัศนียภาพ(Perspective) มี 3 แบบ คือ
1.แบบจุดรวมสายตา (Vanishing Point) จุดเดียว (One Point Perspective) : มีแนว
เสนระดับ ดานหนาขนานกับเสนระดับตา (Horizon Line หรือ Eye Level) สวนดานลึกจะไปรวมกันที่จุดรวม
สายตา (VP) ซึ่งตั้งอยูบนเสนระดับตา

รูปที่ 2 แสดงโครงสรางของภาพที่ประกอบดวย
เสนระดับสายตา (Horizon Line) และจุดรวม
สายตา (Vanishing point)

รูปที่ 3 แสดงใหเห็นถึงการไปรวมของจุดรวมสายตา ถาไปยืนอยูกลางรางรถไฟมอง
ไกลออกไป เสนของรางรถไฟที่ขนานกันจะเล็กลงและไปรวมอยูเปนจุดเดียว

รูปที่ 4 แสดงโครงสรางของภาพที่ประกอบดวย
เสนระดับสายตา (Horizon Line) และจุดรวมสายตา
รูปที่ 5 แสดงโครงสรางของการมองของภาพในตําแหนงที่ไมใชอยูตําแหนงกลาง
(Vanishing point)
ของภาพที่มองแสดงใหเห็นตําแหนงการมองดานขางของรางรถไฟ จะเห็นวาใน
ความเปนจริงของทุกอยางที่มีขนาดเทากันก็จะไปรวมอยูจ ุดเดียวกัน

๖๗
2.แบบจุดรวมสายตา 2 จุด (Two Point Perspective) : ภาพ Perspectiveที่มีเสนแนวระดับทั้ง
ดานหนาและดานขางไปรวมตรงจุดรวมสายตา (VP. 1และ VP. 2) ซึ่งอยูดานซายและขวา

รูปที่ 6 แสดงโครงสรางมุมมองของภาพ
PERSPECTIVE VP 2 จุด ที่มองจากที่สูงลงที่ต่ํา

รูปที่ 7 แสดงโครงสรางมุมมองของภาพ
PERSPECTIVE VP 2 จุด ที่มองสูงขึ้นไป

3.แบบรวมจุดสายตา 3 จุด (Three Point Perspective) : ภาพ Perspective ที่คลายกับ
แบบจุดรวมสายตา 2 จุด แตเพิ่มการมองจุดรวมสายตาจากจุดที่ 3 (VP. 3) ตรงตามแนวดิ่ง จุดรวมสายตา
ที่ 3 (VP. 3) ดูภาพไดเมื่ออยูทั้งดานบนและดานลางของเสน ระดับตา (HL)

รูปที่ 8 แสดงภาพ PERSPECTIVE ที่มีจุดรวม
สายตา 3 จุด อยูในลักษณะของการมองจากลางขึ้นบน

รูปที่ 9 แสดงภาพ PERSPECTIVE ที่มีจุดรวมสายตา
3 จุด อยูในลักษณะของการมองจากบนลงลาง
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การวาดห้องจาก PERSPECTIVE แบบ 1 จุดและ PERSPECTIVE 2 จุด

จะเห็นว่าการวาดแบบ PERSPECTIVE 1 จุด
ดูเหมือนจะซับซ้อนน้อยกว่าและวาดง่ายกว่า
แต่ PERSPECTIVE แบบ 2 จุดนัDนจะวาดออกมา
เสมือนจริ งมากกว่า เพราะคนเราจะมีสองตา
และการวาดจาก 2 จุดจะออกมาดูเป็ นธรรมชาติ
กว่าเสมอ และดูไม่หลอกตามาก
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๖๙
นอกจากการวาดภาพ PERSPECTIVE ตรง ๆ แลวเรายังมีเรื่องของความสูงต่ําของมุมมอง ที่ทําให
ภาพวาดนั้นแตกตางแลวนาสนใจ
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๗๐

ใบงานที่ ๘
“ทัศนียภาพ จากประสบการณของฉัน”กอนเรียน
……………………………………………………………………………………
ใหนักเรียนวาดภาพทัศนียภาพตามประสบการณที่ผานมา ตามความสามารถและความถนัด

ชื่อ-สกุล..................................................................................................เลขที่............................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

70
66

๗๑๗๑

71
7167

แบบประเมิ
แบบประเมินนใบงานที
ใบงานที่ ๘่ ๘
แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูทที่ ี่๑๑ หลั
หลักกการของภาพทั
การของภาพทัศศนีนียยภาพ
ภาพ
กลุมสาระการเรียนรู
นรูศศิลิลปะ
ปะ
รหั
รหัสสวิวิชชาาศ๒๑๑๐๑
ศ๒๑๑๐๑ รายวิ
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลลปป
ชัชั้น้นมัมัธยมศึ
ธยมศึกษาป
กษาปทที่ ๑ี่ ๑
ชื่อกลุม.........................................................................ชั
.........................................................................ชั้น้นม.๑/....................
ม.๑/....................
เลขที่ .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
คําชี้แจง การประเมิ นนผลงานศิ
ผลงานศิลลปะ
ปะ เปเปนนการประเมิ
การประเมินนทัทักกษะกระบวนการคิ
ษะกระบวนการคิดดสรสราางสรรค
งสรรคในการประยุ
ในการประยุ
ประยุกต์กใชใใช
ช้
หลักการของภาพทัศนียยภาพ
ภาพ โดยมี
โดยมีรรายการที
ายการที่ป่ประเมิ
ระเมินนคืคืออสรสราางสรรค
งสรรคจจากสิ
ากสิ่ง่งเรเราาทีที่ก่กําหนดให
ําหนดใหไดไดความแปลกใหม
ความแปลกใหม
เสร็จตามเวลา แกปญหาได
หาได และมี
และมีรรายละเอี
ายละเอียยดน
ดนาาสนใจ
สนใจมีมีคคะแนนเต็
ะแนนเต็มม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบแบงเป
งเปนน๓๓ระดั
ระดับบคือคือ
๐-๔
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึ
หมายถึงงตตอองปรั
งปรับบปรุปรุงง
๕-๗
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึ
หมายถึงงผผาานน
๘-๑๐
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
หมายถึ
หมายถึงงปฏิ
ปฏิบบัตัติไดิไดดดี ี
รายการประเมิ
รายการประเมินน
สรสราางสรรค
งสรรค มีมีคความ
วาม เสร็
เสร็จจ แกแก มีมีราย
ราย
รวม
รวม
จากสิ
จากสิ่ง่งเรเราาทีที่ ่ แปลก
แปลก ตาม
ตาม ปปญญหาหา ละเอี
ละเอียดยด
กํกําาหนดให
หนดใหไไดด ใหม
ใหม เวลา
เวลา ไดได นนาสนใจ
าสนใจ

ชื่อ-นามสกุ
-นามสกุลล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖๖.
๗.
.๗.
๘.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ทําไดดี
ผาน
ตองปรับปรุง

ให
ให
ให
ให
ให
ให

๒๒ คะแนน
คะแนน
๑๑ คะแนน
คะแนน
๐๐ คะแนน
คะแนน

๗๒
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ หลักการของภาพทัศนียภาพ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ขอที่ 6 มุงมั่นในการทํางาน
นิยาม
มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทําหนาที่
การงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ผูที่มุงมั่นในการทํางาน คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่
กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
6.1.1 เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหแลวเสร็จ
ปฏิบัติหบนัตาิหทีน้่กาารงาน
การปฏิ
ที่การงาน
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง
6.2.1 ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการ
6.2 ทํางานดวยความเพียร
ทํางานำงาน
พยายาม และอดทนเพื่อใหงาน
การท�
6.2.2 พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหแลวเสร็จ
สําเร็จตามเปาหมาย
6.2.3 ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตามขอ 6.1 – 6.2
ไมตั้งใจปฏิบัติ ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
หนาที่การงาน รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ปฏิ
บัติหบนัตาิหทีน้่ทาี่ ที่ที่ ปฏิ
บัติหบนัตาิหทีน้่ทาี่ ที่ที่
การปฏิ
การปฏิ
ไดรับมอบหมายให ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น
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ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหบนัตาิหทีน้่ทาี่ ที่ที่
การปฏิ
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

ขอบเขตเนื้อหา
-การรางภาพด้
างภาพดวยเส้
วยเสนนทัทัศศนีนียยภาพ
ภาพ
การร่
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. การนําความรูไปใช
ดานคุณลักษณะ
๑. มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 2
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ

ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาโดยนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการรางภาพดวยเสนทัศนียภาพได
๒. ครูนัดหมายการเรียนในชั่วโมงถัดไป และแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาความรูเพิ่มเติ่มจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ เกี่ยวกับการเขียนภาพทัศนียภาพ

ขั้นสอน
๑. ครูสาธิตการรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ
๒. นักเรียนทุกคนฝกการรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ ตามแบบฝกที่ 1
๓. ครูตั้งคําถามจากแบบฝกใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในการนําความรูไปใช
๔. นักเรียนแตละคนรวมสรุปผลการทํางานตาม แบบฝกที่ 1 ครูสุมผลงานนักเรียนออกมานําเสนอและ
รวมกันอภิปราย
๕. ครูและนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูทักทายนักเรียน และพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเลาประสบการณดานการวาดภาพทิวทัศน
2. ครูบอกวัตถุประสงคการเรียนรูเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนสามารถรางภาพดวยเสน
ทัศนียภาพได
3. ครูใหนักเรียนเตรียมอุปกรณวาดรูป

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
เรื่อง การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ 1
รายวิชา ทัศนศิลป

สื่อ/แหลงเรียนรู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-แบบฝกที่ 1
การรางภาพดวยเสน
ทัศนียภาพ 1

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๗๓
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๗๔

74 70

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
๑.ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.ด
ษะ/กระบวนการ- ประเมินทักษะ
การนำ�ความรู
-การนํ
าความรู้ไปใช้
ไปใช
2.ดานคุณลักษณะอันพึง
สังเกตพฤติกรรม
ประสงค์

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
แบบประเมิน - -มีมีทักษะอยู่ใ นระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้
ไปรอยละ ๘๐
80
แบบสังเกต

- -มีมีคุณลักษะอั
นพึนงพึประสงค์
อยู่ใอยู
นระดั
บคุณ
ษณะอั
งประสงค
ในระดั
บ ภาพ
คุณขึ้นภาพดี
ึ้นไป ๘๐
รอยละ 80
  ดี
ไปร้อขยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๗๕

แบบฝกที่ 1
การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ 1
……………………………………………………………………………………
ใหนักเรียนฝกวาดภาพเห็นถึงการไปรวมของจุดรวมสายตา จากแบบฝกที่กําหนดให

ชื่อ-สกุล..................................................................................................เลขที่............................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง
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แบบประเมิน แบบฝกที่ ๑
แผนการจัดการเรีแบบประเมิ
ยนรูที่ ๒ นการร
างภาพด
ใบงานที
่ ๘ วยทัศนียภาพ ๑
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะแผนการจัดรหั
สวิชยานรูศ๒๑๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
การเรี
ที่ ๑ หลักการของภาพทั
ศนีลยปภาพ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชื่อกลุม.........................................................................ชั้น ม.๑/....................
เลขที่ .....................................................................................................................................................................
ชื่อกลุม.........................................................................ชั้น ม.๑/....................
เลขที่ .....................................................................................................................................................................
จง การประเมิ
การประเมินนผลงานศิ
ผลงานศิ
ล ปะเปนเปการประเมิ
น การประเมิ
ทั กษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
คําชี้แจง
ลปะ
นทักนษะกระบวนการคิ
ดสราดงสรรค
ในการประยุ
กประยุ
ใช กต์ใชใช้
หลักการของภาพทัศนียภาพ โดยมีรายการที่ประเมิน คือ สราางสรรค
งสรรคจจากสิ
ากสิ่ง่งเรเราาทีที่ก่กําําหนดให
หนดใหไไดด ความแปลกใหม
ความแปลกใหม
เสร็จตามเวลา แกปญหาได และมี
และมีรรายละเอี
ายละเอียยดน
ดนาาสนใจ
สนใจมีมีคคะแนนเต็
ะแนนเต็มม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบแบงเป
งเปนน๓๓ระดั
ระดับบคืคืออ
๐-๔
หมายถึ
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงตตอองปรั
งปรับบปรุปรุงง
๕-๗
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงผผาานน
๘-๑๐
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงปฏิ
ปฏิบบัตัติไดิไดดดี ี
รายการประเมิน
สรางสรรค
มีรายการประเมิ
ความ เสร็จน แก
มีราย
ชื่อ-นามสกุล
รวม
สร
างสรรค
ความ เสร็
ราย ยด
จากสิ
่งเราที่ มีแปลก
ตามจ แกปญหา มีละเอี
ชื่อ-นามสกุล
รวม
จากสิ
่งเราทีไ่ ด แปลก
ญหา ละเอี
ยด
กําหนดให
ใหม ตาม
เวลา ปได
นาสนใจ
กําหนดใหได ใหม
เวลา ได
นาสนใจ
๑.
๑.
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๕.
๖๖.
๖
๗.
.๗.
.๗.
๘.
๘.
๙.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการให
ทําไดคดะแนน
ี
ให
๒ คะแนน
ทํผานไดดี
ให
๒๑ คะแนน
คะแนน
ผตาอนงปรับปรุง ให
๑๐ คะแนน
คะแนน
ตองปรับปรุง ให
๐ คะแนน

๗๗
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ การรางภาพดวยทัศนียภาพ ๑
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ขอที่ 6 มุงมั่นในการทํางาน
นิยาม
มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทําหนาที่
การงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ผูที่มุงมั่นในการทํางาน คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่
กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิ
บัติหบนัตาิหทีน้่กาารงาน
การปฏิ
ที่การงาน
6.2 ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทนเพื่อใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย

พฤติกรรมบงชี้
6.1.1 เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหแลวเสร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง
6.2.1 ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการ
ทํการท�
างานำงาน
6.2.2 พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหแลวเสร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ

เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตามขอ 6.1 – 6.2
ไมตั้งใจปฏิบัติ ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
หนาที่การงาน รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ปฏิ
บัติหบนัตาิหทีน้่ทาี่ ที่ที่ ปฏิ
บัติหบนัตาิหทีน้่ทาี่ ที่ที่
การปฏิ
การปฏิ
ไดรับมอบหมายให ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

7773

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหบนัตาิหทีน้่ทาี่ ที่ที่
การปฏิ
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

ขอบเขตเนื้อหา
- การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. การนําความรูไปใช
ดานคุณลักษณะ
๑. มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 2
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูทักทายนักเรียน และพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเลาประสบการณดานการวาดภาพทิวทัศน
2. ครูบอกวัตถุประสงคการเรียนรูเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนสามารถรางภาพดวยเสน
ทัศนียภาพได
3. ครูใหนักเรียนเตรียมอุปกรณวาดรูป
ขั้นสอน
๑. ครูสาธิตการรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ
๒. นักเรียนทุกคนฝกการรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ ตามแบบฝกที่ 2
๓. ครูตั้งคําถามจากแบบฝกใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในการนําความรูไปใช
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนแตละคนรวมสรุปผลการทํางานตาม แบบฝกที่ 2 ครูสุมผลงานนักเรียนออกมานําเสนอและ
รวมกันอภิปราย
๒. ครูและนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค
๓. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาโดยนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการรางภาพดวยเสนทัศนียภาพได
๔. ครูนัดหมายการเรียนในชั่วโมงถัดไป และแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาความรูเพิ่มเติ่มจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ เกี่ยวกับการเขียนภาพทัศนียภาพ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
เรื่อง การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ 2
รายวิชา ทัศนศิลป
สื่อ/แหลงเรียนรู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-แบบฝกที่ 2
การรางภาพดวยเสน
ทัศนียภาพ 2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๗๘
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๗๙
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
๑.ด้
1.ดานทักษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ- ประเมินทักษะ
การนำ�ความรู
-การนําความรู้ไปใช้
ไปใช
2.ดานคุณลักษณะอันพึง
สังเกตพฤติกรรม
ประสงค์

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
แบบประเมิน - -มีมีทักษะอยู่ใ นระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้
ไปรอยละ ๘๐
80
แบบสังเกต

ประสงคออยู
ในระดับบคุณภาพ
- -มีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยู่ในระดั
คุณขภาพดี
ไป ร๘๐
อยละ 80
  ดี
ึ้นไป ร้ขอึ้นยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๘๐

แบบฝกที่ 2
การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ 2
……………………………………………………………………………………
ใหนักเรียนฝกวาดภาพเห็นถึงการไปรวมของจุดรวมสายตา จากแบบฝกที่กําหนดให

ชื่อ-สกุล..................................................................................................เลขที่............................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

80
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๗๑๘๑

71
8177

แบบประเมิน ใบงานที
แบบฝกที่ ๘่ ๒
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
ที่ ท๓ี่ ๑การร
วยเสนทัศศนีนียภาพ
ยภาพ ๒
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
หลักางภาพด
การของภาพทั
มสาระการเรียนรู
ยนรูศิลศปะ
ิลปะ
ศ๒๑๑๐๑ รายวิ
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลลปป
กลุกลุ
มสาระการเรี
รหัรหัสสวิชวิชาาศ๒๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปทที่ ี่ ๑๑
ชื่อกลุม.........................................................................ชั
.........................................................................ชั้น้นม.๑/....................
ม.๑/....................
เลขที่ .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
คําชี้แจง
จง การประเมิ
การประเมินนผลงานศิ
ผลงานศิ
ล ปะเปนเปการประเมิ
น การประเมิ
ทั กษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
ลปะ
นทักนษะกระบวนการคิ
ดสราดงสรรค
ในการประยุ
กประยุ
ใช กต์ใชใช้
หลักการของภาพทัศนียภาพ โดยมีรายการที่ประเมิน คืออ สร
สราางสรรค
งสรรคจจากสิ
ากสิ่ง่งเรเราาทีที่ก่กําําหนดให
หนดใหไไดด ความแปลกใหม
ความแปลกใหม
เสร็จตามเวลา แกปญหาได
หาได และมี
และมีรรายละเอี
ายละเอียยดน
ดนาาสนใจ
สนใจมีมีคคะแนนเต็
ะแนนเต็มม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบแบงเป
งเปนน๓๓ระดั
ระดับบคืคืออ
๐-๔
หมายถึ
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงตตอองปรั
งปรับบปรุปรุงง
๕-๗
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงผผาานน
๘-๑๐
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงปฏิ
ปฏิบบัตัติไดิไดดดี ี
สรางสรรค
จากสิ่งเราที่
กําหนดใหได

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
๑.
๑.
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๖๕.
๖๖.
.๗.
๗.
.๗.
๘.
๘.
๙.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ทําไดคดะแนน
ี
เกณฑการให
ผทํานไดดี
ตผอานงปรับปรุง
ตองปรับปรุง

ให
ให
ให
ให
ให
ให

๒ คะแนน
๑๒ คะแนน
คะแนน
๐๑ คะแนน
คะแนน
๐ คะแนน

รายการประเมิ
รายการประเมินน
มีความ เสร็
ราย
เสร็จจ แกแก มีมีราย
รวม
แปลก
ละเอียดยด รวม
ถูกตอง ตาม
ตาม ปปญญหาหา ละเอี
ใหม
าสนใจ
ตาม เวลา
เวลา ไดได นนาสนใจ
หลักการ

๘๒
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ การรางภาพดวยเสนทัศนียภาพ ๒
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขอที่ 6 มุงมั่นในการทํางาน
นิยาม

มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทําหนาที่
การงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ผูที่มุงมั่นในการทํางาน คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่
กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหบนัตาิหทีน้่กาารงาน
การปฏิ
ที่การงาน
6.2 ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทนเพื่อใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย

พฤติกรรมบงชี้
6.1.1 เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหแลวเสร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง
6.2.1 ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการ
ทํการท�
างานำงาน
6.2.2 พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหแลวเสร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ

เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตามขอ 6.1 – 6.2
ไมตั้งใจปฏิบัติ ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
หนาที่การงาน รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ปฏิ
บัติหบนัตาิหทีน้่ทาี่ ที่ที่ การปฏิ
ปฏิบัติหบนัตาิหทีน้่ทาี่ ที่ที่
การปฏิ
ไดรับมอบหมายให ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหบนัตาิหทีน้่ทาี่ ที่ที่
การปฏิ
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

ขอบเขตเนื้อหา
การวาดภาพทั
ศนีศยนีภาพ
-การวาดภาพทั
ยภาพ
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. การวาดภาพทัศนียภาพ
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. การนําความรูไปใช
ดานคุณลักษณะ
๑. อยูอยางพอเพียง

หนวยการเรียนรูที่ 2๒
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑.
1. ครูทักทายนักเรียน และพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเลาประสบการณ
๒.
2. ครูบอกวัตถุประสงคการเรียนรูเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนสามารถวาดภาพทัศนียภาพ ได
3. นักเรียนทบทวนทักษะตัวเองและ เตรียมอุปกรณวาดภาพ
๓.
ขั้นสอน
๑. ครูบรรยายประกอบ ใบความรูที่ ๖6 การวาดภาพทัศนียภาพ และสาธิตการวาดภาพทัศนียภาพ ให
นักเรียนดู นักเรียนซักถามสรางความเขาใจ
๒. นักเรียนทุกคนฝกการการวาดภาพทัศนียภาพ ตามแบบฝกที่ 3๓
๓. ครูตั้งคําถามจากแบบฝกใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในการนําความรูไปใช
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนแตละคนรวมสรุปผลการทํางานตาม แบบฝกที่ ๓3 ครูสุมผลงานนักเรียนออกมานําเสนอและ
รวมกันอภิปราย
๒. ครูและนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค
๓. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาโดยนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการวาดภาพทัศนียภาพ ได
๔. ครูนัดหมายการเรียนในชั่วโมงถัดไป และแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาความรูเพิ่มเติ่มจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ เกี่ยวกับการเขียนภาพทัศนียภาพ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
เรื่อง การวาดภาพทัศนียภาพ
รายวิชา ทัศนศิลป

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. ใบความรูที่ ๖
ทักษะการวาดภาพ
ทัศนียภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบฝกที่ 3๓
การวาดภาพทัศนียภาพ

เวลา ๑1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๘๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
๑.ด้านทักษะ/กระบวนการ-ษะ/กระบวนการ ประเมินทักษะ
1.ด
การนำ�ความรู
การนํ
าความรู้ไ ปใช้
ปใช
2.ด
สังเกตพฤติกรรม
๒.ด้านคุณลักษณะ
ษณะอันพึง
ประสงค์

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
แบบประเมิน - -มีมีทักษะอยู่ใ นระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้
ไปรอยละ ๘๐
80
แบบสังเกต

ประสงคออยู
ในระดับบคุณภาพ
- -มีมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยู่ในระดั
คุณขภาพดี
ไป ร๘๐
อยละ 80
  ดี
ึ้นไป ร้ขอึ้นยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๘๕

ใบความรูที่ ๖6
การวาดภาพทัศนียภาพ

……………………………………………………………………………………
การวาดภาพที่แสดงทัศนียภาพ
1) ความลึกลวงตาแบบ 3๓ มิติ
๑)
การสรางความลึกลวงตาแบบ ๓3 มิติ มีวิธีการ ดังนี้
๑.๑)
1.1) การศึกษาจากภาพบรรยากาศ
(Atmospheric Perspective) ภาพบรรยากาศ หรือ
ภาพทิวทัศน คือ ทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นสิ่งที่
อยู ไกลออกไป
ไกลออกไป เชน ภูเขา ตนไมเปนตน ซึ่งอาจดู
ไม ไ ม่
อาจจะดู
ชัดเจน เนื่องจากมีตัวกลาง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะ กั้นขวางแสง
สะทอนจากวัตถุ ทําใหแสง สะทอนถึงนัยนตาไดนอย
สงผลใหมองเห็นวัตถุไมชัดเจน

๑.๒)
1.2) ใชการซอนทับ (Overlapping) วิธีการนี้
เปนวิธีการพื้นฐานในการสราง ความลึกลวงตา สามารถ
ทําไดโดยนําวัตถุชิ้น หนึ่งไปวางไวดานหนาวัตถุที่ตองการ
ศึกษาอีก ชิ้นหนึ่ง โดยจัดวางในลักษณะการซอนทับ หรือ
วางเหลื่อมกัน จะทําใหมองเห็นวามีวัตถุชิ้นหนึ่ง วางอยู
ดานหนา และบังวัตถุที่ดูเหมือนอยูขางหลังบางสวน

1.3) เนน
๑.๓)
รายละเอียดและเสนขอบ (Details & Edges) ในการวาดภาพ
แสดงทัศนียภาพ ผูวาดจะตองวาดใหสิ่งที่อยูไกลออกไปมีสี จางลง ดู
ไม
และตองวาดให้
งวาดใหสสิ่งิ่งทีที่อ่อยูยู่ใใกล้
กลเเข้ขาามามี
มามีสสีเข้ีเขมมขึ้นขึ้นดูชดูัดชเจน
ัดเจน
ไม่ชัดเจน และต้
ากกว่า าเพืเพื่อ่ให้
สามารถเห็นรายละเอียดได้
ดไดมมากกว
อใหภภาพที
าพที่วาดดู
่วาดดูคล้คาลยกั
ายกับ บ
ของจริจริงงมากขึ
ของ
มากขึ้น้น
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๘๖

๑.๔)
1.4) สังเกตขนาดและชองวาง (Size &
Space) เราสามารถสังเกตไดวาวัตถุ ๒ ชิ้นที่มี ขนาด
และรูปทรงแบบเดียวกันจะมีขนาดเทากัน เมื่อตั้งอยู
หางจากเราเทากัน แตเมื่อเลื่อนชิ้นใด ชิ้นหนึ่งใหไกล
ออกไป เราก็จะพบวาวัตถุชิ้นนั้นมี ขนาดเล็กลง
ดังนั้น เมื่อเราเห็นวัตถุ ๓ ชิ้น ที่มี รูปทรงเหมือนกัน
แตมีขนาดแตกตางกันชิ้นที่ ใหญกวาจะดูเหมือนวาง
อยูใกลกวาชิ้นที่เล็ก ซึ่ง อยูหางออกไป

๑.๕)
1.5) เลนกับโครงสราง (Modeling)
การเลนกับแสงเงาผาน โครงสราง ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน การมองเห็
การมองเห็นนรูรูปปทรงของวั
ทรงของวัตตถุถุนนั้นั้นๆ
ชัดเจนขึ
้น โดยจะสั
งเกตได้
จากเงาที
่ทอด่ ทอด
ๆได้ได
ชัดเจนขึ
้น โดยจะสั
งเกตได
จากเงาที
ผานโครงสราง ซึ่งเงาจะทอดผาน ไปบนพื้นผิวของ
วัตถุตามความลึก ความนูนที่ปรากฏใหเห็นดวย
สายตา เชน เงาที่ทาบลงบนกลองที่วางซอนกัน
จะทําใหจินตนาการถึงรูปทรง ความลึก ตื้นและ
ความลาดเอียงของกลองนั้น ๆ ได เปนตน

1.6) ใชการมองตําแหนงในแนวดิ่ง (Vertical
๑.๖)
Locations) หากจินตนาการวา กําลังยืนอยู บนพื้นที่
ราบและมองไปตามพื้นขางหนา ในระยะที่ไกลจะพบวา
วัตถุที่วางอยูบน พื้นที่ที่อยูหางออกไปนั้น จะดูเหมือน
คอย ๆ เลื่อนขึ้นสูเสนขอบฟา ถาตองการใหวัตถุที่มี
ขนาดเทากันดู เหมือนกับวาอยูหางออกไป สามารถทํา
ไดโดยจัดวางใหวัตถุเลื่อนขึ้นสูงจาก ระดับพื้นระนาบ
ตามสัดสวน ภาพวัตถุ อยูสูงขึ้นไปจากแนวระนาบมาก
วัตถุนั้น ก็จะดูหางออกไปมาก
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ไม่สามารถแสดงรูปนี้ได้ในขณะนี้

๒) หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ
มีหลักการสําคัญในการสรางสรรคผลงาน คือ การใชเทคนิคการ
วาดภาพที่มีความลึกลวงตา เพื่อสรางภาพแบบ ๓ มิติ บนพื้นผิวระนาบ
๒ มิติ เพื่อใหภาพที่ถายทอดดูสมจริงคลายกับภาพที่เห็น จริงดวย
สายตา การวาดภาพที่แสดงทัศนียภาพเปนเรื่อง ของการเลียนแบบ
ความจริง เมื่อมองออกไปใน โลกแหงความเปนจริง จะพบวาวัตถุมี
งไกลออกไป และมี
และมีรระยะห่
ะยะหาางสม
งสม่ำ�เสมอ
าเสมอเช่เช
เสา้ว
ขนาดเล็กลง เมื่ออยู่หห่าางไกลออกไป
น นเสารั
จะสั
งเกตุ
ได้ว่าวเสาแต่
ละต้
นจะอยู
รั้ว จะสั
งเกตได
าเสาแต
ละต
นจะอยู่ใกล้
ใกลกันกัมากขึ
นมากขึ้น้นเมืเมื่อ่อแนวรั
แนวรั้ว้วอยู
อยู่หห่าางง
ออกไป เปนตน
การวาดภาพที่แสดงทัศนียภาพ คือ การวาดภาพที่สรางความลึกลวงตา ที่มีทั้งระยะใกลและไกลบน
พื้นผิวระนาบ ๒ มิติ โดยสามารถเรียนรูจากการสังเกต เพื่อทําความเขาใจในหลักการได วัตถุที่เราตองการวาด
ใหมีความลึกลวงตาแบบ ๓ มิติ จะตองอาศัยจินตนาการมองใหเปนรูปทรงที่มีความโปรงใส สามารถเห็น
สัดสวนที่อยูภายในวัตถุได แลวถายทอดออกมาเปนรูปทรงที่มีความสมบูรณ
ไม่สามารถแสดงรูปนี้ได้ในขณะนี้

สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ คือ ไมตองเครงครัดในเรื่องของการใชจินตนาการใน
การถายทอดผลงาน และหลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพใหมากจนเกินไป เพราะจะทําใหภาพที่ไดแมวาจะดู
สวยแตอาจดูแข็งทื่อและไมมีชีวิตชีวาได

ตัวอยางผลงาน การวาดภาพทัศนียภาพ แบบ ๑1 จุด

๘๘

ตัวอยางผลงาน การวาดภาพทัศนียภาพ แบบ ๑1 จุด
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ไม่สามารถแสดงรูปนี้ได้ในขณะนี้

ไม่สามารถแสดงรูปนี้ได้ในขณะนี้

ตัวอย่างผลงาน การวาดภาพทัศนียภาพ แบบ 1 จุด
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๙๐

แบบฝกที่ ๓3
การวาดภาพทัศนียภาพ
……………………………………………………………………………………
ใหนักเรียนฝกวาดภาพทัศนียภาพ โดยเลือกตัวอยางผลงาน ๑1 ภาพ

ชื่อ-สกุล..................................................................................................เลขที่............................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง
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๗๑
๙๑
แบบประเมิน ใบงานที่ ๘
แผนการจัดการเรีแบบประเมิ
ยนรูที่ ๑ นหลัแบบฝ
กการของภาพทั
กที่ ๓ ศนียภาพ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ แผนการจัรหัดสการเรี
วิชา ศ๒๑๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิ
ยนรูที่ ๔ การวาดภาพทั
ศนีลยปภาพ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป

71
9187

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ชื่อกลุม.........................................................................ชั
.........................................................................ชั้น้นม.๑/....................
ม.๑/....................
.....................................................................................................................................................................
เลขที่ .....................................................................................................................................................................
จง การประเมิ
การประเมินนผลงานศิ
ผลงานศิ
ล ปะเปนเปการประเมิ
น การประเมิ
ทั กษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
คําชี้แจง
ลปะ
นทักนษะกระบวนการคิ
ดสราดงสรรค
ในการประยุ
กประยุ
ใช กต์ใชใช้
หลักการของภาพทัศนียภาพ โดยมีรายการที่ประเมิน คืออ สร
สราางสรรค
งสรรคจจากสิ
ากสิ่ง่งเรเราาทีที่ก่กําําหนดให
หนดใหไไดด ความแปลกใหม
ความแปลกใหม
เสร็จตามเวลา แกปญหาได
หาได และมี
และมีรรายละเอี
ายละเอียยดน
ดนาาสนใจ
สนใจมีมีคคะแนนเต็
ะแนนเต็มม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบแบงเป
งเปนน๓๓ระดั
ระดับบคืคืออ
๐-๔
หมายถึ
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงตตอองปรั
งปรับบปรุปรุงง
๕-๗
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงผผาานน
๘-๑๐
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงปฏิ
ปฏิบบัตัติไดิไดดดี ี
สรางสรรค
จากสิ่งเราที่
กําหนดใหได

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
๑.
๑.
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๕.
๖
๖.
๖.๗.
๗.
.๗.
๘.
๘.
๙.
๙.
เกณฑกการให
เกณฑ
ารใหคคะแนน
ะแนน
ทํทําาได
ด
ไดดี ี
ผผาานน
ตตอองปรั
งปรับบปรุ
ปรุงง

ให
ให
ให
ให
ให
ให

๒๒ คะแนน
คะแนน
๑๑ คะแนน
คะแนน
๐๐ คะแนน
คะแนน

รายการประเมิ
รายการประเมินน
มีความ เสร็
เสร็จจ แกแก มีมีราย
ราย
รวม
แปลก
ถูกตอง ตาม
ตาม ปปญญหาหา ละเอี
ละเอียดยด รวม
ใหม
ตาม เวลา
เวลา ไดได นนาสนใจ
าสนใจ
หลักการ

๙๒
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ การวาดภาพทัศนียภาพ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ขอที่ ๕5 อยูอยางพอเพียง
นิยาม
อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณล มีเหตุผล
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ผูที่อยูอยางพอเพียง คือ ผูที่ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู
รวมกั
บผิดบชอบ
ไมเบีไม่ยดเบี
นผูยอนผู
ื่น เห็้อื่น คุเห็ณนคคุาณ
ของทรั
พยากรต
าง ๆ ามีง กๆารวางแผนป
องกันองกัน
อยู
่ร่วบมกัผูอบื่นผูด้อวื่นยความรั
ด้วยความรั
ผิดชอบ
เบียยดเบี
ค่าของทรั
พยากรต่
มีการวางแผนป้
ความเสี่ยง และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
๕.๑
5.1 ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

พฤติกรรมบงชี้
๕.๑.๑
5.1.1 ใชทรัพยสินของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ อยางประหยัด
คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใชเวลาอยางเหมาะสม
๕.๑.๒
5.1.2 ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแล
อยางดี
๕.๑.๓
5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล
๕.๑.๔
5.1.4 ไมเอาเปรียบผูอื่น และไมทําใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อผูอื่น
กระทําผิดพลาด
5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัว ๕.๒.๑
5.2.1 วางแผนการเรียน การทํางาน และการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของ
๕.๒
เพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข ความรู ขอมูล ขาวสาร
๕.๒.๒
5.2.2 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม ยอมรับและ
ปรับตัวเพื่ออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (๐)
(0)
ผาน (๑)
(1)
ดี (๒)
(2)
ดีเยี่ยม (๓)
(3)
ตามขอ ๕.๑
5.1 – ๕.๒
5.2 ใชเงินและของใช ใชทรัพยสินของ
ใชทรัพยสินของ
ใชทรัพยสินของ
สวนตัวและ
ตนเองและ
ตนเองและ
ตนเองและทรัพยากร
สวนรวมอยางไม
ทรัพยากรของ
ทรัพยากรของ
ของสวนรวมอยาง
ประหยัด
สวนรวมอยาง
สวนรวมอยาง
ประหยัดดคุคุมม้ คค่าาเก็บ
ประหยั
ไมมีการวาง
ประหยัด คุมคา
ประหยัด คุมคา
รักบษาดู
แลอยแลอย่
างดี างดี
เก็
รักษาดู
แผนการเรียนและ เก็บรักษาดูแลอยาง เก็บรักษาดูแลอยาง ไมเอาเปรียบผูอื่น
การใช
ดี
ดี ไมเอาเปรียบ
และไมทําใหผูอื่น
ชีวิตประจําวัน
ผูอ้ ื่น ใช้ความรู้
เดือดรอน
ใช
ขอมูล
ใชความรูขอมูล
ข้อคมูวามรู
ลข่าวสาร
ขในการวาง
าวสารในการ วาง ขาวสารในการ วาง
แผนการเรียนน และ แผนการเรียน การ
และ างาน
การทํ
ทํางาน และใชใน
การทำ�งาน
ชีวิตประจําวัน
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๑. อยู่อย่างพอเพียง
๒. รักความเป็นไทย

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. การนำความรู้ไปใช้
ด้านคุณลักษณะ

๑. การวาดภาพทัศนียภาพ

ขอบเขตเนื้อหา
การวาดภาพทั
ศศนีศนียนียภาพ
- การวาดภาพทั
ยภาพ
-การวาดภาพทั
ภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
1. ครูทักทายนักเรียน และพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์
๑.
2. ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถวาดภาพทัศนียภาพ
๒.
ในโรงเรียนได้
๓.
3. นักเรียนทบทวนทักษะตัวเองและ เตรียมอุปกรณ์วาดภาพ
4. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เรื่องหลักการวาดภาพทัศนียภาพ และสาธิตการวาดภาพ
๔.
ทัศนียภาพ ให้นักเรียนดู นักเรียนซักถามสร้างความเข้าใจก่อนจะออกไปเรียนวาดรูปนอกสถานที่
ขั้นสอน
๑. นักเรียนทุกคนหามุมมองในการวาดภาพทัศนียภาพ ในโรงเรียน โดยวาดภาพรวมของภาพให้เสร็จ
๒. ครูและนักเรียนนำภาพมาวิเคราะห์มุมมองและองค์ประกอบภาพ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
๓. เมื่อปรับปรุงและเก็บรายละเอียดเสร็จแล้ว ครูสุ่มผลงานนักเรียนออกมานำเสนอและร่วมกัน
อภิปราย
๔. ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันประเมินทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาโดยนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการวาดภาพทัศนียภาพ ได้
๒. ครูนัดหมายการเรียนในชั่วโมงถัดไป และให้นักเรียนไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเขียน
ภาพทัศนียภาพ

เรื่อง ทัศนียภาพในโรงเรียนของฉัน
รายวิชา ทัศนศิลป์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

ภาระงาน/ชิ6นงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ผลงานศิลปะ
๑. ผลงานศิลปะ
“ทัศนียภาพในโรงเรียน
“ทัศนียภาพในโรงเรียน
ของฉั
ของฉันน””

/แหล่งงเรีเรียยนรู
นรู้ ้
สื# อ่ /แหล่
--

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๙๓

9389

๙๔
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
1.ด้
๑.ด้าานทักษะ/กระบวนการ-ษะ/กระบวนการ ประเมินทักษะ
การนำ�ความรู้ไปใช้
การนำความรู
2.ด้
สังเกตพฤติกรรม
๒.ด้าานคุณลักษณะ
ษณะอันพึง
ประสงค์

94 90

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบประเมิน - -มี
80
แบบสังเกต

่ในระดับบคุณภาพ
- -มีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ออยู
ยู่ในระดั
คุณขึ้นภาพดี
ึ้นไป ๘๐
ร้อยละ 80
  ดี
ไปร้อขยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙๕

ผลงานศิลปะ
“ทัศนียภาพในโรงเรียนของฉัน”
……………………………………………………………………………………

ชื&อ-สกุล..................................................................................................เลขที&............................ชั1น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได้ ..............คะแนน ระดับคุณภาพ mดีมาก mดี mพอใช้ mควรปรับปรุ ง
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๗๑

71

๙๖
๙๑

9692
91

แบบประเมิน ใบงานที่ ๘
แบบประเมิ
ลลปะ
แบบประเมิ
ผลงานศิ
ปะ ศนียภาพ
แผนการจัดการเรี
ยนรูที่ ๑ นนหลัผลงานศิ
กการของภาพทั
แบบประเมิ
น
แบบฝ
ก
ที
่
แผนการจัดดรหั
การเรี
ยภาพในโรงเรี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะแผนการจั
สวิชยยานรูนรู
ศ๒๑๑๐๑
ชา๓ ทัศนศิยนของฉั
ลป น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
การเรี
้ ท้ที8 ๕ี่ ๕ ทัศนีรายวิ
แผนการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท

่
ี
๔
การวาดภาพทั
ศ
นี
ยภาพ
กลุ่มสาระการเรี
สวิชา ศ๒๑๑๐๑
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ ศิลยปะนรู้ศิลปะ รหัสวิชรหั
า ศ๒๑๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึ
ชัKนมักธษาปี
ยมศึทกี่ ๑ษาปี ที8 ๑
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชื่อกลุม.........................................................................ชั้น ม.๑/....................
ชื
ม่ .........................................................................ชั้น1 ม.๑/....................
& ่อกลุ่ .....................................................................................................................................................................
เลขที
เลขที
.....................................................................................................................................................................
เลขที่& .....................................................................................................................................................................
คำชี
ลปะ
นทักนษะกระบวนการคิ
ดสร้าดงสรรค์
ในการประยุ
กประยุ
ใช้ กต์ใชใช้
คําชี้แจง
จง การประเมิ
การประเมินนผลงานศิ
ผลงานศิ
ล ปะเป็นเปการประเมิ
น การประเมิ
ทั กษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
คํหลัาชีก้แการของภาพทั
จง การประเมินผลงานศิโดยมี
ลปะ เปนการประเมิ
นทักษะกระบวนการคิ
ดสรางสรรค
ในการประยุ
กใช
หนดให
ไไดด้ ความแปลกใหม
หลักการของภาพทัศศนีนียยภาพ
ภาพ โดยมีรรายการที
ายการที่ป่ประเมิ
ระเมินน คืคืออ สร
สร้าางสรรค
งสรรค์จจากสิ
ากสิ่ง่งเรเร้าาทีที่ก่กําำหนดให้
ความแปลกใหม่
หลั
ยภาพและมี
โดยมีรายละเอี
รายการทียดน
่ประเมิ
น คืมีอคสร
างสรรค
ากสิคะแนน
่งเราที่กแบ
ําหนดให
ความแปลกใหม
เสร็กจจการของภาพทั
ตามเวลา
แก
ปปศญัญนีหาได
าาสนใจ
ะแนนเต็
มมจ๑๐
งเป
นนไ๓ด๓ระดั
บบคืคืออ
เสร็
ตามเวลา
แก้
หาได้
และมี
ร
ายละเอี
ย
ดน่
สนใจ
มี
ค
ะแนนเต็
๑๐
คะแนน
แบ่
ง
เป็
ระดั
เสร็จตามเวลา แกปญหาได๐-๔
และมีรคะแนน
ายละเอียดนาสนใจ
มีคะแนนเต็
หมายถึ
ง ตองปรัมบ๑๐
ปรุงคะแนน แบงเปน ๓ ระดับ คือ
๐-๔
คะแนน
หมายถึ
ง
ต้
อ
งปรั
บ
ปรุงง
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงผตาอนงปรับปรุ
๕-๗
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงปฏิ
ผผ่าบนัติไดดี
๘-๑๐
หมายถึ
๘-๑๐
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงปฏิ
ปฏิบบัตัติไิไดด้ดดี ี
รายการประเมิ
รายการประเมินน
รายการประเมิ
สราางสรรค
มีมีคความ
เสร็
จจ นแกแก้ มีมีราย
ราย
วาม
สร้
งสรรค์
เสร็
ชื่อ-นามสกุล
เสร็จ ปแก
มีรายยด รวม
สร
างสรรค
มีแปลก
ความ ตาม
จากสิ
ง
่
เร
า
ที
่
ญ
หา
ละเอี
-นามสกุลล
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เข้
เข้
า
า
ร่
ร่
ว
ว
มกิ
มกิ
จ
จ
กรรมที
กรรมที
่
่
ภูมภูิปมญิปญาไทย
ญญาไทย ภูมภูิปมญิปญาไทย
ญ
และมี
และมี
ววมในการ
เกีเกี่ย่ยวข้
วข้อองกังกับบ
และมี
และมี
สวนร
สส่วววนร่
นร
มใน
มใน
ภูภูมมิปิปัญัญญาไทย
ญาไทย
สืสืบบบทอดภู
มมิปิ ัญมญาิ
การสื
การสื
ทอดภู
บทอดภู
ไทย
ไทย
ปญปญาไทย
ญญาไทย

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. การระบายสีภาพทัศนียภาพ
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. การนําความรูไปใช
ดานคุณลักษณะ
๑. อยูอยางพอเพียง
๒. รักความเปนไทย

ขอบเขตเนื้อหา
การวาดภาพทั
-การวาดภาพทัศศนีนียยภาพ
ภาพ

หนวยการเรียนรูที่ 2
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ

ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาโดยนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการระบายสีภาพทัศนียภาพได
๒. ครูนัดหมายการเรียนในชั่วโมงถัดไป และใหนักเรียนไปศึกษาความรูเพิ่มเติมเรื่องการเขียน
ภาพทัศนียภาพ

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูทักทายนักเรียน และพูดคุย ทบทวนชิ้นงานเดิม
2. ครูบอกวัตถุประสงคการเรียนรูเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แลว
3.
นสามารถเตรียยมวัมวัสสดุดุอุปอุปกรณ์
กรณในการระบายสี
ในการระบายสี
้นงานการวาดภาพทั
นียภาพใน ยนได้
๓. นันักกเรีเรียยนสามารถเตรี
ในชิในชิ
น้ งานการวาดภาพทั
ศนียศภาพในโรงเรี
โรงเรี
และนักเรียนทบทวนความรู
เรื่องหลักการวาดภาพทั
ศนียภาพ
และสาธิตการ
๔. ครูยแนได
ละนั4.
กเรีครู
ยนทบทวนความรู
้เรื่องหลักการวาดภาพทั
ศนียภาพ และสาธิ
ตการระบายสี
ภาพ
ระบายสี
ภ
าพ
ทั
ศ
นี
ย
ภาพ
ให
น
ก
ั
เรี
ย
นดู
นั
ก
เรี
ย
นซั
ก
ถามสร
า
งความเข
า
ใจก
อ
นจะออกไปเรี
ย
นวาด
ทัศนียภาพ ให้นักเรียนดู นักเรียนซักถามสร้างความเข้าใจก่อนจะออกไปเรียนวาดรูป
รูนอกสถานที
ปนอกสถานที
่ ่
ขั้นสอน
๑. นักเรียนนําชิ้นงานภาพทัศนียภาพที่นักเรียนรางไวเมื่อสัปดาหกอนมาระบายสีตามที่คุณครูได
สาธิตใหเสร็จ
๒. ครูและนักเรียนนําภาพมาวิเคราะหทักษะและน้ําหนักสี แสงเงา เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
๓. เมื่อปรับปรุงและเก็บรายละเอียดเสร็จแลว ครูสุมผลงานนักเรียนออกมานําเสนอและรวมกัน
อภิปราย
๔. ครูและนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
เรื่อง “ทัศนียภาพในโรงเรียนของฉัน”ทักษะการระบายสี
รายวิชา ทัศนศิลป

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ผลงานศิลปะ
“ทัศนียภาพในโรงเรียนของฉัน”

สื่อ/แหลงเรียนรู
-

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๙๙
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
๑.ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.ด
ษะ/กระบวนการ- ประเมินทักษะ
การนำ�ความรู
-การนํ
าความรู้ไปใช้
ไปใช
2.ดานคุณลักษณะ อันพึง
สังเกตพฤติกรรม
ประสงค์

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
แบบประเมิน - -มีมีทักษะอยู่ใ นระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้
ไปรอยละ ๘๐
80
แบบสังเกต

นระดับบคุณภาพ
--มีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ประสงค์ออยู
ยู่ใในระดั
ึ้นไป๘๐
รอยละ 80
ดีคุณ
ขึ้นภาพดี
ไปร้อขยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๑๐๑

ผลงานศิลปะ
“ทัศนียภาพในโรงเรียนของฉัน”
……………………………………………………………………………………

ชื่อ-สกุล..................................................................................................เลขที่............................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง
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แบบประเมินน ผลงานศิ
ใบงานทีล่ ๘ปะ
แบบประเมิ
ี่ ๑ หลักการของภาพทั
นียกภาพ
แผนการจัดแผนการจั
การเรียนรูดทการเรี
ี่ ๖ ทัยศนรู
นียทภาพในโรงเรี
ยนของฉัน ศ“ทั
ษะการระบายสี”
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชชาา ศ๒๑๑๐๑
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
กลุ
ศ๒๑๑๐๑ รายวิ
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลลปป
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ๑ี่ ๑
ชืชื่อ่อกลุ
ม.๑/....................
กลุมม.........................................................................ชั
.........................................................................ชั้น้น ม.๑/....................
เลขที
เลขที่ ่ .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
จง การประเมิ
การประเมินนผลงานศิ
ผลงานศิลปะ
ล ปะเปเป
น การประเมิ
ทั กษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
ประยุ
คําชี้แจง
นการประเมิ
นทันกษะกระบวนการคิ
ดสราดงสรรค
ในการประยุ
กใช กต์ใชใช้
หลักการของภาพทัศนียภาพ โดยมี
โดยมีรรายการที
ายการที่ป่ประเมิ
ระเมินน คืคืออ สร
สราางสรรค
งสรรคจจากสิ
ากสิ่ง่งเรเราาทีที่ก่กําําหนดให
หนดใหไดไดความแปลกใหม
ความแปลกใหม
เสร็จตามเวลา แกปญญหาได
หาได และมี
และมีรรายละเอี
ายละเอียยดน
ดนาาสนใจ
สนใจมีมีคคะแนนเต็
ะแนนเต็มม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบแบงเปงเปน น๓๓ระดั
ระดับ บคือคือ
๐-๔
หมายถึ
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงตตอองปรั
งปรับบปรุปรุง ง
๕-๗
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงผผานาน
๘-๑๐
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงปฏิ
ปฏิบบัตัติไดิไดดดี ี
รายการประเมิน
สรางสรรค
มีรายการประเมิ
ความ เสร็จน แก
มีราย
ชื่อ-นามสกุล
สร
างสรรค
จ แกปญหา มีรละเอี
าย ยด รวม
จากสิ
่งเราที่ มีถูคกวาม
ตอง เสร็ตาม
ชื่อ-นามสกุล
รวม
จากสิ
่งเราทีได่ แปลก
ยด
กําหนดให
ตาม ตาม
เวลา ปญไดหา ละเอี
นาสนใจ
กําหนดใหได ใหม
นาสนใจ
หลักการ เวลา ได
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖๖.
๗.
.๗.
๘.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ะแนน
ทําไดดี
ผาน
ตองปรับปรุงง

ให
ให
ให
ให
ให
ให

๒๒ คะแนน
คะแนน
๑๑ คะแนน
คะแนน
๐๐ คะแนน
คะแนน

๑๐๓
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ ทัศนยภาพในโรงเรียนของฉัน “ทักษะการระบายสี”
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง
นิยาม
อยูอ่ ย่ยางพอเพียง  หมายถึ
มีเหตุ
ผลผรอบคอบ
ง หมายถึง คุคุณณลัลักกษณะที
ษณะทีแ่ ่แสดงออกถึ
สดงออกถึงการดำ�เนิ
งการดําเนินนชีชีวติวิตอย่อยางพอประมาณ
างพอประมาณล
มีเหตุ
ล
มีรอบคอบ
คณ
ุ ธรรมมีมีคภุณมู ธรรม
คิ มุ้ กันมีในตั
เพือ่ อยูใ่ บนสัตัวงคมได้
างมีงคคมได
วามสุอขยางมีความสุข
ภูมวิคทีุมด่ กัี และปรั
นในตัวบทีตั่ดวี และปรั
เพื่ออยูอย่ในสั
ผูท้  อ่ี ยูยูอ่ อย่ยาางพอเพี
ติ อย่างประมาณตน
างประมาณตนมีมีเเหตุ
หตุผผลล รอบคอบ ระมัดระวั
งพอเพียยง  หมายถึ
ง คือ ผูงทผูี่ดท้ ําด่ี เนิำ�เนิ
นชีนวชีิตวอย
ระวังง อยู
อยูร่  ว่ มกับผูอ้ น่ื ด้วย
รวมกับบผูผิอดื่นชอบ
ดวยความรั
บผิยดนผู
ชอบ
นผูอื่นพเห็
นคุณาคงๆาของทรั
พยากรตอางกั
ง ๆนความเสี
มีการวางแผนป
ความรั
ไม่เบียดเบี
อ้ น่ื ไมเห็เนบีคุยณดเบี
ค่ายของทรั
ยากรต่
มีการวางแผนป้
ย่ ง และพร้อองกัมรันบการ
ความเสี
่ยง และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
เปลี
ย่ นแปลง
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
5.1 ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ 5.1.1 ใชทรัพยสินของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ อยางประหยัด
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใชเวลาอยางเหมาะสม
5.1.2 ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแล
อยางดี
5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.1.4 ไมเอาเปรียบผูอื่น และไมทําใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อผูอื่น
กระทําผิดพลาด
5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัว 5.2.1 วางแผนการเรียน การทํางาน และการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐาน
เพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข ของความรู ขอมูล ขาวสาร
5.2.2 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม ยอมรับและ
ปรับตัวเพื่ออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตามขอ 5.1 – 5.2
ใชเงินและของใช ใชทรัพยสินของ
ใชทรัพยสินของ
ใชทรัพยสินของ
สวนตัวและ
ตนเองและ
ตนเองและ
ตนเองและ
สวนรวมอยางไม ทรัพยากรของ
ทรัพยากรของ
ทรัพยากรของ
ประหยัด
สวนรวมอยาง
สวนรวมอยาง
สวนรวมอยาง
ไมมีการวาง
ประหยัด คุมคา
ประหยัด คุมคา
ประหยัด คุมคา
แผนการเรียนและ เก็บรักษาดูแล
เก็บรักษาดูแล
เก็บรักษาดูแล
การใช
อยางดี
อยางดี ไมเอา
อยางดี ไมเอา
ชีวิตประจําวัน
เปรียบผูอื่น
เปรียบผูอื่น และไม
ทําใหผูอื่น
ใชความรูขอมูล
ขาวสารในการ วาง เดือดรอน
แผนการเรียน และ ใชความรูขอมูล
การทํางาน
ขาวสารในการ วาง
แผนการเรียน การ
ทํางาน และใชใน
ชีวิตประจําวัน
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ขอที่ 7 รักความเป
ความเปนนไทย
ไทย
นิยาม
รักความเป
ความเปนนไทย
ไทย หมายถึ
หมายถึงง คุคุณณลัลักกษณะที
ษณะที่แสดงออกถึ
่แสดงออกถึ
งความภาคภู
งความภาคภู
มิใจมิใเห็
จ นเห็คุนณคุคณา คราวมอนุ
รวมอนุ
รักษรสักืบษสืบ
สืทอดภู
บทอดภู
ัญญาไทยขนบธรรมเนี
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
มประเพณีศิศิลศิปะและวั
นธรรม
สารได้
มิปมญิปญาไทย
ญาไทย
ขนบธรรมเนี
ยยมประเพณี
ลปะและวัฒฒนธรรม
นธรรมใชใช้ใช
ภภาษาไทยในการสื
ภาษาไทยในการสื
าษาไทยในการสื
่อ่อสารได
่อสารได
ออยย่าอางถูยงถูากกงถู
ตต้อกองตง อง
และเหมาะสม
ผูที่รักความเป
ความเปนนไทย
ไทย คืคืออ ผูผูทที่มี่มคีความภาคภู
วามภาคภูมิใมจิใจเห็เห็
นคุนณคุณ
คาคชืา่นชืชม
่นชมมีสมีวสนรวนร
วมในการอนุ
วมในการอนุ
รักษรักสืษบทอด
สืบทอด
เผยแพรภูมิปญญาไทย
ญาไทย ขนบธรรมเนี
ขนบธรรมเนียยมประเพณี
มประเพณีศิลศิปะและวั
ลปะและวั
ฒฒ
นธรรมไทย
นธรรมไทยมีคมีวามกตั
ความกตั
ญูญกูตเวที
กตเวที
ใชภใชาษาไทย
ภาษาไทย
ในการสื่อสารอยาางถู
งถูกกตตอองเหมาะสม
งเหมาะสม
ตัวชี้วัดและพฤติ
และพฤติกกรรมบ
รรมบงงชีชี้ ้
ตัววชีชี้ว้วัดัด
พฤติ
พฤติ
กรรมบ
กรรมบ
งชีง้ ชี้
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนี
จในขนบธรรมเนียยมม 7.1.1
7.1.1 แตแตงกายและมี
งกายและมี
มารยาทงดงามแบบไทย
มารยาทงดงามแบบไทย
มีสมีัมมาคารวะ
สัมมาคารวะ
กตัญกตัูญู
ประเพณี ศิลปะ วัวัฒฒนธรรมไทย
นธรรมไทย
กตเวที
กตเวทีตตอผูอมผูีพมีพระคุ
ระคุณณ
และมีความกตัญููกกตเวที
ตเวที
7.1.2
7.1.2 รวรมกิ
วมกิจกรรมที
จกรรมที
่เกี่เยกีวข
่ยวข
องกัองกั
บประเพณี
บประเพณี
ศิลศิปะลปะ
และวั
และวั
ฒนธรรมไทย
ฒนธรรมไทย
7.1.3
7.1.3 ชักชัชวน
กชวนแนะนํ
แนะนํ
าใหาให
ผูอผื่นูอปฏิ
ื่นปฏิ
บัตบิตัตามขนบธรรมเนี
ิตามขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ยมประเพณี
ศิศิลลปะและวั
ปะและวัฒฒนธรรมไทย
นธรรมไทย
7.2 เห็นคุณคาและใช
และใชภภาษาไทยใน
าษาไทยใน 7.2.1.ใช
7.2.1.ใชภภาษาไทยและเลขไทยในการสื
าษาไทยและเลขไทยในการสื
่อสารได
่อสารได
อยาองถู
ยากงถูตอกงเหมาะสม
ตองเหมาะสม
การสื่อสารไดอยาางถู
งถูกกตตอองเหมาะสม
งเหมาะสม 7.2.2
7.2.2ชัชักชวน
กชวนแนะนํ
แนะนํ
าใหาให
ผูอผื่นูอเห็ื่นเห็
นคุนณคุคณาคของการใช
าของการใช
ภาษาไทยที
ภาษาไทยที
่ถูกต่ถอูกงตอง
7.3 อนุรักษและสื
ละสืบบทอดภู
ทอดภูมมิปิปญญญา
ญา 7.3.1
7.3.1นํนําภูาภูมิปมญ
ิปญญาไทยมาใช
ญาไทยมาใช
ใหใเหหมาะสมในวิ
เหมาะสมในวิ
ถีชถีวิตีชีวิต
ไทย
7.3.2
7.3.2รวรมกิ
วมกิจกรรมที
จกรรมที
่เกี่เยกีวข
่ยวข
องกัองกั
บภูบมภูิปมญิปญาไทย
ญญาไทย
7.3.3
7.3.3แนะนํ
แนะนํา ามีสมีวสนร
วนร
วมในการสื
วมในการสื
บทอดภู
บทอดภู
มิปมญิปญาไทย
ญญาไทย
เกณฑการใหคะแนน
ะแนน (ใช
(ใชขขออมูมูลลจากการสั
จากการสังเกตตามสภาพจริ
งเกตตามสภาพจริ
งของครู
งของครู
ผูสผอน)
ูสอน)
พฤติกรรมบงชีชี้ ้
ไมไมผผา า นน(0)
(0)
ผาผนาน(1)(1)
ดี (2)
ดี (2)
ตามขอ 7.1 – 7.3
7.3 ไมไมมมีสีสัมัมมาคารวะต
มาคารวะตออ มีมีสัมสมาคารวะต
ัมมาคารวะต
อ อ มีสมีัมสมาคารวะต
ัมมาคารวะต
ออ
ครู
ครูออาจารย
าจารย
ครูครูอาจารย
อาจารย
ครูครู
อาจารย
อาจารย
ใชใชภาษาไทย
ภาษาไทย
าษาไทยเลขไทย
เลขเลข ปฏิปฏิ
บัตบิตัตนเป
ิตนเป
นผูนมผูี มี
ใช้
ไทยในการสื
ไทยในการสื
่อสาร มารยาทแบบไทย
มารยาทแบบไทย
ในการสื
่อสาร่อสาร
ไดไดถูกถต้ตูกอตงอง
ใชใช
ภาษาไทย
ภาษาไทยเลขเลข
ได้
ไทยในการสื
ไทยในการสื
่อสาร
่อสาร
ไดได
ถูกถตูกอตงอง
เขาเขราวรมกิวมกิ
จกรรมที
จกรรมที
่ ่
เกี่ยเกีวข่ยวข
องกัองกั
บบ
ภูมภูิปมญิปญาไทย
ญญาไทย

ดีเยีดี่ยเมยี่ย(3)
ม (3)
มีสัมมีมาคารวะ
สัมมาคารวะ
ตอ ตอ
ครูอครูาจารย
อาจารย
ปฏิปฏิ
บัติตบนเป
ัติตนเป
นผูมนี ผูมี
มารยาทแบบไทย
มารยาทแบบไทย
ใชภใชาษาไทย
ภาษาไทย
เลขเลข
ไทยในการสื
ไทยในการสื
่อสาร่อสาร
ไดถไดูกตถอูกงตอง
เขาเข
รวามกิ
รวจมกิ
กรรมที
จกรรมที
่ ่
เกี่ยเกีวข่ยอวขงกัอบงกับ
ภูมภูิปมญิปญาไทย
ญญาไทย
และมี
และมี
สวนร
สววนร
มในวมใน
การสื
การสื
บทอดภู
บทอดภู
มิ มิ
ปญปญาไทย
ญญาไทย

ประสงคกการเรี
ารเรียยนรูนรู 
จุจุดดประสงค
านความรู 
ดดานความรู
๑.๑.การวาดภาพทั
การวาดภาพทัศศนีนียยภาพ
ภาพ
ดดานทั
านทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
๑.๑.การนํ
การนําความรู
าความรูไปใช
ไปใช
คุคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
๑.๑.อยูอยูออยยางพอเพี
างพอเพียยง ง
๒.๒.รักรักความเป
ความเปนนไทย
ไทย

ขอบเขตเนื้อ้อหาหา
ขอบเขตเนื
การวาดภาพทั
ศศนีศนียนียภาพ
-การวาดภาพทั
ยภาพ
ภาพ
-การวาดภาพทั

หนววยการเรี
ยการเรียยนรูนรูทที่ ี่ 22
หน
สาระการเรียยนรูนรู  ศิศิลลปะปะ
กลุกลุมมสาระการเรี

ขัขั้น้นสรุสรุปป
ละนักกเรีเรียยนสรุ
นสรุปปเนืเนื้อ้อหาโดยนั
หาโดยนักกเรีเรียยนสามารถอธิ
นสามารถอธิบบายขั
ายขั้น้นตอนการวาดภาพทั
ตอนการวาดภาพทัศศนีนียยภาพได
ภาพได
๑.๑. ครูครูแและนั

ขัขั้น้นสอน
สอน
ละนักกเรีเรียยนทบทวนความรู
นทบทวนความรูเรืเ่อรื่องหลั
งหลักกการวาดภาพทั
การวาดภาพทัศศนีนียยภาพ
ภาพ และครู
และครูสสาธิาธิตตการวาดภาพ
การวาดภาพ
๑.๑.ครูครูแและนั
ภาพใหใหนนักักเรีเรียยนดูนดูนันักกเรีเรียยนซันซักกถามสร
ถามสรางความเข
างความเขาใจก
าใจกออนเริ
นเริ่ม่มลงมื
ลงมืออทํทําชิาชิ้น้นงาน
งาน
ทัทัศศนีนียยภาพ
าภาพถายบ
ายบานของนั
านของนักกเรีเรียยนมาเป
นมาเปนนตตนนแบบในการเขี
แบบในการเขียยนภาพ
นภาพ“ทั“ทัศศนีนียยภาพแสนงามที
ภาพแสนงามที่บ่บานฉั
านฉันน
๒.๒.นันักกเรีเรียยนนํนนําภาพถ
ละนักกเรีเรียยนนํนนําผลงานภาพวาด
าผลงานภาพวาดมาวิ
มาวิเคราะห
เคราะหหหลัลักกองค
องคปประกอบภาพก
ระกอบภาพกออนทีนที่จ่จะระบายสี
ะระบายสีตตออเพืเพื่อ่อใหให
๓.๓.ครูครูแและนั
เสนอแนะในการปรับบปรุปรุงแก
งแกไขไข
ขขออเสนอแนะในการปรั
งและเก็บบรายละเอี
รายละเอียยดเสร็
ดเสร็จจแลแลววครูครูสสุมุมผลงานนั
ผลงานนักกเรีเรียยนออกมานํ
นออกมานําเสนอและร
าเสนอและรวมกั
วมกันน
๔.๔.เมืเมื่อ่อปรัปรับบปรุปรุงและเก็
ราย
อภิอภิปปราย
ละนักกเรีเรียยนแต
นแตลละกลุ
ะกลุมมรวรมกั
วมกันนประเมิ
ประเมินนทัทักกษะษะคุคุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงประสงค
งประสงค
๕.๕.ครูครูแและนั

กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรูนรู 
ขัขั้น้นนํนําา
1.1.ครูครูททักักทายนั
ทายนักกเรีเรียยนนและพู
และพูดดคุคุยยแลกเปลี
แลกเปลี่ย่ยนกันกันนเลเลาประสบการณ
าประสบการณ
2.2.ครูครูบบอกวั
อกวัตตถุถุปประสงค
ระสงคกการเรี
ารเรียยนรูนรูเมืเมื่อ่อเรีเรียยนจบบทเรี
นจบบทเรียยนนีนนี้แ้แลลววนันักกเรีเรียยนสามารถวาดภาพ
นสามารถวาดภาพ
“ทั“ทัศศนีนียยภาพ
ภาพ แสนงามที
แสนงามที่บ่บานฉั
านฉันน”ได
”ได
3.3.นันักกเรีเรียยนทบทวนทั
นทบทวนทักกษะตั
ษะตัวเองจากผลงาน
วเองจากผลงาน“ทั“ทัศศนีนียยภาพในโรงเรี
ภาพในโรงเรียยนของฉั
นของฉันน””และ
และเตรี
เตรียยมอุมอุปปกรณ
กรณวาด
วาด
ภาพและระบายสี
ภาพและระบายสี

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรูทที่ ๗ี่ ๗
ภาพแสนงามที่บ่บานฉั
านฉันน
เรืเรื่อ่อง งทัทัศศนีนียยภาพแสนงามที
รายวิชชา า ทัทัศศนศินศิลลปป
รายวิ

ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
ผลงานศิลลปะปะ
๑.๑.ผลงานศิ
ภาพแสนงามที่ ่
“ทั“ทัศศนีนียยภาพแสนงามที
บบานฉั
านฉันน””

สืสื่อ่อ/แหล
/แหลงเรีงเรียยนรูนรู 
--

เวลา
เวลา ๑๑ ชัชั่ว่วโมง
โมง
ธยมศึกกษาป
ษาปทที่ ๑ี่ ๑
ชัชั้น้นมัมัธยมศึ

๑๐๕
๑๐๕

105
105
101

106
๑๐๖ 102

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
๑.ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.ด
ษะ/กระบวนการ- ประเมินทักษะ
การนำ�ความรู
-การนํ
าความรู้ไปใช้
ไปใช
2.ดานคุณลักษณะอันพึง
สังเกตพฤติกรรม
ประสงค์

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
แบบประเมิน - -มีมีทักษะอยู่ใ นระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้
ไปรอยละ ๘๐
80
แบบสังเกต

ประสงคออยู
ในระดับบคุณภาพ
- -มีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ยู่ในระดั
คุณขภาพดี
ึ้นไป ๘๐
รอยละ 80
  ดี
ึ้นไปร้อขยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

107
๑๐๗ 103

ผลงานศิลปะ
“ทัศนียภาพแสนงามที่บานฉัน”
……………………………………………………………………………………

ชื่อ-สกุล..................................................................................................เลขที่............................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

๗๑
๑๐๘
แบบประเมิ
แบบประเมินนผลงานศิ
ใบงานทีล่ ๘ปะ
แผนการจั
ทัศกนีการของภาพทั
ยภาพแสนงามที
นฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗๑ หลั
ศนี่บยาภาพ
กลุ
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลลปป
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิ

71
104
108

ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ๑ี่ ๑
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ

ชืชื่อ่อกลุ
ม.๑/....................
กลุมม.........................................................................ชั
.........................................................................ชั้น้น ม.๑/....................
เลขที
เลขที่ ่ .....................................................................................................................................................................
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คําชี้แจง
จง การประเมิ
การประเมินนผลงานศิ
ผลงานศิ
ล ปะเปนเปการประเมิ
น การประเมิ
ทั กษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
ลปะ
นทักนษะกระบวนการคิ
ดสราดงสรรค
ในการประยุ
กประยุ
ใช กต์ใชใช้
หลักการของภาพทัศนียภาพ โดยมีรายการที่ประเมิน คืออ สราางสรรค
งสรรคจจากสิ
ากสิ่ง่งเรเราาทีที่ก่กําําหนดให
หนดใหไไดด ความแปลกใหม
ความแปลกใหม
เสร็จตามเวลา แกปญหาได
หาได และมี
และมีรรายละเอี
ายละเอียยดน
ดนาาสนใจ
สนใจมีมีคคะแนนเต็
ะแนนเต็มม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบแบงเป
งเปนน๓๓ระดั
ระดับบคืคืออ
๐-๔
หมายถึ
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงตตอองปรั
งปรับบปรุปรุงง
๕-๗
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงผผาานน
๘-๑๐
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงปฏิ
ปฏิบบัตัติไดิไดดดี ี
สรางสรรค
จากสิ่งเราที่
กําหนดใหได

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
๑.
๑.
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๕.
๖
๖.
๖.๗.
๗.
.๗.
๘.
๘.
๙.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ทําไดคดะแนน
ี
เกณฑการให
ผทํานไดดี
ตผอานงปรับปรุง
ตองปรับปรุง

ให
ให
ให
ให
ให
ให

๒ คะแนน
๑๒ คะแนน
คะแนน
๐๑ คะแนน
คะแนน
๐ คะแนน

รายการประเมิ
รายการประเมินน
มีความ เสร็
เสร็จจ แกแก
แปลก
ถูกตอง ตาม
ตาม ปปญญหาหา
ใหม
ตาม เวลา
เวลา ไดได
หลักการ

มีมีราย
ราย
รวม
ละเอี
ละเอียดยด รวม
นนาสนใจ
าสนใจ

๑๐๙
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ ทัศนียภาพแสนงามที่บานฉัน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง
นิยาม
อยูอ่ ย่ยางพอเพียง  หมายถึ
มีเหตุ
ผลผรอบคอบ
ง หมายถึง คุคุณณลัลักกษณะที
ษณะทีแ่ ่แสดงออกถึ
สดงออกถึงการดำ�เนิ
งการดําเนินนชีชีวติวิตอย่อยางพอประมาณ
างพอประมาณล
มีเหตุ
ล
มีรอบคอบ
คณ
ุ ธรรมมีมีคภุณมู ธรรม
คิ มุ้ กันมีในตั
เพือ่ อยูใ่ บนสัตัวงคมได้
างมีงคคมได
วามสุอขยางมีความสุข
ภูมวิคทีุมด่ กัี และปรั
นในตัวบทีตั่ดวี และปรั
เพื่ออยูอย่ในสั
ผูท้  อ่ี อยูยูอ่ อย่ยาางพอเพี
ติ อย่างประมาณตน
างประมาณตนมีมีเเหตุ
หตุผผลล รอบคอบ ระมัดระวั
งพอเพียยง  หมายถึ
ง คือ ผูงทผูี่ดท้ ําด่ี เนิำ�เนิ
นชีนวชีิตวอย
ระวังงอยู
อยูร่  ว่ มกับผูอ้ น่ื ด้วย
รวมกับบผูผิอดื่นชอบ
ดวยความรั
บผิยดนผู
ชอบ
นผูอื่นพเห็
นคุณาคงๆาของทรั
พยากรตอางกั
ง ๆนความเสี
มีการวางแผนป
ความรั
ไม่เบียดเบี
อ้ น่ื ไมเห็เนบีคุยณดเบี
ค่ายของทรั
ยากรต่
มีการวางแผนป้
ย่ ง และพร้อองกัมรันบการ
ความเสี
่ยง และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
เปลี
ย่ นแปลง
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
5.1.1 ใชทรัพยสินของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ อยางประหยัดคุมคา
5.1 ดําเนินชีวิตอยาง
และเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใชเวลาอยางเหมาะสม
พอประมาณ มีเหตุผล
5.1.2 ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี
รอบคอบ มีคุณธรรม
5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.1.4 ไมเอาเปรียบผูอื่น และไมทําใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อผูอื่นกระทํา
ผิดพลาด
5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 5.2.1 วางแผนการเรียน การทํางาน และการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของความรู
ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมได ขอมูล ขาวสาร
อยางมีความสุข
5.2.2 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม ยอมรับและปรับตัว
เพื่ออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ใชทรัพยสินของ
ตามขอ 5.1 – 5.2 ใชเงินและของใช ใชทรัพยสินของ ใชทรัพยสินของ
ตนเองและทรัพยากร ตนเองและทรัพยากร
ตนเองและ
สวนตัวและ
ของสวนรวมอยาง
ทรัพยากรของ ของสวนรวมอยาง
สวนรวมอยางไม
สวนรวมอยาง ประหยัด คุมคา เก็บ ประหยัด คุมคา เก็บ
ประหยัด
ประหยัด คุมคา รักษาดูแลอยางดี ไม รักษาดูแลอยางดี
ไมมีการวาง
ไมเอาเปรียบผูอื่น
แผนการเรียนและ เก็บรักษาดูแล เอาเปรียบผูอื่น
และไมทําใหผูอื่น
ใชความรูขอมูล
อยางดี
การใช
ขาวสารในการ วาง เดือดรอน
ชีวิตประจําวัน
แผนการเรียน และ ใชความรูขอมูล
การทํางาน
ขาวสารในการ วาง
แผนการเรียน การ
ทํางาน และใชใน
ชีวิตประจําวัน
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ขขออทีที่ ่ 77 รัรักกความเป
ความเป
ความเปนนนไทย
ไทย
ไทย
นินิยยาม
าม
รัรักกความเป
ลัลักลักษณะที
่แ่แสดงออกถึ
งงความภาคภู
มมิใิใจจมเห็
รรักักษษรสสักืบืบษสืบ
ความเป
ความเปนนนไทย
ไทย
ไทย หมายถึ
หมายถึ
หมายถึงงงคุคุณคุณณ
กษณะที
ษณะที
สดงออกถึ
่แสดงออกถึ
ความภาคภู
งความภาคภู
ิใเห็
จนนเห็คุคุณนณคุคคาณา รครวาวมอนุ
มอนุ
รวมอนุ
ทอดภู
มมิปิปญ
ขนบธรรมเนี
ยยมประเพณี
ฒฒนธรรม
ใชใชใช้ภใช
่อ่อสารได
อออยยย่าาองถู
ตตต้ออกองงตง อง
สืทอดภู
บทอดภู
มญิปญาไทย
ัญญาไทย
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
มประเพณีศิศิลศิลศิปะและวั
ฒนธรรม
นธรรม
ภาษาไทยในการสื
่อสารได
สารได้
างถู
ญาไทย
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ลปะและวั
นธรรม
ภาษาไทยในการสื
าษาไทยในการสื
่อสารได
ยงถูกากกงถู
ญาไทย
ขนบธรรมเนี
ปะและวั
ภาษาไทยในการสื
และเหมาะสม
และเหมาะสม
ผูผูทที่รี่รักักความเป
มมิใิใมจจิใเห็
มีมีสสวมีวนร
รรักักษษรักสืสืบษบทอด
ความเปนนนไทย
ไทย คืคือคืออผูผูทผูที่มที่มีคี่มความภาคภู
ีความภาคภู
วามภาคภู
จเห็นเห็
่นชม
สนรววนร
วมในการอนุ
สืบทอด
ความเป
ไทย
นคุคุนณณคุคณ
คาาคชืชืา่น่นชืชม
ชม
วมในการอนุ
มในการอนุ
ทอด
เผยแพร
ภ
ม
ู
ป
ิ
ญ

ญาไทย
ขนบธรรมเนี
ย
มประเพณี
ศิ
ล
ปะและวั
ฒ
นธรรมไทย
มี
ค
วามกตั
ญ
ู
ก
ตเวที
ใช
ภ
าษาไทย
เผยแพรภูมิปญญาไทย
ญาไทย ขนบธรรมเนี
ขนบธรรมเนียยมประเพณี
มประเพณีศิลศิปะและวั
ลปะและวั
นธรรมไทยมีคมีวามกตั
ความกตั
กตเวที
ภาษาไทย
ฒฒ
นธรรมไทย
ญูญกูตเวที
ใชภใชาษาไทย
ในการสื
อ
่
สารอย
า
งถู
ก
ต
อ
งเหมาะสม
ในการสื่อสารอยาางถู
งถูกกตตอองเหมาะสม
งเหมาะสม
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดและพฤติ
และพฤติกกกรรมบ
รรมบงงชีงชีชี้ ้ ้
และพฤติ
รรมบ
ตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัด
7.1
7.1 ภาคภู
ภาคภูมมิใิใจในขนบธรรมเนี
จในขนบธรรมเนี
จในขนบธรรมเนียยมยมม
ประเพณี
ประเพณีศิศิลลปะ
ปะ วัวัวัฒฒฒนธรรมไทย
นธรรมไทย
นธรรมไทย
และมี
ค
วามกตั
ญ
ู
ก
ตเวที
และมีความกตัญููกกตเวที
ตเวที

พฤติ
กกรรมบ
งงชีชี้ ง้ ชี้
พฤติ
พฤติ
รรมบ
กรรมบ
7.1.1
งงกายและมี
มมารยาทงดงามแบบไทย
มีมีสสัมมีัมมาคารวะ
กตั
ููญู
7.1.1
7.1.1แต
แตแต
กายและมี
งกายและมี
ารยาทงดงามแบบไทย
มารยาทงดงามแบบไทย
มาคารวะ
สัมมาคารวะ
กตัญญกตั
กตเวที
ตตอตอผูผูอมมผูีพีพมระคุ
ณณณ
กตเวที
กตเวที
ีพระคุ
ระคุ
7.1.2
จจกรรมที
่เ่เกีกี่ย่เยกีวข
ศิศิลลปะ
และวั
ฒฒนธรรมไทย
7.1.2
7.1.2รรววรมกิ
มกิ
วมกิ
กรรมที
จกรรมที
วข
่ยอวข
องกั
งกัอบงกั
บประเพณี
ประเพณี
บประเพณี
ศิปะลปะ
และวั
และวั
นธรรมไทย
ฒนธรรมไทย
7.1.3
ชั
ก
ชวน
แนะนํ
า
ให
ผ
อ

ู
น
่
ื
ปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
ามขนบธรรมเนี
ย
มประเพณี
7.1.3
7.1.3 ชักชัชวน
กชวนแนะนํ
แนะนํ
าใหาให
ผูอผื่นูอปฏิ
ื่นปฏิ
บัตบิตัตามขนบธรรมเนี
ิตามขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ยมประเพณี
ศิศิลศิลปะและวั
ฒ
นธรรมไทย
ลปะและวั
ปะและวัฒฒนธรรมไทย
นธรรมไทย
7.2
เห็
น
คุ
ณ
ค
า
และใช
ภ
าษาไทยใน
7.2.1.ใช
ภ
าษาไทยและเลขไทยในการสื
่อ่อสารได
ออยยาาองถู
ตตออกงเหมาะสม
7.2 เห็นคุณคาและใช
และใชภภาษาไทยใน
าษาไทยใน 7.2.1.ใช
7.2.1.ใชภภาษาไทยและเลขไทยในการสื
าษาไทยและเลขไทยในการสื
สารได
่อสารได
งถู
ยากกงถู
งเหมาะสม
ตองเหมาะสม
การสื
อ
่
สารได
อ
ย
า
งถู
ก
ต
อ
งเหมาะสม
7.2.2
ชั
ก
ชวน
แนะนํ
า
ให
ผ
อ

ู
่
ื
น
เห็
น
คุ
ณ
ค
า
ของการใช
ภ
าษาไทยที
่ถ่ถูกูกตต่ถออูกงงตอง
การสื่อสารไดอยาางถู
งถูกกตตอองเหมาะสม
งเหมาะสม 7.2.2
7.2.2ชัชักชวน
กชวนแนะนํ
แนะนํ
าใหาให
ผูอผื่นูอเห็ื่นเห็
นคุนณคุคณาคของการใช
าของการใช
ภาษาไทยที
ภาษาไทยที
7.3
ใใหหเใเหมาะสมในวิ
ถถีชีชีวถีวิติตีชีวิต
7.3 อนุ
อนุรรักักษษแและสื
ละสื
ละสืบบบทอดภู
ทอดภู
ทอดภูมมมิปิปิปญญญญา
ญา
ญา 7.3.1
7.3.1
7.3.1นํนํานําภูภูามภูมิปิปมญญ
ิปญาไทยมาใช
ญญาไทยมาใช
ญาไทยมาใช
หหมาะสมในวิ
เหมาะสมในวิ
ไทย
7.3.2
จจกรรมที
่เ่เกีกี่ย่เยกีวข
ไทย
7.3.2
7.3.2รรววรมกิ
มกิ
วมกิ
กรรมที
จกรรมที
วข
่ยอวข
องกั
งกัอบงกั
บภูภูบมมภูิปิปมญญิปญาไทย
ญาไทย
ญญาไทย
7.3.3
แนะนํ
า
มี
ส
ว

นร
ว
มในการสื
บ
ทอดภู
ม
7.3.3
7.3.3แนะนํ
แนะนํา ามีสมีวสนร
วนร
วมในการสื
วมในการสื
บทอดภู
บทอดภู
มิปิปญมญิปญาไทย
ญาไทย
ญญาไทย
เกณฑ
งงเกตตามสภาพจริ
งงของครู
ผผูสูสผอน)
เกณฑกการให
ารใหคคะแนน
ะแนน
ะแนน (ใช
(ใช
(ใชขขขอออมูมูมูลลจากการสั
ลจากการสั
จากการสั
เกตตามสภาพจริ
งเกตตามสภาพจริ
ของครู
งของครู
อน)
ูสอน)
พฤติ
ก
รรมบ
ง
ชี
้
ไม
ผ
า

น
(0)
ผ
า
น
(1)
พฤติกรรมบงชีชี้ ้
ไมไมผผา า นน(0)
(0)
ผาผนาน(1)(1)
ดีดี (2)
ดี(2)(2)
มาคารวะต
ตามข
อออ มีมีมีสสัมสัมมาคารวะต
ตามขออ 7.1
7.1 –– 7.3
7.3
7.3 ไมไมไมมมมีสีสีสัมัมัมมาคารวะต
มาคารวะต
มาคารวะต
ัมมาคารวะต
มาคารวะต
อออ มีมีสสมีัมัมสมาคารวะต
ัมมาคารวะต
ออ อ
ครูครู
าจารย
ครู
ครู
ครูอออาจารย
าจารย
าจารย
ครูครู
ครูออาจารย
อาจารย
าจารย
ครู
ออาจารย
อาจารย
ปฏิ
บ
นเป
ใช
ภ
าษาไทย
เลข
ใชใชภภาษาไทย
าษาไทยเลขเลข ปฏิปฏิ
บัตัตบิติตัตนเป
ิตนเป
นนผูผูนมมผูี ี มี
มารยาทแบบไทย
ไทยในการสื
ไทยในการสื
ไทยในการสื่อ่อสาร
่อสาร
สาร มารยาทแบบไทย
มารยาทแบบไทย
ใช
าษาไทย
เลขเลข
ได
ถ
ู
ก
ต
อ
ง
ไดไดถูกถตูกอตงอง
ใชใช
ภภาษาไทย
ภาษาไทยเลข
ไทยในการสื
สาร
ไทยในการสื
ไทยในการสื
่อ่อสาร
่อสาร
ได
ถ
ู
ก
ต
อ
ง
ไดได
ถูกถตูกอตงอง
เข
มกิ
กรรมที
เขาเขารราววรมกิ
วมกิ
จจกรรมที
จกรรมที
่่ ่
วข
งกั
เกีเกี่ยเกี่ยวข
่ยวข
อองกั
องกั
บบ บ
ญาไทย
ภูภูมมภูิปิปมญญิปญาไทย
ญ
ญาไทย

ดีดีเเยียีดี่ย่ยเมมยี่ย(3)
(3)
ม (3)
มีมีสสัมัมมีมาคารวะ
ตตออ ตอ
มาคารวะ
สัมมาคารวะ
ครู
ครูออครูาจารย
าจารย
อาจารย
ปฏิ
บ
ต
ั
นนผูผูมมนีี ผูมี
ปฏิปฏิ
บัติติตบนเป
นเป
ัติตนเป
มารยาทแบบไทย
มารยาทแบบไทย
มารยาทแบบไทย
ใช
ภ
เลข
ใชภใชาษาไทย
าษาไทย
ภาษาไทย
เลขเลข
ไทยในการสื
อ
่
ไทยในการสื
ไทยในการสื
่อสาร
สาร่อสาร
ได
ถ
ู
ก
ต
อ
ง
ไดถไดูกตถอูกงตอง
เข
รรววามกิ
กรรมที
่่ ่
เขาาเข
มกิ
รวจจมกิ
กรรมที
จกรรมที
เกี
งกั
เกี่ย่ยเกีวข
วข่ยออวข
งกัอบบงกับ
ภูภูมมิปภูิปญมญิปญาไทย
ญาไทย
ญญาไทย
และมี
ส
ว

มใน
และมี
และมี
สวนร
นร
สวววนร
มในวมใน
การสื
บ
ทอดภู
มมิิ มิ
การสื
การสื
บทอดภู
บทอดภู
ปปญญปญาไทย
ญาไทย
ญญาไทย
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หนวยการเรียนรูที่ 3

ชื่อหนวย ออกแบบสรางสรรค
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๖ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระ ทัศนศิลป
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ
วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม๑/๕ ออกแบบรูปภาพสัญลักษณหรือกราฟกอื่น ๆ ในการนําเสนอความคิดและขอมูล
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
หลักการของภาพทัศนียภาพ เปนภาพที่ใหความรูสึกเปน 3 มิติ ซึ่งจะมีลักษณะของมองเห็นภาพ คือ
วัตถุ หรือสิ่งของที่มีขนาดเทากันเมื่อยูไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลง ระยะที่เทากันเมื่ออยูไกลตัวออกไปจะมี
ระยะที่ถี่ขึ้นเรื่อย ๆ จนรวมเปนจุดเดียวกัน เสน หรือสิ่งของที่คูขนานกันเมื่อไกลออกไปจะพุงเขาหากัน และ
วัตถุ หรือสิ่งของตาง ๆ เมื่ออยูไกลตัวออกไป จะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงไปตามลําดับ
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
.
๑) หลักการของภาพทัศนียภาพ
๒) การวาดภาพทัศนียภาพ
ทักษะ/กระบวนการ
๑) ทักษะกระบวนการทํางาน
2) ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค
เจตคติ
-มีสุนทรียภาพและศิลปะนิสัยที่ดี
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๔.๑ ความสามารถในการใชการใชเทคโนโลยี
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ษณะอันนพึพึงงประสงค
ประสงค
๕.๕. คุคุณณลัลักกษณะอั
5.1 ซืซื่อ่อสัสัตตยยสสุจุจริริตต
5.1
5.2 มีมีจจิติตสาธารณะ
สาธารณะ
5.2
การประเมินนผลรวบยอด
ผลรวบยอด
๖.๖. การประเมิ
งานหรืออภาระงาน
ภาระงาน
ชิชิ้น้นงานหรื
หนววยที
ยที่ ่ รหั
รหัสสตัตัววชีชี้ว้วัดัด
หน
แผนการเรียยนรู
นรูทที่.ี่...เรื
..เรื่อ่องง ....
แผนการเรี
1.1 ม.ม. 1.การออกแบบรู
1.การออกแบบรูปปภาพสั
ภาพสัญญลัลักกษณ
ษณ
33
ศศ 1.1
ออกแบบ 1/3
1/3
และงานกราฟกก
ออกแบบ
และงานกราฟ
ม. ๑/๓
สราางสรรค
งสรรค
สร
2.ออกแบบรูปปภาพด
ภาพดววยจุ
ยจุดด
2.ออกแบบรู
3.ออกแบบรูปปภาพด
ภาพดววยเส
ยเสนน
3.ออกแบบรู
4.ออกแบบปกแฟมมสะสมงาน
สะสมงาน
4.ออกแบบปกแฟ
ออกแบบกราฟกก
5.5. ออกแบบกราฟ

งานหรืออภาระงาน
ภาระงาน
ชิชิ้น้นงานหรื
-ใบความรูทที่ ี่ 77 การออกแบบรู
การออกแบบรูปปภาพสั
ภาพสัญญลัลักกษณ
ษณ และ
และ
-ใบความรู
งานกราฟกกไดได
งานกราฟ
-ใบงานที่ ่ ๙๙ ระดมความคิ
ระดมความคิดด พิพิชชิติต“ภาพสั
“ภาพสัญญลัลักกษณ
ษณ””
-ใบงานที
อยาางงานศิ
งงานศิลลปะ
ปะ
-ตั-ตัววอย
-แบบฝกกทีที่ ่ 44 ออกแบบรู
ออกแบบรูปปภาพด
ภาพดววยจุ
ยจุดด
-แบบฝ
อยาางงานศิ
งงานศิลลปะ
ปะ
-ตั-ตัววอย
-แบบฝกกทีที่ ่ 44 ออกแบบรู
ออกแบบรูปปภาพด
ภาพดววยเส
ยเสนน
-แบบฝ
-ผลงานออกแบบ “แฟ
“แฟมมสะสมงาน”
สะสมงาน”
-ผลงานออกแบบ
อยาางงานศิ
งงานศิลลปะ
ปะ
-ตั-ตัววอย
-ผลงานออกแบบกราฟกก “แพคเกจจิ
“แพคเกจจิ้ง้งรัรักกษษโโลก”๑
ลก”๑
-ผลงานออกแบบกราฟ
ผลงานออกแบบกราฟกก “แพคเกจจิ
“แพคเกจจิ้ง้งรัรักกษษโโลก”๒
ลก”๒
-- ผลงานออกแบบกราฟ
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เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
๔4 (ดีมาก)
1. ผลงานตรงกับจุดประสงคที่กําหนด ผลงาน
๑.
สอดคลองกับ
จุดประสงค
ทุกประเด็น
2. ผลงานมีความถูกตองสมบูรณ
เนื้อหาสาระ
๒.
ของผลงาน
ถูกตอง
ครบถวน
๓.
3. ผลงานมีความคิดสรางสรรค
ผลงาน
แสดงออกถึง
ความคิด
สรางสรรค
แปลกใหม
และเปนระบบ
4. ผลงานมีความเปนระเบียบ
ผลงานมีความ
๔.
เปนระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต
เกณฑการตัดสิน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑการผาน

๓๐ – ๓๕
๒๕ – ๒๙
๒๐ – ๒๔
๑๕ – ๑๙

ระดับคุณภาพ

๓3 (ดี)
ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงค
เปนสวนใหญ
เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตองเปนสวน
ใหญ
ผลงานมี
แนวคิดแปลก
ใหมแตยังไม
เปนระบบ

๒2 (พอใช)
ผลงาน
สอดคลองกับ
จุดประสงคบาง
ประเด็น
เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกตองเปนบาง
ประเด็น
ผลงานมีความ
นาสนใจ แตยัง
ไมมีแนวคิด
แปลกใหม

๑1 (ปรับปรุง)
ผลงานไม
สอดคลองกับ
จุดประสงค

ผลงานสวน
ใหญมีความเปน
ระเบียบแตยังมี
ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความ
เปนระเบียบแต
มีขอบกพรอง
บางสวน

ผลงานสวน
ใหญไมเปน
ระเบียบ และมี
ขอ บกพรอง
มาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ตั้งแต ๑๕
๒๐ ขึ้นไป ผานเกณฑ

เนื้อหาสาระ
ของผลงานไม
ถูกตองเปนสวน
ใหญ
ผลงานไมแสดง
แนวคิดใหม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ
และงานกราฟก
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. การคิดสรางสรรค
ดานคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตยสุจริต
๒. มีจิตสาธารณะ

ขอบเขตเนื้อหา
- การออกแบบรู
ปภาพสั
กษณ
การออกแบบรู
ปภาพสั
ญลัญกลัษณ์
และงานกราฟ
และงานกราฟิก

หนวยการเรียนรูที่ 3
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ

ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาโดยนักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ และ
งานกราฟกได
๒. ครูนัดหมายการเรียนในชั่วโมงถัดไป และแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาความรูเพิ่มเติ่มจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ และงานกราฟก

ขั้นสอน
๑. ครูบรรยายประกอบ ใบความรูที่ ๗ รื่องการออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ และงานกราฟก
๒. ครูนักเรียนแตละกลุมแบงหนาที่รวมกันวิเคราะห เรื่องการออกแบบรูปภาพสัญลักษณและงานกราฟก
๓. ครูตั้งคําถามจากบทเรียนใหนักเรียนแตกลุมรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น
๔. ครูสุมตัวอยางกลุมนักเรียนออกมานําเสนองานที่ไดระดมความคิด ออกมานําเสนอและรวมกันสรุป
๕. ครูและนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค เจตคติ และสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูทักทายนักเรียน และพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเลาประสบการณ
2. ครูบอกวัตถุประสงคการเรียนรูเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนสามารถออกแบบรูปภาพ
สัญลักษณ และงานกราฟก ได
3. ครูใหนักเรียนแตละกลุมระดมความคิด ในเวลา 5 นาที ใหเขียนภาพสัญลักษณ ที่นักเรียนรัจัก
และจดจําไดมาใหไดมากที่สุด โดยมีขอแมวาจะไมเปดเอกสารหรือสื่อตางๆ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
เรื่อง การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ และงานกราฟก
รายวิชา ทัศนศิลป

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๙ ระดมความคิด
พิชิต“ภาพสัญลักษณ”

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. ใบความรูที่ 7
การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ
และงานกราฟกได

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๑๑๔
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
1.ดานทักษะ/กระบวนการ- ประเมินทักษะ
-การคิดสรางสรรค
2.ดานคุณลักษณะอันพึง
สังเกตพฤติกรรม
ประสงค์

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
แบบประเมิน --มีมีททักักษะอยู
ษะอยูใ่ในระดั
นระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ ดีดี ขึขึ้น้นไปร
ไปร้ออยละ
ยละ 80
๘๐
แบบสังเกต

--มีมีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพีงงประสงค
ประสงค์ออยูยู่ใ นระดับคุณภาพ
คุณขภาพดี
ไป ร๘๐
อยละ 80
   ดี
ึ้นไปร้ขอึ้นยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรูที่ 7
การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ และงานกราฟก

……………………………………………………………………………………
การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ และงานกราฟก

การออกแบบ คือ การสรางสรรคสิ่งใหมหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหดียิ่งขึ้นในทาง
ศิลปะสาขาทัศนศิลป การออกแบบคือ การนําองคประกอบศิลป หรือทัศนธาตุนํามาจัดเปนภาพตามหลักของ
การออกแบบงานทัศนศิลป โดยสามารถสะทอนใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคที่มีความงามที่สมบูรณตาม
จินตนาการของผูออกแบบ
การออกแบบมีบทบาทมากในสังคมปจจุบัน เพราะชีวิตมนุษยมีความเกี่ยวของกับการสื่อสารเพื่อการรับรู
ขอมูลตางๆซึ่งอุปกรณที่ใชในการสื่อสาร นอกจากวิทยาการดานอิเล็กทรอนิกสแลว การสื่อสารดวยสิ่งพิมพที่
แสดงออดเปนภาพ สัญลักษณ และงานกราฟก ก็นับวาเปนวิธีที่แพรหลายและเขาถึงผูคนไดงาย ซึ่งการ
สื่อสารความหมายดังกลาวตองผานกระบวนการในการออกแบบ โดยอาศัยหลักการจัดองคประกอบศิลปมาใช
ใหเหมาะสม
1.การออกแบบรูปภาพ แบงออกไดดังนี้
1.1.การออกแบบรูปภาพดวยจุด เพราะจุดเปนองคประกอบหนึ่งของทัศนธาตุที่สามารถ
นํามาสรางภาพไดทุกรูปแบบ

1.2.การออกแบบรูปภาพดวยเสน เสนมีหลายลักษณะและทําใหเกิดความรูสึกที่
หลากหลายตอผูพบเห็น เชน เสนตั้งตรง เสนนอน
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2.การออกแบบสัญลักษณ ซึ่งในสมัยกอนคนไดทําสัญลักษณดวยการใชเสนลากขีด และเขี
และเขียนนเป็เปนน
เครื่องหมาย
2.1.ความหมายของสัญลักษณ คือ สิ่งที่นักออกแบบไดออกแบบขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายให
มนุษยเขาใจรวมกันในสังคม ไดแก
1) เครื่องหมายจราจร

2) เครื่องหมายของสถาบัน สมาคม มูลนิธิ มูลนิธิและกลุมกิจกรรมตางๆในสังคม

3) เครื่องหมายบริษัท

4) เครื่องหมายสถานที่

5) เครื่องหมายแสดงกิจกรรมตาง ๆ
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รูปแบบพื้นฐานที่มักจะนํามาใชในการออกแบบสัญลักษณ มี 3 รูปแบบ คือ
1.รูปแแบบจากธรรมชาติ

2.รูปแบบเรขาคณิต

3.รูปแบบตัวอักษรและตัวเลข

แนวทางปฏิบัติอยางงายในการออกแบบ
สัญลักษณ
1.นําสิ่งที่เปนตนแบบมาดัดแปลง
2.การดัดแปลงรูปแบบใหเรียบงาย
3.การใชสีในสัญลักษณไมควรใชเกิน 3 สี
วิธีการออกแบบสัญลักษณ
1.เลือกแนวคิด
2.รางรูปแบบ
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3. การออกแบบกราฟ
3. การออกแบบกราฟ
การออกแบบกราฟ
กก ก
งานกราฟ
กนเปนสสนววสนสํนสํ
ว นสํ
ทบาทยิ
ออการ
งานกราฟ
งานกราฟ
กกเปเป
าคัาาคัญคัญทีญ่ทีมทีี บ่ ม่มทบาทยิ
ี บีบทบาทยิ
่งต่ง่งอตตการ
การ
ออกแบบและกระบวนการผลิ
่อโดยเฉพาะอย
โดยเฉพาะอย
ออกแบบและกระบวนการผลิ
ออกแบบและกระบวนการผลิ
ตตสืต่อสืสื่อโดยเฉพาะอย
างยิาางยิ
งยิ
่งสื่ง่งอสืสืที่อ่อที่ ที่ ่
ต อ งการการสั
 ว ยตาไดไดได
หนั
ตตยสาร
ต อ งการการสั
งการการสั
มมผัผัสมสรัผัรับสบรูรัรูบด ด วรู วดยตา
ยตา
แ กแแกกหนัหนั
งสืงอสื อนิ ตนินิยสาร
ยสาร
วารสาร
ปยบรรจุ
ายบรรจุ
ภฑัณฑแผ
ฑแผแผ
แผ
โทรทั
วารสาร
วารสาร
แผ
แผนนแผปปานายบรรจุ
ภภัณัณ
นนพันพับพับบแผแผ
นปลิ
นปลิ
ว วโทรทั
โทรทั
ศนศศนน
โฆษณา
ภาพยนต
ฯลฯ
โฆษณา
ภาพยนต
ภาพยนต
ฯลฯ
ฯลฯ
ภาพยนตร์
ความหมายของการออกแบบกราฟก กเป
3.1
3.13.1
ความหมายของการออกแบบกราฟ
ความหมายของการออกแบบกราฟ
ก เปนเปนน
ลักษณะของการออกแบบพื
ติ ิ เพื
เพื
่ออกลางสํ
าาหรัหรั
าถยทอดข
ความ
ความรู
ลักษณะของการออกแบบพื
ษณะของการออกแบบพื
้น้นผิ้นผิวผิว2ว2มิ2ตมิมิิ ตเพื
่อเป่อเป
นสืน่อสืกลางสํ
กลางสํ
าหรั
บบถบถายทอดข
ายทอดข
ออความ
อความ
ความรู
ความรู
สึกนึสกึกคินึดกและอารมณ
และอารมณ
คิด และอารมณ
จากบุ
คคลหนึ
่งไปยั
คคลหนึ
คลหนึ
่ง เพื
เพื
าใจและรู
อ่องโดยใช
ระสาทตาในการรั
งาน
จากบุ
คคคลหนึ
คลหนึ
่ ง่ งไปยั
ไปยั
งงอีอีกงกอีบุบุกคบุคคลหนึ
่ ง ่ งเพื
่ อให
่ อ่อให
เขเาขใจและรู
ใจและรู
เรืเ่อรืเรื่งโดยใช
งโดยใช
ปประสาทตาในการรั
ประสาทตาในการรั
บ รูเปบนรูสเปวนนใหญ
ส วนใหญ
งาน งาน
งานกราฟ
ธิลต
พอลต
วประจํ
ิตประจํ
นของเราเป
ของเราเป
นอย
าางมาก
ดีกวาาดการ
กราฟ
กมีมีออกิทิทมีธิอธิพิทพลต
อชีชีวอวิตชีิตประจํ
าวัานาวัวันของเราเป
นอย
อย
างมาก
งมากสิ่งสิทีสิ่งที่งเรามองเห็
ที่เรามองเห็
่เรามองเห็
นนดดวนวยตาจะโน
ดยตาจะโน
วยตาจะโน
มมนามวจินตาใจได
วจิตใจได
การ
ีกวาการ
รูประเภทอื
รับรูรัปบระเภทอื
ระเภทอื
่น่น ่น
คของงานกราฟ
า ของงานกราฟ
งานกราฟกชิกก้ นชิชิ้ ทีน้ น่ทีดที่ีจด่ ดีะทํ
จี จะทํะทํ
าให
ในการออกแบบเป
นนเลิเลิศศน เลิ ศ
3.2
3.23.2
คุคุณณคุคคณาาของงานกราฟ
ก กกงานกราฟ
งานกราฟ
าให
าเให
ห็เห็นเนห็ถึถึงนงความคิ
ถึความคิ
งความคิ
ดดในการออกแบบเป
ด ในการออกแบบเป
ธิพลโดยตรงที
่จะโน
าวผู
ดดความสนใจและยอมรั
ง ง
จะมีจะมี
อิทธิธิอพพิทลโดยตรงที
ลโดยตรงที
่จ่จะโน
ะโน
มมนมนานวผู
าวผู
รับรรขับับอขขมูออลมูมูให
ลให
เกิเดกิความสนใจและยอมรั
ความสนใจและยอมรั
บบและในขณะเดี
บและในขณะเดี
และในขณะเดี
ยวกัยนวกั
ก็ยนังแสดงถึ
ก็ยังแสดงถึ
1)เป
่ อ กลางในการสื
่ อความหมายให
ความหมายใหเ กิเเดกิกิดความเข
ใจตรงกั
ได
ต อกงและชั
ดดเจน
1)เป
1)เป
นนสืสื่นอ่ อสืกลางในการสื
กลางในการสื
่ อ่ อความหมายให
ดความเข
ความเข
าาใจตรงกั
า ใจตรงกั
นน ได
น ออได
ยยาาองถู
ย ากงถู
ต อ งและชั
เจนด เจน
2)
สามารถทํ
าหน
เพื
ดดการเรี
ยยนรูนรู
การศึ
ษากั
กลุบมมกลุ
เป มาหมายได
เป นอย
2)
2) สามารถทํ
สามารถทํ
าาหน
หน
าทีาทีา่ เปที่ เป่นเปนสืน่ อสืสื่ อ่อเพืเพื
่ อให
่ อให
เกิเดกิการเรี
การเรี
ย นรู
 เกิ เกิ ดเกิดการศึ
ด การศึ
กกษากั
กษากั
บบกลุ
เป
เป าหมายได
อย
เปานางดี
งดี
อย างดี
ชวายทํ
กิความน
ดความน
สนใจประทั
ประทั
และน
ผูพูพบเห็
3)
3) ช3)
ชววยทํ
ยทํ
าใหใหาเให
กิเกิดเดความน
าสนใจ
าาสนใจ
บใจบใจ
ใจและน
และน
าเชืาาเชื่อเชืถื่อถือ่ อแก
ถืแก
อผแก
ผบเห็
ูพบเห็
นน น
ชวยให
กิการกระตุ
ดการกระตุ
นทางความคิ
ทางความคิ
และการตั
งรวดเร็
4)
4) ช4)
ชววยให
ยให
เกิเกิดเดการกระตุ
นนทางความคิ
ด ดและการตั
และการตั
ดสิดดนสิสินใจอย
นใจอย
ใจอย
าางรวดเร็
างรวดเร็
วว ว
กใหอเกิให
กิความคิ
ดความคิ
งสรรค
5)
5) ก5)
กออให
เกิดดเความคิ
ดดสรดสราสรงสรรค
าางสรรค
ทํใหาผให
ผบเห็
ูพบเห็
นดเกิดการเปลี
ดการเปลี
การเปลี
นแปลงพฤติกรรม
กกรรม
านการกระทํ
และความคิ
6)
6) ทํ6)
ทําาให
ผูพูพบเห็
นนเกิเกิ
่ยนแปลงพฤติ
่ย่ยนแปลงพฤติ
รรมทัทั้งทางด
ทั้งทางด
้งทางด
านการกระทํ
านการกระทํ
าาและความคิ
าและความคิ
ด ด
ความสํ
คัของการออกแบบงานกราฟ
ญของการออกแบบงานกราฟ
ของการออกแบบงานกราฟก กก
3.3
3.33.3
ความสํ
ความสํ
าาคัคัญาญ
1)การออกแบบที
ีทําให
ําขใหอขขมูออลมูมูทีลล่กทีทีระจั
ดกระจายมี
รระเบี
บมากขึ
กิดดความเข
ูกตอ่ถงูกตอง
1)การออกแบบที
1)การออกแบบที
่ด่ดีทีท่ดําให
่กระจั
ดกระจายมี
กระจายมี
ระเบี
ะเบี
ยยบมากขึ
ยบมากขึ
้น้นก้นกออให
กใหอเเกิให
เความเข
กิดความเข
าใจทีา่ถใจที
ชวยให
ระบบการถ
ายทอดข
นไปอย
าางรวดเร็
วและชั
เจน
2)
2) ช2)
ชววยให
ยให
รระบบการถ
ะบบการถ
ายทอดข
ายทอดข
อมูออลมูเปลเป
นไปอย
ไปอย
างรวดเร็
งรวดเร็
วและชั
วและชั
ดดเจน
ดเจน
ชวยสร
างสรรค
สญลั
ัญญลั
ญลั
ษณ
งคมเพืเพืเพื
่อ่อการสื
่อ่อความหมายร
มกัวนมกั
นน
3)
3) ช3)
ชววยสร
ยสร
าางสรรค
งสรรค
สสัญัญ
กษณ
กกษณ
ทางสั
ททางสั
งคม
่อการสื
การสื
่อความหมายร
ความหมายร
ววมกั
ชวฒยพั
ฒนาระบบการสื
สารให
ีประสิ
ภภาพยิ
4)
4) ช4)
ชววยพั
ยพั
ฒนาระบบการสื
นาระบบการสื
่อสารให
่อ่อสารให
มีปมระสิ
ระสิ
ทธิททภธิธิาพยิ
าพยิ
่งขึ่ง้นขึ่งขึ้น้น
ชวยให
จิตภาพ
นตภาพเกิเกิดเกิมีดดแมีมีนวคิ
นวคิ
่งใหม
ๆๆอยู
เสมอๆ
5.5. ช5.
ชววยให
ยให
เกิเกิดเดจิกิจินดนตภาพ
แแนวคิ
ดสิด่งสิใหม
ใหม
ๆอยู
อยู
เสมอๆ
เสมอๆ
สงเสริ
มเให
มทางความงาม
6)
6) ส6)
สงงเสริ
เสริ
มมใหให
กิเกิดเดคกิคดานิาคนิยานิมทางความงาม
ยยมทางความงาม
สงเสริ
มความก
าวหน
ทางธุ
และการพัฒฒนาประเทศ
7)
7) 7)สสงงเสริ
เสริ
มมความก
ความก
าวหน
าวหน
าทางธุ
าาทางธุ
รกิรรจกิและการพั
จและการพั
ฒนาประเทศ
นาประเทศ
ชวยให
กิการเรี
ดการเรี
 และเปลี
นแปลงพฤติกรรม
กกรรม
8)
8) ช8)
ชววยให
ยให
เกิเกิดเดการเรี
ยยนรูยนรูนรู
 และเปลี
 และเปลี
่ยนแปลงพฤติ
่ยนแปลงพฤติ
รรม
ธิลของศิ
พลของศิ
ลปะในการออกแบบกราฟ
ปะในการออกแบบกราฟก กกองค
องค
ระกอบสํ
ยทํวายทํ
กมีคความ
3.4
3.43.4
อิอิททธิอิธิพทพลของศิ
ลลปะในการออกแบบกราฟ
องค
ปประกอบสํ
ประกอบสํ
าาคัคัญาญทีคัทีญ
่จ่จะช
ทีะช่จววะช
ยทํ
ใหงาานกราฟ
ใหงานกราฟ
วาม
กมีความ
โดดเด
นาสนใจ
นัออกแบบจึ
กออกแบบจึ
งหใชลัหหกลัลัและวิ
และวิ
ีการทางศิ
ลลปะเป
แนวทางในการออกแบบ
โดดเด
นนนนาานสนใจ
สนใจ
นันักกออกแบบจึ
งใช
งใช
กกและวิ
ธีกธารทางศิ
ารทางศิ
ลปะเป
ปะเป
นนแนวทางในการออกแบบ
นแนวทางในการออกแบบ
ดังนี้ดังนี้
รูแบบตั
ปแบบตั
กษรและขนาดการสร
ปปแบบตั
ษรให
วยเร
าา งเรา
1)
1) รู1)
รูปปแบบตั
ววอัอักวกอัษรและขนาดการสร
ษรและขนาดการสร
างรูางรู
งรู
ปแบบตั
แบบตั
วอัวกอัวอักษรให
กษรให
มมีรีรูปมูปแบบแปลกตา
ีรแบบแปลกตา
ูปแบบแปลกตา
สวยงามจะช
สวยงามจะช
ยเรงวงเรเรยเร
ความรู
สึกตอบสนองได
นอย
างดี
ความรู
สสึกึกตอบสนองได
ตอบสนองได
เปเปนเนปอยอย
างดี
างดี
2)
การกํ
าหนดระยะห
งและพื
การจั
า่วงในการออกแบบกราฟ
เเพืพื่อ่อ เพื่อ
2)
2) การกํ
การกํ
าาหนดระยะห
หนดระยะห
างและพื
าางและพื
้นที้น่วทีา่วงางการจั
การจั
ดพืดดพื้นพื้นที้นที่วที่าวงในการออกแบบกราฟ
างในการออกแบบกราฟ
ก มีวกัตมีถุปวัตระสงค
ระสงค
ถุประสงค
ดระเบี
ยบของข
างงจัหวะลี
หวะลี
าขององคประกอบภาพให
ปประกอบภาพให
เหมาะสมและสวยงาม
การจัการจั
ดระเบี
ระเบี
ยยบของข
บของข
ออมูมูลอลมูลสรสราสรงจั
างจั
งงหวะลี
ลาขององค
ลาขององค
ระกอบภาพให
เหมาะสมและสวยงาม
เหมาะสมและสวยงาม
3)
การกํ
าหนดสี
ีบทบาทอย
ทบาทอย
งมากที
ววยเน
นนความชั
เจน
ะดุสดดะดุ
ตาดสร
สรางสรรค
ความสวยงาม
3)
3) การกํ
การกํ
าาหนดสี
หนดสี
สีสีมมสีีบมีบทบาทอย
างมากที
างมากที
่ชว่ช่ชยเน
ยเน
นความชั
ความชั
ดดเจน
ดเจน
ทํทําาให
ทํใหาสสให
ะดุ
ตา
ตา
สรางสรรค
วามสวยงาม
ความสวยงาม
าหนดสี
ขึอยู
้นกอยูกับับกประเภทของงานนั
ับประเภทของงานนั
ประเภทของงานนั
การกํการกํ
าหนดสี
หนดสี
ใใดดๆใๆดขึขึๆ้น้นอยู
้น ้นๆ ๆๆ
4)
การจั
ดวางตํ
าแหน
การจั
าางทังทั
้งหมดที
าหนดตํ
หนดตํ
แหน
ขนาดของภาพประกอบ
4)
4) การจั
การจั
ดดวางตํ
วางตํ
าาแหน
แหน
ง งเปงเปนเปการจั
นนการจั
ดวางโครงร
ดวางโครงร
วางโครงร
างทั
้งหมดที
้งหมดที
่จ่จะกํะกํ
่จาะกํ
าหนดตํ
าาแหน
าแหน
งงขนาดของภาพประกอบ
งขนาดของภาพประกอบ
ตําแหน
งของข
อความทั
้งหมดและส
และส
นประกอบอื
่นนๆที
่ป่ปรากฎ
ตําแหน
งงของข
ของข
ออความทั
ความทั
้ง้งหมด
หมด
และส
วนประกอบอื
ววนประกอบอื
่นๆที
ๆที
่ปปรากฏ
รากฎ
รากฎ
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4.ประเภทของการออกแบบกราฟก ในการสรางงานออกแบบจึงควรศึกษาถึงองคประกอบสําคัญ
หลาย ๆ ดาน จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของสื่อหรืองานแตละประเภทที่มีขอกําหนดเฉพาะ ดังนี้
1.งานกราฟกบนสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ
1.1 แผนปายโฆษณา (Poster)
1.2 แผนพับ ( Folders)

1.3 แผนปลิว ( Leaflets

1.4 บัตรเชิญ ( Cards )

2.งานกราฟกบนบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑมีหนาที่หลักคือเปนตัวภาชนะสําหรับบรรจุสินคา เชน
เปนหีบหอ เปนกลอง เปนขวด เปนลัง เปนกระปอง ฯลฯ แบงเปนกลุมใหญๆได 3 กลุมดังนี้
2.1 บรรจุภัณฑสําหรับการคาปลีก
2.2 บรรจุภัณฑเพื่อการคาสง
2.3 บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง
3.งานกราฟกบนสิ่งพิมพทั่วไป
1.การออกแบบปกหนังสือ ( Cover Design)
2.การออกแบบจัดหนา
3.การออกแบบรูปเลม
4.การออกแบบภาพประกอบ
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ใบงานที่ ๙

ระดมความคิด พิชิต“ภาพสัญลักษณ”
……………………………………………………………………………………

นักเรียนแตละกลุมระดมความคิด ในเวลา 5 นาที ใหเขียนภาพสัญลักษณ ที่นักเรียนรูจักและจดจํา
ไดมาใหไดมากที่สุด โดยมีขอแมวาจะไมเปดเอกสารหรือสื่อตาง ๆ

ชื่อกลุม.........................................................เลขที่..................................................................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

๗๑
๑๒๒

71
118
122

แบบประเมิน ใบงานที
ใบงานที่ ่ ๘๙
ดการเรี
นรูที่ ๑ หลักการของภาพทั
ศนียและงานกราฟ
ภาพ
แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
ที่ ๑ ยการออกแบบรู
ปภาพสัญลักษณ
ก
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิ
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
กลุ
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลลปป
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ๑ี่ ๑
ชืชื่อ่อกลุ
ม.๑/....................
กลุมม.........................................................................ชั
.........................................................................ชั้น้น ม.๑/....................
เลขที
เลขที่ ่ .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
จง การประเมิ
การประเมินนผลงานศิ
ผลงานศิ
ล ปะเปนเปการประเมิ
น การประเมิ
ทั กษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
คําชี้แจง
ลปะ
นทักนษะกระบวนการคิ
ดสราดงสรรค
ในการประยุ
กประยุ
ใช กต์ใชใช้
หลักการของภาพทั
ศนียญภาพ
โดยมี
รายการที่ประเมิ
น คืรอายการที
สรางสรรค
จากสิ
ําหนดให
ได ความแปลกใหม
การออกแบบรู
ปภาพสั
ลักษณ
และงานกราฟ
ก โดยมี
่ประเมิ
น คื่งเร
อ าสรที่กางสรรค
จากสิ
่งเราที่กําหนดให
เสร็ความแปลกใหม
จตามเวลา แกปญเสร็
หาได
และมีรายละเอี
ยดนาและมี
สนใจ รมีายละเอี
คะแนนเต็
ม า๑๐
คะแนน
แบงเปมน ๑๐
๓ ระดั
บ คือแบงเปน
ได
จตามเวลา
แกปญหาได
ยดน
สนใจ
มีคะแนนเต็
คะแนน
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ตองปรับปรุง
๓ ระดับ คือ
๕-๗
หมายถึ
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงผตาอนงปรับปรุง
๘-๑๐
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงปฏิ
ผาบนัติไดดี
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ปฏิบัติไดดี
รายการประเมิ
รายการประเมินน
มีความ เสร็
สรางสรรค
เสร็จจ แกแก มีมีราย
ราย
ชื่อ-นามสกุล
รวม
ชื่อ-นามสกุล
จากสิ่งเราที่ แปลก
ถูกตอง ตาม
ตาม ปปญญหาหา ละเอี
ละเอียดยด รวม
กําหนดใหได ใหม
ตาม เวลา
เวลา ไดได นนาสนใจ
าสนใจ
หลักการ
๑.
๑.
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๕.
๖
๖.
๖.๗.
๗.
.๗.
๘.
๘.
๙.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ทําไดคดะแนน
ี
ให
๒ คะแนน
เกณฑการให
ผทํานไดดี
ให
ให ๑๒ คะแนน
คะแนน
ตผอานงปรับปรุง ให
ให ๐๑ คะแนน
คะแนน
ตองปรับปรุง ให
๐ คะแนน

๑๒๓

123
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ และงานกราฟก
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขอที่ 2 ซื่อสัตยสุจริต
นิยาม
ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรงตามความ
เปนจริงตอตนเองและผูอื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก
ความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
2.1 ประพฤติตรงตามความเปน 2.1.1 ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
จริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอาย และเกรงกลัวตอการ
กระทําผิด
2.1.3 ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
2.2 ประพฤติตรงตามความเปน 2.2.1 ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
จริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.2.2 ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรง
2.2.3 ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตามขอ 2.1 – 2.2 ไมใหขอมูลที่ถูกตอง ใหขอมูลที่ถูกตอง ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
และเปนจริง
และเปนจริง
มีพฤติกรรมนํา
ไมนําสิ่งของและ ไมนําสิ่งของและ
สิ่งของและผลงาน
ผลงานของผูอื่นมา ผลงานของผูอื่นมา
ของผูอื่นมาเปนของ เปนของตนเอง
เปนของตนเอง
ตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง

ดีเยี่ยม (3)
ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
เปนแบบอยางที่ดี
ดานความซื่อสัตย
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ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่
กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน
ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตนเพื่อทํา
ประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมดวยแรงกาย
สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็ม 8.1.1 ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ
ใจ
8.1.2 อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา
และพึงพอใจโดยไมหวังผลตอบแทน โดยไมหวังผลตอบแทน
8.1.3 แบงปนสิ่งของ ทรัพยสิน และอื่นๆ และชวยแกปญหาหรือสราง
ความสุขใหกับผูอื่น
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และ 8.2.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
8.2.3 เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของ
สังคม
สวนรวมตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลการเขารวมกิจกรรมการดูแลเขตพื้นที่ของนักเรียนเปนเกณฑพิจารณา)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตามขอ 8.1 – 8.2 เขารวมกิจกรรม
เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ ต่ํากวา
รับผิดชอบ รอยละ รับผิดชอบ รอยละ รับผิดชอบ รอยละ
อยละขึ้น๘๐
รอยละ 50
50
- 59๕๐ - ๕๙ ร้60
- 79
ไป ขึ้นไป
ร้อยละ
อยละ
๖๐ - ๗๙ ร้80

ขอบเขตเนื
้อหา
ขอบเขตเนื
้อหา
-ออกแบบรู
ปภาพด
วยจุวยจุ
ดด
-ออกแบบรู
ปภาพด
จุดจุประสงค
การเรี
ยนรู
 
ดประสงค
การเรี
ยนรู
ดาดนความรู
 
านความรู
๑.๑.การออกแบบรู
ปภาพด
วยจุวยจุ
ดด
การออกแบบรู
ปภาพด
ดาดนทั
กษะและกระบวนการ
านทั
กษะและกระบวนการ
๑.๑.การคิ
ดสรดสร
างสรรค
การคิ
างสรรค
คุณคุลัณกลัษณะ
กษณะ
๑.๑.ซื่อซืสั่อตสัยตสยุจสริุจตริต
๒.๒.มีจมีิตจสาธารณะ
ิตสาธารณะ

หนหน
วยการเรี
ยนรู
ที่ ท3ี่ 3
วยการเรี
ยนรู
กลุกลุ
มสาระการเรี
ยนรู
 ศิ ลศิปะ
มสาระการเรี
ยนรู
ลปะ

กิจกิกรรมการเรี
ยนรู
 
จกรรมการเรี
ยนรู
ขั้นขันํ้นานํา
1.1.ครูครู
ทักททายนั
กเรีกยเรีนยนและพู
ดคุดยคุแลกเปลี
่ยนกั
นเลนาเลประสบการณ
ักทายนั
และพู
ย แลกเปลี
่ยนกั
าประสบการณ
2.2.ครูครู
บอกวั
ตถุตปถุระสงค
การเรี
ยนรูยนรู
เมื่อเมืเรี่อยเรีนจบบทเรี
ยนนี
้แล้แวลนัวกนัเรีกยเรีนสามารถออกแบบรู
ปภาพด
วยจุวยจุ
ด ได
บอกวั
ประสงค
การเรี
ยนจบบทเรี
ยนนี
ยนสามารถออกแบบรู
ปภาพด
ด ได
3.3.ครูครู
ใหในหักนเรีักยเรีนได
เ
ตรี
ย
มวั
ส
ดุ
อ
ป
ุ
กรณ
ยนไดเตรียมวัสดุอุปกรณ
ขั้นขัสอน
้นสอน
๑.๑.ครูครู
สาธิสาธิ
ตขัต้นขัตอนและเทคนิ
คการออกแบบรู
ปภาพด
วยจุวยจุ
ดด
้นตอนและเทคนิ
คการออกแบบรู
ปภาพด
๒.๒.ครูครู
และนั
กเรีกยเรีนรยนร
วมกัวมกั
นสรุนสรุ
ปถึปงถึขัง้นขัตอนและเทคนิ
คการออกแบบรู
ปภาพด
วยจุวยจุ
ดด
และนั
้นตอนและเทคนิ
คการออกแบบรู
ปภาพด
๓.๓.นักนัเรีกยเรีนแต
ละคน
กทีก่ ที4่ 4ออกแบบรู
ปภาพด
วยจุวยจุ
ดด
ยนแต
ละคนทําทํแบบฝ
าแบบฝ
ออกแบบรู
ปภาพด
๔.๔.ครูครู
ใหในหักนเรีักยเรีนนํ
าเสนอผลงาน
นแสดงความคิ
ดเห็ดเห็
นน
ยนนํ
าเสนอผลงานและและรวรมกัวมกั
นแสดงความคิ
๕.๕.ครูครู
และนั
กเรีกยเรีนแต
ละกลุ
มรมวรมกัวมกั
นประเมิ
นทันกทัษะคุ
ณลัณกลัษณะอั
นพึนงพึประสงค
และนั
ยนแต
ละกลุ
นประเมิ
กษะคุ
กษณะอั
งประสงคเจตคติ
เจตคติ
และสมรรถนะสํ
าคัาญคัของผู
เรียเรีนยน
และสมรรถนะสํ
ญของผู
ขั้นขัสรุ
ปป
้นสรุ
๑.๑.ครูครู
ใหในหักนเรีักยเรีนสรุ
ปผลการทํ
างาน
่องการออกแบบรู
ปภาพด
วยจุวยจุ
ดด
ยนสรุ
ปผลการทํ
างานในเรื
ในเรื
่องการออกแบบรู
ปภาพด
๒.๒.ครูครู
นัดนหมายการเรี
ยนในชั
่วโมงถั
ดไปดไปและแนะนํ
าใหาให
นักนเรีักยเรีนไปศึ
กษาความรู
เพิเ่มพิเติ่ม่มเติจากแหล
งง
ัดหมายการเรี
ยนในชั
่วโมงถั
และแนะนํ
ยนไปศึ
กษาความรู
่มจากแหล
เรียเรีนรูยนรู
ตาตงาๆง เกี
บการออกแบบรู
ปภาพ
นน
ๆ ่ยเกีวกั่ยวกั
บการออกแบบรู
ปภาพดวดยเส
วยเส

แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
ที่ ท2ี่ 2
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
เรื่อเรืง่อออกแบบรู
ปภาพด
วยจุ
ดด
ง ออกแบบรู
ปภาพด
วยจุ
รายวิ
ชาชทัาศทันศิ
ลปลป
รายวิ
ศนศิ

ภาระงาน/ชิ
้นงาน
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
๑.๑.แบบฝ
กทีก่ ที4่ 4
แบบฝ
ออกแบบรู
ปภาพด
วยวย
ออกแบบรู
ปภาพด
จุดจุด

สื่อสื/แหล
งเรีงยเรีนรู
 
่อ/แหล
ยนรู
๑.๑.ตัวตัอยวอย
างงานศิ
ลปะ
างงานศิ
ลปะ

เวลา
เวลา1 1ชั่วชัโมง
่วโมง
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ก
ษาป
ที่ ท๑ี่ ๑
ธยมศึกษาป

๑๒๕
๑๒๕

125
125

121

๑๒๖

126
122

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
1.ดานทักษะ/กระบวนการ- ประเมินทักษะ
-การคิดสรางสรรค
2.ดานคุณลักษณะอันพึง
สังเกตพฤติกรรม
ประสงค์

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
แบบประเมิน --มีมีททักักษะอยู
ษะอยูใ่ในระดั
นระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ ดีดี ขึขึ้น้นไปร
ไปร้ออยละ
ยละ 80
๘๐
แบบสังเกต

-มี
- มีคคุณุณลักลัษณะอั
กษณะอันนพึพึงประสงค
งประสงค์อยู
อยูใ่ในระดั
นระดับบคุณภาพ
ึ้นไป๘๐
รอยละ 80
ดีคุขึณ้นภาพดี
ไปร้อขยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

127
๑๒๗ 123

ตัวอยางงานศิลปะ
การออกแบบรูปภาพดวยจุด

………………………………………………………………………………

128
๑๒๘ 124

ตัวอยางงานศิลปะ
การออกแบบรูปภาพดวยจุด

………………………………………………………………………………

129
๑๒๙ 125

แบบฝกที่ 4
ออกแบบรูปภาพดวยจุด
……………………………………………………………………………………
ใหนักเรียนใชจุด ออกแบบรูปภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยกรธรรมชาติในทองถิ่น

ชื่อผลงาน......................................................................

ชื่อ-สกุล..................................................................................................เลขที่............................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

71
๗๑ 126
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๑๓๐

แบบประเมินน แบบฝ
ใบงานที
แบบประเมิ
กที่ ่๘๔
แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยทนรู
ี่ ๑ที่ หลั
การของภาพทัศวนียจุยภาพ
แผนการจั
ดการเรี
๒ กออกแบบภาพด
ด
กลุ
รหัรหัสวิสชวิาชาศ๒๑๑๐๑
ชาชาทัศทันศิ
ลปลป
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรูศศิลิลปะปะ
ศ๒๑๑๐๑รายวิ
รายวิ
ศนศิ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ชืชื่อ่อกลุ
ม.๑/....................
กลุมม.........................................................................ชั
.........................................................................ชั้น้น ม.๑/....................
เลขที
เลขที่ ่ .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

การประยุ
จง การประเมิ
การประเมินผลงานศิ
น ผลงานศิ
ล ปะเปนเปการประเมิ
น การประเมิ
ทั กษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
คําชีชี้แ้แจง
ลปะ
นทักนษะกระบวนการคิ
ดสราดงสรรค
ในการประยุ
กใช กกต์ใชใช้
หลักการของภาพทั
ศนียวยจุ
ภาพด โดยมีรายการที่ประเมิน คือ สรางสรรคจากสิ่งเราที่กําหนดใหได ความแปลกใหม
การออกแบบรู
ปภาพด
เสร็จตามเวลา แกปญหาได และมีรายละเอี
ายละเอียยดน
ดนาาสนใจ
สนใจ มีมีคคะแนนเต็
ะแนนเต็มม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบ
แบงงเปเปนน๓๓ระดั
ระดับบคืคืออ
๐-๔ คะแนน
หมายถึ
คะแนน
หมายถึงงตตอองปรั
งปรับบปรุ
ปรุงง
๕-๗ คะแนน
หมายถึ
คะแนน
หมายถึงงผผาานน
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึ
คะแนน
หมายถึงงปฏิ
ปฏิบบัตัติไิไดดดดี ี
รายการประเมิน
สรางสรรค
มีครายการประเมิ
วาม เสร็จ น แก
มีราย
ชื่อ-นามสกุล
สรางสรรค
ราย ยด รวม
จากสิ
่งเราที่ ถูมีกคตวาม
อง เสร็
ตามจ แกปญหา มีละเอี
ชื่อ-นามสกุล
รวม
่งเราไทีด่ ตาม
แปลก ตาม
ยด
กํจากสิ
าหนดให
เวลา ปไดญหา ละเอี
นาสนใจ
กําหนดใหได หลั
ใหมกการ เวลา ได
นาสนใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖๖.
๗.
.๗.
๘.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ทําไดดี
ผาน
ตองปรับปรุง

ให
ให
ให

๒ คะแนน
คะแนน
๑ คะแนน
คะแนน
๐ คะแนน
คะแนน

๑๓๑

131
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ ออกแบบภาพดวยจุด
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขอที่ 2 ซื่อสัตยสุจริต
นิยาม
ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรงตาม
ความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก
ความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
2.1 ประพฤติตรงตามความเปน 2.1.1 ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
จริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอาย และเกรงกลัวตอการ
กระทําผิด
2.1.3 ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
2.2 ประพฤติตรงตามความเปน 2.2.1 ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
จริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.2.2 ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรง
2.2.3 ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตามขอ 2.1 – 2.2 ไมใหขอมูลที่ถูกตอง ใหขอมูลที่ถูกตอง ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
และเปนจริง
และเปนจริง
มีพฤติกรรมนํา
ไมนําสิ่งของและ ไมนําสิ่งของและ
สิ่งของและผลงาน
ผลงานของผูอื่นมา ผลงานของผูอื่นมา
ของผูอื่นมาเปนของ เปนของตนเอง
เปนของตนเอง
ตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง

ดีเยี่ยม (3)
ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
เปนแบบอยางที่ดี
ดานความซื่อสัตย
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ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่
กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน
ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตนเพื่อทํา
ประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมดวยแรงกาย
สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็ม
ใจและพึงพอใจโดยไมหวัง
ผลตอบแทน
8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม

พฤติกรรมบงชี้
8.1.1 ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ
8.1.2 อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา
โดยไมหวังผลตอบแทน
8.1.3 แบงปนสิ่งของ ทรัพยสิน และอื่นๆ และชวยแกปญหาหรือสราง
ความสุขใหกับผูอื่น
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
8.2.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
8.2.3 เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของ
สวนรวมตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน

เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลการเขารวมกิจกรรมการดูแลเขตพื้นที่ของนักเรียนเปนเกณฑพิจารณา)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตามขอ 8.1 – 8.2 เขารวมกิจกรรม
เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ ต่ํากวา
รับผิดชอบ รอยละ รับผิดชอบ รอยละ รับผิดชอบ รอยละ
ร้50
อยละ
๕๐ - ๕๙ 60
ร้อยละ
ร้อยละ
รอยละ 50
– 59
- 79๖๐ - ๗๙ 80
ขึ้น๘๐
ไป ขึ้นไป

๑.๑.การออกแบบรู
การออกแบบรูปปภาพด
ภาพดวยเส
วยเสนน
ดดานทั
านทักษะและกระบวนการ
กษะและกระบวนการ
๑.๑.การคิ
การคิดสร
ดสรางสรรค
างสรรค
ดดานคุ
านคุณณลักลัษณะ
กษณะ
๑.๑.ซื่อซืสั่อตสัยตสยุจสริุจตริต
๒.๒.มีจมีิตจสาธารณะ
ิตสาธารณะ

ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื้อหา
้อหา
-ออกแบบรู
-ออกแบบรูปปภาพด
ภาพดวยเส
วยเสนน
จุดจุดประสงค
ประสงคการเรี
การเรียนรู
ยนรู 
ดดานความรู
านความรู 

หนหนวยการเรี
วยการเรียนรู
ยนรูทที่ ี่ 33
กลุกลุมมสาระการเรี
สาระการเรียนรู
ยนรู  ศิศิลปะ
ลปะ

ขัขั้น้นสรุสรุปป
๑.๑.ครูครูใหใหนนักเรี
ักเรียนสรุ
ยนสรุปปผลการทํ
ผลการทํางาน
างานในเรื
ในเรื่องการออกแบบรู
่องการออกแบบรูปปภาพด
ภาพดวยเส
วยเสนน
๒.๒.ครูครูนนัดหมายการเรี
ัดหมายการเรียนในชั
ยนในชั่วโมงถั
่วโมงถัดไป
ดไปและแนะนํ
และแนะนําให
าใหนนักเรี
ักเรียนไปศึ
ยนไปศึกษาความรู
กษาความรูเพิเพิ่ม่เติ
มเติ่มจากแหล
่มจากแหลงเรีงเรียนรู
ยนรูตาตงางๆๆ
เกีเกี่ยวกั
่ยวกับบการออกแบบรู
การออกแบบรูปปกราฟฟ
กราฟฟกก

สอน
ขัขั้น้นสอน
สาธิตขัต้นขั้นตอนและเทคนิ
ตอนและเทคนิคการออกแบบรู
คการออกแบบรูปปภาพด
ภาพดวยเส
วยเสนน
๑.๑.ครูครูสาธิ
๒.๒.ครูครูและนั
และนักเรี
กเรียนร
ยนรวมกั
วมกันนสรุสรุปปถึงถึงขั้นขั้นตอนและเทคนิ
ตอนและเทคนิคการออกแบบรู
คการออกแบบรูปปภาพด
ภาพดวยเส
วยเสนน
๓.๓.นันักเรี
กเรียนแต
ยนแตละคน
ละคนทํทําแบบฝ
าแบบฝกทีกที่ 5่ 5ออกแบบรู
ออกแบบรูปปภาพด
ภาพดวยเส
วยเสนน
๔.๔.ครูครูใหใหนนักเรี
ักเรียนนํ
ยนนําเสนอผลงาน
าเสนอผลงานและ
และรวรมกั
วมกันนแสดงความคิ
แสดงความคิดเห็
ดเห็นน
๕.๕.ครูครูและนั
และนักเรีกเรียนแต
ยนแตละกลุ
ละกลุมรมวรมกั
วมกันประเมิ
นประเมินทันทักษะคุ
กษะคุณณลักลัษณะอั
กษณะอันพึนพึงประสงค
งประสงคเจตคติ
เจตคติและสมรรถนะสํ
และสมรรถนะสําคัาญ
คัญของผู
ของผูเรีเยรีนยน

กิจกิกรรมการเรี
จกรรมการเรียนรู
ยนรู 
ขัขั้น้นนํนํา า
ักทายนักเรี
กเรียนยนและพู
และพูดคุดยคุยแลกเปลี
แลกเปลี่ยนกั
่ยนกันนเลเลาประสบการณ
าประสบการณ
1.1.ครูครูททักทายนั
อกวัตถุตปถุประสงค
ระสงคการเรี
การเรียนรู
ยนรูเมืเ่อมืเรี
่อเรียนจบบทเรี
ยนจบบทเรียนนี
ยนนี้แล้แวลวนันักเรี
กเรียนสามารถออกแบบรู
ยนสามารถออกแบบรูปปภาพด
ภาพดวยเส
วยเสนนไดได
2.2.ครูครูบบอกวั
ักเรียนได
ยนไดเตรี
เตรียมวั
ยมวัสดุสอดุุปอุปกรณ
กรณ
3.3.ครูครูใหใหนนักเรี

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียนรู
ยนรูทที่ 3ี่ 3
เรืเรื่อง่องออกแบบรู
ออกแบบรูปปภาพด
ภาพดวยเส
วยเสนน
รายวิ
รายวิชชา า ทัทัศศนศินศิลปลป

ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
๑.แบบฝ
๑.แบบฝกทีกที่ 5่ 5
ออกแบบรู
ออกแบบรูปปภาพ
ภาพ
ดวดยเส
วยเสนน

สื่อสื/แหล
่อ/แหลงเรีงเรียนรู
ยนรู 
๑.ตั
๑.ตัวอย
วอยางงานศิ
างงานศิลปะ
ลปะ

เวลา
เวลา 11 ชัชั่วโมง
่วโมง
ชัชั้น้นมัมัธยมศึ
ธยมศึกษาป
กษาปทที่ ๑ี่ ๑

๑๓๓
๑๓๓

129
133
133

๑๓๔
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
1.ดานทักษะ/กระบวนการ- ประเมินทักษะ
-การคิดสรางสรรค
2.ดานคุณลักษณะอันพึง
สังเกตพฤติกรรม
ประสงค์

134130

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
ษะอยูใ่ในระดั
นระดับบคุคุณณภาพ
ภาพดีดีขึขึ้น้นไปร
ไปร้ออยละ
ยละ80
๘๐
แบบประเมิน --มีมีททักักษะอยู
แบบสังเกต

-มี
- คมีุณ
คุณลักลัษณะอั
กษณะอันนพึพึงประสงค
งประสงค์อยู
อยูใ่ในระดั
นระดับบคุณภาพ
ึ้นไป๘๐
รอยละ 80
ดีคุขึณ้นภาพดี
ไปร้อขยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

135
๑๓๕ 131

ตัวอยางงานศิลปะ
การออกแบบรูปภาพดวยเสน

………………………………………………………………………………

136
๑๓๖ 132

ตัวอยางงานศิลปะ
การออกแบบรูปภาพดวยเสน

………………………………………………………………………………

137
๑๓๗ 133

แบบฝกที่ 5
ออกแบบรูปภาพดวยเสน
……………………………………………………………………………………
ใหนักเรียนใชเสน ออกแบบสรางงานโดยอิสระ

ชื่อผลงาน......................................................................

ชื่อ-สกุล..................................................................................................เลขที่............................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

๗๑
๑๓๘
แบบประเมินน แบบฝ
ใบงานที
แบบประเมิ
กที่ ๘่ ๕
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูทที่ ี่ ๓๑ การออกแบบรู
หลักการของภาพทั
ศนียวภาพ
แผนการจั
ปภาพด
ยเสน
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูศศิลิลปะ
ปะ
รหั
กลุ
รหัสสวิวิชชาา ศ๒๑๑๐๑
ศ๒๑๑๐๑ รายวิ
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลลปป

71
134
138

ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ๑ี่ ๑

กลุมม.........................................................................ชั
.........................................................................ชั้น ม.๑/....................
ชืชื่อ่อกลุ
ม.๑/....................
เลขที่ ่ .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
เลขที
จง การประเมิ
การประเมินนผลงานศิ
ผลงานศิ
ล ปะเปนเปการประเมิ
น การประเมิ
ทั กษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
คําชี้แจง
ลปะ
นทักนษะกระบวนการคิ
ดสราดงสรรค
ในการประยุ
กประยุ
ใช กต์ใชใช้
หลักการของภาพทั
ศนียวภาพ
การออกแบบรู
ปภาพด
ยเสนโดยมี
โดยมีรรายการที
ายการที่ป่ประเมิ
ระเมินนคืคืออสรสราางสรรค
งสรรคจจากสิ
ากสิ่งเร
่งเราาทีที่ก่กําหนดให
ําหนดใหไดไดความแปลกใหม
ความแปลกใหม
เสร็จตามเวลา แกปญหาได และมี
และมีรรายละเอี
ายละเอียยดน
ดนาาสนใจ
สนใจมีมีคคะแนนเต็
ะแนนเต็มม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบแบงเป
งเปนน๓๓ระดั
ระดับบคืคืออ
๐-๔
หมายถึ
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงตตอองปรั
งปรับบปรุปรุงง
๕-๗
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงผผาานน
๘-๑๐
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงปฏิ
ปฏิบบัตัติไดิไดดดี ี
รายการประเมิน
มีราย
มีรายการประเมิ
ความ เสร็จน แก
สรางสรรค
ชื่อ-นามสกุล
สรางสรรค
จ แกปญหา มีละเอี
ราย ยด รวม
จากสิ
่งเราที่ มีถูคกตวาม
อง เสร็
ตาม
ชื่อ-นามสกุล
รวม
่งเราทีได่ แปลก
ญหา ละเอี
ยด
นาสนใจ
กํจากสิ
าหนดให
ตาม ตาม
เวลา ปได
กําหนดใหได ใหม
นาสนใจ
หลักการ เวลา ได
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖๖.
๗.
.๗.
๘.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ทําไดดี
ผาน
ตองปรับปรุง

ให
ให
ให

๒๒ คะแนน
คะแนน
๑๑ คะแนน
คะแนน
๐๐ คะแนน
คะแนน

๑๓๙
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ ออกแบบรูปภาพดวยเสน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ขอที่ 2 ซื่อสัตยสุจริต
นิยาม
ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรงตาม
ความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก
ความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
2.1 ประพฤติตรงตามความเปน 2.1.1 ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
จริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอาย และเกรงกลัวตอการ
กระทําผิด
2.1.3 ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
2.2 ประพฤติตรงตามความเปน 2.2.1 ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
จริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.2.2 ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรง
2.2.3 ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตามขอ 2.1 – 2.2 ไมใหขอมูลที่ถูกตอง ใหขอมูลที่ถูกตอง ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
และเปนจริง
และเปนจริง
มีพฤติกรรมนํา
ไมนําสิ่งของและ ไมนําสิ่งของและ
สิ่งของและผลงาน
ผลงานของผูอื่นมา ผลงานของผูอื่นมา
ของผูอื่นมาเปนของ เปนของตนเอง
เปนของตนเอง
ตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง

139
135

ดีเยี่ยม (3)
ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
เปนแบบอยางที่ดี
ดานความซื่อสัตย

140
๑๔๐ 136

ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่
กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน
ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตนเพื่อทํา
ประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมดวยแรงกาย
สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็ม 8.1.1 ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ
8.1.2 อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา
ใจ
และพึงพอใจโดยไมหวังผลตอบแทน โดยไมหวังผลตอบแทน
8.1.3 แบงปนสิ่งของ ทรัพยสิน และอื่นๆ และชวยแกปญหาหรือสราง
ความสุขใหกับผูอื่น
8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปน
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และ 8.2.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
สังคม
8.2.3 เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของ
สวนรวมตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลการเขารวมกิจกรรมการดูแลเขตพื้นที่ของนักเรียนเปนเกณฑพิจารณา)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตามขอ 8.1 – 8.2 เขารวมกิจกรรม
เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ ต่ํากวา
รับผิดชอบ รอยละ รับผิดชอบ รอยละ รับผิดชอบ รอยละ
รอยละ 50
50
- 59๕๐ - ๕๙ 60
- 79๖๐ - ๗๙ 80
ขึ้น๘๐
ไป ขึ้นไป
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๑.๑.การออกแบบรู
การออกแบบรูปปภาพด
ภาพดววยเส
ยเสนน
นทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
ดดาานทั
การคิดดสรสราางสรรค
งสรรค
๑.๑.การคิ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
ดดาานคุ
๑.๑.ซืซื่อ่อสัสัตตยยสสุจุจริริตต
สาธารณะ
๒.๒.มีมีจจิติตสาธารณะ

ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื้อ้อหาหา
-ออกแบบรู
-ออกแบบรูปปภาพด
ภาพดววยเส
ยเสนน
ประสงคกการเรี
ารเรียยนรูนรู 
จุจุดดประสงค
ดดาานความรู
นความรู 

หน
หนววยการเรี
ยการเรียยนรูนรูทที่ ี่ 33
กลุ
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรู  ศิศิลลปะ
ปะ

ขัขั้น้นสรุสรุปป
๑.๑.ครูครูใหใหนนักักเรีเรียยนสรุ
นสรุปปผลการทํ
ผลการทําางาน
งานในเรื
ในเรื่อ่องการออกแบบปกแฟ
งการออกแบบปกแฟมมสะสมผลงาน
สะสมผลงาน
๒.๒.ครูครูนนัดัดหมายการเรี
หมายการเรียยนในชั
นในชั่ว่วโมงถั
โมงถัดดไปไปและแนะนํ
และแนะนําาใหใหนนักักเรีเรียยนไปศึ
นไปศึกกษาความรู
ษาความรูเพิเพิ่ม่มเติเติ่ม่มจากแหล
จากแหลงงเรีเรียยนรูนรูตตาางงๆๆ
เกีเกี่ย่ยวกัวกับบการออกแบบรู
การออกแบบรูปปกราฟฟ
กราฟฟกก

สอน
ขัขั้น้นสอน
ตอนและเทคนิคคการออกแบบปกแฟ
การออกแบบปกแฟมมสะสมผลงาน
สะสมผลงาน
๑.๑.ครูครูสสาธิาธิตตขัขั้น้นตอนและเทคนิ
๒.๒.ครูครูแและนั
ละนักกเรีเรียยนรนรววมกัมกันนสรุสรุปปถึถึงงขัขั้น้นตอนและเทคนิ
ตอนและเทคนิคคการออกแบบแฟ
การออกแบบแฟมมสะสมผลงาน
สะสมผลงาน
๓.๓.นันักกเรีเรียยนแต
นแตลละคน
ะคนทํทําาแบบฝ
แบบฝกกทีที่ 5่ 5ออกแบบปกแฟ
ออกแบบปกแฟมมสะสมผลงาน
สะสมผลงาน
๔.๔.ครูครูใหใหนนักักเรีเรียยนนํ
นนําาเสนอผลงาน
เสนอผลงานและ
และรรววมกัมกันนแสดงความคิ
แสดงความคิดดเห็เห็นน
๕.๕.ครูครูแและนั
ละนักกเรีเรียยนแต
นแตลละกลุ
ะกลุมมรรววมกัมกันนประเมิ
ประเมินนทัทักกษะคุ
ษะคุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค
ประสงค

กรรมการเรียยนรูนรู 
กิกิจจกรรมการเรี
ขัขั้น้นนํนําา
ทายนักกเรีเรียยนนและพู
และพูดดคุคุยยแลกเปลี
แลกเปลี่ย่ยนกั
นกันนเลเลาาประสบการณ
ประสบการณ
1.1.ครูครูททักักทายนั
อกวัตตถุถุปประสงค
ระสงคกการเรี
ารเรียยนรูนรูเมืเมื่อ่อเรีเรียยนจบบทเรี
นจบบทเรียยนนี
นนี้แ้แลลววนันักกเรีเรียยนสามารถออกแบบปกแฟ
นสามารถออกแบบปกแฟมมสะสมผลงานได
สะสมผลงานได
2.2.ครูครูบบอกวั
นไดเตรี
เตรียยมวัมวัสสดุดุออุปุปกรณ
กรณ
3.3.ครูครูใหใหนนักักเรีเรียยนได

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรูทที่ ๔ี่ ๔
เรืเรื่อ่องงออกแบบปกแฟ
ออกแบบปกแฟมมสะสมผลงาน
สะสมผลงาน
รายวิ
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลลปป

ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
๑.แบบฝ
๑.แบบฝกกทีที่ ๖่ ๖
ออกแบบปกแฟ
ออกแบบปกแฟมมสะสม
สะสม
ผลงาน
ผลงาน

สืสื่อ่อ/แหล
/แหลงงเรีเรียยนรูนรู 
--

เวลา
เวลา 11 ชัชั่ว่วโมง
โมง
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ๑ี่ ๑

๑๔๑
๑๔๑

137
141
141

๑๔๒
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
1.ดานทักษะ/กระบวนการ- ประเมินทักษะ
-การคิดสรางสรรค
2.ดานคุณลักษณะอันพึง
สังเกตพฤติกรรม
ประสงค์

142
138

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
แบบประเมิน -มี
- มีททักักษะอยู
ษะอยูในระดั
่ในระดับบคุคุณณภาพ
ภาพดีดีขึขึ้น้นไปร
ไปร้ออยละ
ยละ80
๘๐
แบบสังเกต

-มี- คมีุณคุณลักลัษณะอั
กษณะอันพึนงพึประสงค
งประสงค์อยู
อยูในระดั
่ในระดับบคุณภาพ
ึ้นไป๘๐
รอยละ 80
ดีคุณขึ้นภาพดี
ไปร้อขยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

143
๑๔๓ 139

แบบฝกที่ ๖
ออกแบบปกแฟมสะสมผลงาน
……………………………………………………………………………………
ใหนักเรียนออกแบบปกแฟมสะสมผลงาน

ชื่อผลงาน......................................................................

ชื่อ-สกุล..................................................................................................เลขที่............................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

71
๗๑
140
144
๑๔๔

แบบประเมิ
กที่ ๘่ ๖
แบบประเมิน แบบฝ
ใบงานที
แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ ๔ที่ ๑การออกแบบปกแฟ
แผนการจั
ดการเรี
หลักการของภาพทัมสะสมผลงาน
ศนียภาพ
กลุ
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลลปป
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ๑ี่ ๑
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิ
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ชืชื่อ่อกลุ
ม.๑/....................
กลุมม.........................................................................ชั
.........................................................................ชั้น้น ม.๑/....................
เลขที
เลขที่ ่ .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
จง การประเมิ
การประเมินนผลงานศิ
ผลงานศิ
ล ปะเปนเปการประเมิ
น การประเมิ
ทั กษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
คําชี้แจง
ลปะ
นทักนษะกระบวนการคิ
ดสราดงสรรค
ในการประยุ
กประยุ
ใช กต์ใชใช้
หลักการของภาพทัศมนีสะสมผลงาน
ยภาพ โดยมีรโดยมี
ายการที
่ประเมิ่ปนระเมิ
คือ นสรคืาองสรรค
จากสิ่งจเรากสิ
าที่กงเรําหนดให
ได ความแปลกใหม
การออกแบบปกแฟ
รายการที
สรางสรรค
าที่กําหนดให
ได ความ
เสร็จตามเวลา
ปญหาไดแกและมี
รายละเอี
ยดนรายละเอี
าสนใจ ยมีดน
คะแนนเต็
คะแนน
แบงคะแนน
เปน ๓ ระดั
แปลกใหม
เสร็จแกตามเวลา
ปญหาได
และมี
าสนใจ มมีค๑๐
ะแนนเต็
ม ๑๐
แบงบเปคืนอ ๓
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ตองปรับปรุง
ระดับ คือ
๕-๗
หมายถึ
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงผตาอนงปรับปรุง
๘-๑๐
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึงงปฏิ
ผาบนัติไดดี
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ปฏิบัติไดดี
รายการประเมิ
รายการประเมินน
มีความ เสร็
สรางสรรค
เสร็จจ แกแก มีมีราย
ราย
ชื่อ-นามสกุล
รวม
ชื่อ-นามสกุล
จากสิ่งเราที่ แปลก
ถูกตอง ตาม
ตาม ปปญญหาหา ละเอี
ละเอียดยด รวม
กําหนดใหได ใหม
ตาม เวลา
เวลา ไดได นนาสนใจ
าสนใจ
หลักการ
๑.
๑.
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๕.
๖
๖.
๖.๗.
๗.
.๗.
๘.
๘.
๙.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ทําไดคดะแนน
ี
ให
๒ คะแนน
เกณฑการให
ผทํานไดดี
ให
๑๒ คะแนน
คะแนน
ตผอานงปรับปรุง ให
๐๑ คะแนน
คะแนน
ตองปรับปรุง ให
๐ คะแนน

๑๔๕

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ ออกแบบปกแฟมสะสมผลงาน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ขอที่ 2 ซื่อสัตยสุจริต
นิยาม
ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรงตาม
ความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก
ความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
2.1 ประพฤติตรงตามความเปน 2.1.1 ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
จริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอาย และเกรงกลัวตอการ
กระทําผิด
2.1.3 ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
2.2 ประพฤติตรงตามความเปน 2.2.1 ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
จริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.2.2 ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรง
2.2.3 ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตามขอ 2.1 – 2.2 ไมใหขอมูลที่ถูกตอง ใหขอมูลที่ถูกตอง ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
และเปนจริง
และเปนจริง
มีพฤติกรรมนํา
ไมนําสิ่งของและ ไมนําสิ่งของและ
สิ่งของและผลงาน
ผลงานของผูอื่นมา ผลงานของผูอื่นมา
ของผูอื่นมาเปนของ เปนของตนเอง
เปนของตนเอง
ตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
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ดีเยี่ยม (3)
ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
เปนแบบอยางที่ดี
ดานความซื่อสัตย
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ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่
กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน
ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตนเพื่อทํา
ประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมดวยแรงกาย
สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็ม 8.1.1 ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ
8.1.2 อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา
ใจ
และพึงพอใจโดยไมหวังผลตอบแทน โดยไมหวังผลตอบแทน
8.1.3 แบงปนสิ่งของ ทรัพยสิน และอื่นๆ และชวยแกปญหาหรือสราง
ความสุขใหกับผูอื่น
8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปน
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และ 8.2.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
สังคม
8.2.3 เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของ
สวนรวมตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลการเขารวมกิจกรรมการดูแลเขตพื้นที่ของนักเรียนเปนเกณฑพิจารณา)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตามขอ 8.1 – 8.2 เขารวมกิจกรรม
เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ ต่ํากวา
รับผิดชอบ รอยละ รับผิดชอบ รอยละ รับผิดชอบ รอยละ
ร้50
อยละ
อยละ
ร้อยละ
รอยละ 50
- 59๕๐ - ๕๙ ร้60
- 79๖๐ - ๗๙ 80
ขึ้น๘๐
ไป ขึ้นไป

ขอบเขตเนื้อหา
-ออกแบบกราฟกก
ออกแบบกราฟิ
“แพคเกจจิ้งรักษโลก”
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. การออกแบบกราฟก“แพคเกจจิ
แพ็คเกจจิ้งรักษโลก”
ดานทักษะและกระบวนการ
๒. การคิดสรางสรรค
ดานคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตยสุจริต
๒. มีจิตสาธารณะ

หนวยการเรียนรูที่ 3
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ

ขั้นสรุป
๑. ครูใหนักเรียนแตละกลุม นําเสนอผลงาน และ รวมกันแสดงความคิดเห็น
๒. ครูและนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค
๓. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน พรอมทั้งขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น และขอคนพบ ตาง ๆ
จากบทเรียนเพื่อนํามาพัฒนาเปนนวัตกรรมการเรียน ที่สอดคลองหลักสูตรและเหมาะสมกับ
นักเรียนตอไป

ขั้นสอน
๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุมระดมความคิด เรื่อง “แพคเกจจิ้ง”
๒. ครูใหนักเรียนดูตัวอยาง “แพคเกจจิ
แพ็คเกจจิ้ง”สินคารูปแบบตาง ๆ
แพ็คเกจจิง้ รักษโลก” โดยคํานึงถึงวัสดุ
๓. ครูใหนกั เรียนแตละกลุมนําเสนอแนวคิดเพื่อออกแบบ “แพคเกจจิ
ในทองถิ่น
๔. นักเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนออกแบบ “แพคเกจจิ้งรักษโลก”

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูทักทายนักเรียน และพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเลาประสบการณ
2. ครูบอกวัตถุประสงคการเรียนรูเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนสามารถออกแบบกราฟก
แพ็คเกจจิ้งรักษโลก”ได
“แพคเกจจิ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
เรื่อง ออกแบบกราฟก “แพคเกจจิ้งรักษโลก”๑
รายวิชา ทัศนศิลป

สื่อ/แหลงเรียนรู
-ตัวอยางงานศิลปะ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ผลงานออกแบบ
กราฟก “แพคเกจจิ้ง
รักษโลก”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๑๔๗
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
1.ดานทักษะ/กระบวนการ- ประเมินทักษะ
-การคิดสรางสรรค
2.ดานคุณลักษณะอันพึง
สังเกตพฤติกรรม
ประสงค์

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
แบบประเมิน --มีมีททักักษะอยู
ษะอยูใ่ในระดั
นระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ ดีดี ขึขึ้น้นไปร
ไปร้ออยละ
ยละ 80
๘๐
แบบสังเกต

--มีมีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค
ประสงค์ออยูยู่ใ นระดับคุณภาพ
คุณขภาพดี
ไป ร๘๐
อยละ 80
   ดี
ึ้นไปร้ขอึ้นยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ตัวอยางงานศิลปะ
“แพคเกจจิ้งรักษโลก”

………………………………………………………………………………
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ผลงานศิลปะการออกแบบ
ออกแบบกราฟก “แพคเกจจิ้งรักษโลก”๑
……………………………………………………………………………………

ชื่อกลุม..........................................เลขที่. ...................................................................................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

71
๗๑
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แพ็ค่ เกจ
แบบประเมิน ออกแบบกราฟ
ก “แพคเกจจิ
แบบประเมิน ใบงานที
๘ ้งรักษโลก”๑
แพ็คเกจจิ
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรูที่ย๕นรูออกแบบกราฟ
ก “แพคเกจจิ
รักษโลก”๑
แผนการจั
ที่ ๑ หลักการของภาพทั
ศนีย้งภาพ
กลุ
รหัสสวิวิชชาา ศ๒๑๑๐๑
ศ๒๑๑๐๑ รายวิ
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลลปป
ธยมศึกษาป
กษาปที่ ท๑ี่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหั
ชัชั้น้นมัมัธยมศึ
ชืชื่อ่อกลุ
ม.๑/....................
กลุมม.........................................................................ชั
.........................................................................ชั้น้นม.๑/....................
เลขที
เลขที่ ่ .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
นการประเมิ
นทันกทัษะกระบวนการคิ
ดสราดงสรรค
ในการประยุ
กใช กต์ใชใช้
คําชี้แจง การประเมิ
การประเมินนผลงานศิ
ผลงานศิลปะ
ล ปะเปเป
น การประเมิ
กษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
ประยุ
หลั
กการของภาพทัศนีกย“แพคเกจจิ
ภาพ โดยมีร้งายการที
่ประเมิ
น คืรอายการที
สรางสรรค
จากสิ
ที่กาํางสรรค
หนดใหจากสิ
ได ความแปลกใหม
การออกแบบกราฟฟ
รักษโลก”๑
โดยมี
่ประเมิ
น คื่งเรอ าสร
่งเราที่กําหนดให
เสร็
จตามเวลา แกปญเสร็
หาได
และมีรายละเอี
ยดนาสนใจ
คะแนนเต็
ม ๑๐
คะแนน
แบงเปนม ๓๑๐ระดั
บ คือ
ได ความแปลกใหม
จตามเวลา
แกปญหาได
และมีรมีายละเอี
ยดน
าสนใจ
มีคะแนนเต็
คะแนน
หมายถึง ตองปรับปรุง
แบงเปน ๓ ระดับ คือ ๐-๔ คะแนน
๕-๗
หมายถึ
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึง งผตานองปรับปรุง
๘-๑๐
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึง งปฏิผาบนัติไดดี
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ปฏิบัติไดดี
รายการประเมิ
รายการประเมินน
สร
มีมีคความ
สราางสรรค
งสรรค
วาม เสร็เสร็จ จ แกแก มีรมีายราย
ชื่อ-นามสกุล
รวม
ชื่อ-นามสกุล
จากสิ
ยดยด รวม
จากสิ่ง่งเรเราาทีที่ ่ แปลก
ถูกตอง ตาม
ตาม ปญปหา
ญหา ละเอี
ละเอี
หนดใหไไดด ใหม
ตาม เวลา
เวลา ไดได นานสนใจ
าสนใจ
กําาหนดให
หลักการ
๑.
๑.
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๖๕.
๖๖.
.๗.
๗.
.๗.
๘.
๘.
๙.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ทําไดคดะแนน
ี
ให
๒ คะแนน
เกณฑการให
ผทําานไดดี
ใหให ๑๒คะแนน
คะแนน
ตผอางปรั
น บปรุง ให
ให ๐๑คะแนน
คะแนน
ตองปรับปรุง ให
๐ คะแนน
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ ออกแบบกราฟก “แพคเกจจิ้งรักษโลก”๑
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขอที่ 2 ซื่อสัตยสุจริต
นิยาม
ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรงตาม
ความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก
ความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
2.1 ประพฤติตรงตามความเปน 2.1.1 ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
จริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอาย และเกรงกลัวตอการ
กระทําผิด
2.1.3 ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
2.2 ประพฤติตรงตามความเปน 2.2.1 ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
จริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.2.2 ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรง
2.2.3 ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตามขอ 2.1 – 2.2 ไมใหขอมูลที่ถูกตอง ใหขอมูลที่ถูกตอง ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
และเปนจริง
และเปนจริง
มีพฤติกรรมนํา
ไมนําสิ่งของและ ไมนําสิ่งของและ
สิ่งของและผลงาน
ผลงานของผูอื่นมา ผลงานของผูอื่นมา
ของผูอื่นมาเปนของ เปนของตนเอง
เปนของตนเอง
ตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง

ดีเยี่ยม (3)
ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง
ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง
เปนแบบอยางที่ดี
ดานความซื่อสัตย
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ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่
กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน
ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตนเพื่อทํา
ประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมดวยแรงกาย
สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็ม 8.1.1 ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ
8.1.2 อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา
ใจ
และพึงพอใจโดยไมหวังผลตอบแทน โดยไมหวังผลตอบแทน
8.1.3 แบงปนสิ่งของ ทรัพยสิน และอื่นๆ และชวยแกปญหาหรือสราง
ความสุขใหกับผูอื่น
8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปน
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และ 8.2.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
สังคม
8.2.3 เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของ
สวนรวมตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลการเขารวมกิจกรรมการดูแลเขตพื้นที่ของนักเรียนเปนเกณฑพิจารณา)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตามขอ 8.1 – 8.2 เขารวมกิจกรรม
เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ ต่ํากวา
รับผิดชอบ รอยละ รับผิดชอบ รอยละ รับผิดชอบ รอยละ
ร้อยละ
รอยละ 50
- 59๕๐ - ๕๙ 60
- 79๖๐ - ๗๙ ร้80
ไป ขึ้นไป
ร้50
อยละ
อยละขึ้น๘๐

ขอบเขตเนื้อหา
ออกแบบกราฟิ
กก
-ออกแบบกราฟ
“แพคเกจจิ้งรักษโลก”
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. การออกแบบกราฟก“แพคเกจจิ้งรักษโลก”
ดานทักษะและกระบวนการ
๒. การคิดสรางสรรค
ดานคุณลักษณะ
๑. มุงมั่นในการทํางาน
๒. มีจิตสาธารณะ

หนวยการเรียนรูที่ 3
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ

ขั้นสรุป
๑. ครูสรุปการนําเสนอผลงาน และ นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
๒. ครูและนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค
๓. ครูใหนักเรียนแตละกลุมนําผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
๔. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน พรอมทั้งขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น และขอคนพบ ตาง ๆ
จากบทเรียนเพื่อนํามาพัฒนาเปนนวัตกรรมการเรียน ที่สอดคลองหลักสูตรและเหมาะสมกับ
นักเรียนตอไป

ขั้นสอน
๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุมลงมือสรางสรรค “แพคเกจจิ้ง”สินคารูปแบบตาง ๆ ที่ออกแบบไวเมื่อสัปดาหกอน
๒. นักเรียนสรางสรรคผลงาน “แพคเกจจิ้ง” ดวยวัสดุทองถิ่น
๓. ครูใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน “แพคเกจจิ้งรักษโลก”
๔. นักเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเห็นรวมกันกับผลงานของเพื่อนๆ

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูทักทายนักเรียน และพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเลาประสบการณ
2. ครูบอกวัตถุประสงคการเรียนรูเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แลว นักเรียนสามารถออกแบบกราฟก
“แพคเกจจิ้งรักษโลก”ได และสรางเปนชิ้นงานไดอยางสมบูรณ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
เรื่อง ออกแบบกราฟก “แพคเกจจิ้งรักษโลก”๒
รายวิชา ทัศนศิลป

สื่อ/แหลงเรียนรู
-ผลงานออกแบบ
กราฟก “แพคเกจจิ้ง
รักษโลก”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๑๕๔

150154

๑๕๕

155151

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
1.ดานทักษะ/กระบวนการ
คิดสรางสรรค
2.ดานคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์

วิธีการ
ประเมินทักษะ

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
แบบประเมิน --มีมีททักักษะอยู
ษะอยูใ่ในระดั
นระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ ดีดี ขึขึ้น้นไปร
ไปร้ออยละ
ยละ 80
๘๐

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต

-มี
- มีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงประสงค
งประสงค์อยู
อยูใ่ในระดั
นระดับบคุณภาพ
ขึ้นไป๘๐
รอยละ 80
ดีคุขึณ้นภาพดี
ไปร้อยละ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ผลงานศิลปะ
ออกแบบกราฟก “แพคเกจจิ้งรักษโลก”๒
……………………………………………………………………………………

ชื่อกลุม..........................................เลขที่. ...................................................................................ชั้น ม.1/......
ผลการประเมิน.ได ..............คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

71
๗๑
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แบบประเมิน ออกแบบกราฟ
ก “แพคเกจจิ
แบบประเมิน ใบงานที
่ ๘ ้งรักษโลก”๒
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรูทยี่ ๖นรูทออกแบบกราฟ
ก “แพคเกจจิ
้งรักษโลก”๒
แผนการจั
ี่ ๑ หลักการของภาพทั
ศนียภาพ
กลุ
รหัสสวิวิชชาาศ๒๑๑๐๑
ศ๒๑๑๐๑ รายวิ
รายวิชชาา ทัทัศศนศินศิลปลป
ธยมศึ
กษาป
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหั
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
กษาป
ที่ ท๑ี่ ๑
ชืชื่อ่อกลุ
ม.๑/....................
กลุมม.........................................................................ชั
.........................................................................ชั้น้นม.๑/....................
เลขที
เลขที่ ่ .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
นการประเมิ
นทันกทัษะกระบวนการคิ
ดสรดางสรรค
ในการประยุ
กใช กต์ใชใช้
คําชี้แจง การประเมิ
การประเมินนผลงานศิ
ผลงานศิลปะ
ล ปะเปเป
น การประเมิ
กษะกระบวนการคิ
สรางสรรค
ในการประยุ
ประยุ
หลั
กการของภาพทัศนีกย“แพคเกจจิ
ภาพ โดยมีร้งายการที
่ประเมิโดยมี
น คืรอายการที
สรางสรรค
จากสิ
ที่กาํางสรรค
หนดใหจากสิ
ได ความแปลกใหม
การออกแบบกราฟฟ
รักษโลก”๒
่ประเมิ
น คื่งเรอ าสร
่งเราที่กําหนดให
ได ความแปลกใหม
จตามเวลา
แกปญหาได
และมีมีรายละเอี
าสนใจ
มีคะแนนเต็
เสร็
จตามเวลา แกปญเสร็
หาได
และมีรายละเอี
ยดนาสนใจ
คะแนนเต็ยดน
ม ๑๐
คะแนน
แบงเปนม ๓๑๐ระดัคะแนน
บ คือ
แบงเปน ๓ ระดับ คือ ๐-๔ คะแนน
หมายถึง ตองปรับปรุง
๕-๗
หมายถึ
๐-๔ คะแนน
คะแนน
หมายถึง ผง าตนองปรับปรุง
๕-๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึง ปฏิ
ง ผาบนัติไดดี
๘-๑๐
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ปฏิบัติไดดี
รายการประเมิ
รายการประเมิน น
สร
จ จ แกแก มีรมีายราย
สราางสรรค
งสรรค มีมีคความ
วาม เสร็เสร็
ชื่อ-นามสกุล
รวม
ชื่อ-นามสกุล
จากสิ่ง่งเรเราาทีที่ ่ แปลก
ถูกตอง ตาม
ตาม ปญปหา
ญหา ละเอี
ละเอี
จากสิ
ยดยด รวม
หนดใหไไดด ใหม
ตาม เวลา
เวลา ไดได นานสนใจ
าสนใจ
กํกําาหนดให
หลักการ
๑.
๑.
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๖๕.
๖
.๗.
.๗.
๘.
๘.
๙.
๙.
เกณฑการใหคะแนน
ทําไดคดะแนน
ี
ให
๒ คะแนน
เกณฑการให
คะแนน
ผทําานไดดี
ใหให ๑๒คะแนน
น บปรุง ใหให ๐๑คะแนน
คะแนน
ตผอางปรั
ตองปรับปรุง ให
๐ คะแนน
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ ออกแบบกราฟก “แพคเกจจิ้งรักษโลก”๒
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขอที่ 6 มุงมั่นในการทํางาน
นิยาม
มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทําหนาที่
การงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ผูที่มุงมั่นในการทํางาน คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่
กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่การงาน
6.2 ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทนเพื่อใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย

พฤติกรรมบงชี้
6.1.1 เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหแลวเสร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง
6.2.1 ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการ
ทํางาน
6.2.2 พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหแลวเสร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ

เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผูสอน)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตามขอ 6.1 – 6.2
ไมตั้งใจปฏิบัติ ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
หนาที่การงาน รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่
กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน
ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตนเพื่อทํา
ประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมดวยแรงกาย
สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็ม 8.1.1 ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ
8.1.2 อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา
ใจ
และพึงพอใจโดยไมหวังผลตอบแทน โดยไมหวังผลตอบแทน
8.1.3 แบงปนสิ่งของ ทรัพยสิน และอื่นๆ และชวยแกปญหาหรือสราง
ความสุขใหกับผูอื่น
8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปน
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และ 8.2.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
สังคม
8.2.3 เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของ
สวนรวมตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน
เกณฑการใหคะแนน (ใชขอมูลการเขารวมกิจกรรมการดูแลเขตพื้นที่ของนักเรียนเปนเกณฑพิจารณา)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตามขอ 8.1 – 8.2 เขารวมกิจกรรม
เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ ต่ํากวา
รับผิดชอบ รอยละ รับผิดชอบ รอยละ รับผิดชอบ รอยละ
ร้50
อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
รอยละ 50
- 59๕๐ - ๕๙ 60
- 79๖๐ - ๗๙ 80
ขึ้น๘๐
ไป ขึ้นไป
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

เวลา ๒๐ ชั่วโมง

รายวิชาดนตรี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาการอาน เขียน โนตไทยและโนตสากล วิธีการเปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน วิธีการขับรองเพลงดวยบทเพลงที่หลายรูปแบบ ประเภทของวงดนตรีไทยและ
วงดนตรีที่มา จากวัฒนธรรมตาง ๆ แนวทางการแสดงความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลง แนวทางการ
เปรียบเทียบอารมณ ความรูสึกในการฟงดนตรีแตละประเภท แนวทางนําเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองชื่นชอบ
และอภิ ปรายลั กษณะเดน ที่ ทํา ใหงานนั้ นน าชื่น ชม วิธีใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและ
รับผิดชอบ บทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย ความหลากหลายขององคประกอบ
ดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน
โดยใชกระบวนการตาง ๆ ที่ทําใหนักเรียนสามารถขับรองเพลงดวยบทเพลงที่หลายรูปแบบ แสดง
ความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลง แนวทางการเปรียบเทียบอารมณ ความรูสึกในการฟงดนตรี แตละ
ประเภท นํ า เสนอตั ว อย า งเพลงที่ ต นเองชื่ น ชอบ และอภิ ป รายลั ก ษณะเด น ที่ ทํ า ให ง านนั้ น น า ชื่ น ชม
ใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ โดยใชทักษะกระบวนการทางดนตรี ในการ
แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค การวิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคางานดนตรี
เพื่อใหเห็นคุณคางานดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และเขาใจความสัมพันธของ
ดนตรี กับประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และการนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค และสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๒.๑ ม.๑/๑
ศ ๒.๑ ม.๑/๒
ศ ๒.๑ ม.๑/๓
ศ ๒.๑ ม.๑/๔
รวม ๑๑ ตัวชี้วัด

ศ ๒.๑ ม.๑/๕
ศ ๒.๑ ม.๑/๖
ศ ๒.๑ ม.๑/๗
ศ ๒.๑ ม.๑/๘

ศ ๒.๑ ม.๑/๙
ศ ๒.๒ ม.๑/๑
ศ ๒.๒ ม.๑/๒
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓

รายวิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต

สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
๑. อาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากล
๒. เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน
๓. รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
๔. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ
๕. แสดงความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง-เบา แตกตางกัน
๖. เปรียบเทียบอารมณ ความรูสึกในการฟงดนตรีแตละประเภท
๗. นําเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองชื่นชอบและอภิปรายลักษณะเดนที่ทําใหงานนั้นนาชื่นชม
๘. ใชเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟง
๙. ใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของ
ดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย
๒. ระบุความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน
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โครงสรางรายวิชา
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ รายวิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
หนวยที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู
/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑

นตรีรรสส
สุนทรียดดนตรี

ศ ๒.๑ ม.๑/๕
ศ ๒.๑ ม.๑/๖
ศ ๒.๑ ม.๑/๗

บทเพลงนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เพลงที่
มีความเร็วของจังหวะและความดัง-เบา
ตางกัน สงผลตออารมณและความรูสึก
ของผูฟงตางกัน

๒

๒๐

๒

ดนตรีคูวัฒนธรรม

ศ ๒.๑ ม.๑/๒
ศ ๒.๑ ม.๑/๔
ศ.๒.๒ ม.๑/๑
ศ ๒.๒ ม.๑/๒

เสียงรอง เสียงเครื่องดนตรี และเสียง
วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกันยอม
แตกตางกันและมีความหลากหลาย
ขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรม
ตางกัน ดนตรีไทยมีบทบาทและมี
ความสัมพันธอยูคูสังคมไทยมาเปนเวลา
ชานาน บทเพลงแตละเพลงที่นํามาใช
จึงถูกสรางสรรค เพื่อตอบสนองความ
ตองการและมีอิทธิพลตอสังคมไทย

๖

๓๐

๓

โนตดนตรีมหัศจรรย

ศ ๒.๑ ม.๑/๑

การเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องหมายและ
สัญลักษณที่ใชทางดนตรี จะทําให
อาน เขียน และรองบรรเลงบทเพลง
แตละเพลงไดถูกตองสมบูรณ
นักเรียนสามารถใชเปนความรู
เพื่อสรางสรรคบทเพลงดวยตนเองได

๖

๒๐
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หนวยที่
๔

ชื่อหนวยการเรียนรู
ลํานํารองเลน
เปนเพลง

มาตรฐานการเรียนรู
/ตัวชี้วัด
ศ ๒.๑ ม.๑/๓
ศ ๒.๑ ม.๑/๙
ศ ๒.๑ ม.๑/๘

รวมตลอดภาคเรียน

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การรองและบรรเลงดนตรีจะตองเปนไป
ตามหลักการขับรองและการบรรเลง
ดนตรี ซึ่งการขับรองเพลงและใชเครื่อง
ดนตรีควรมีเกณฑ การประเมินคุณภาพ
ผลงานดนตรีเพื่อใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการขับรองเพลงและบรรเลงดนตรี
ของตนเอง การใชและบํารุงรักษา
เครื่องดนตรีอยางระมัดระวัง สงผลให
เครื่องดนตรีมีอายุการใชงานที่นานขึ้น

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๖

๓๐

๒๐

๑๐๐
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หนวยการเรียนรูที่ ๑
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ชื่อหนวยการเรียนรู สุนทรียดนตรี
ดนตรีรส
รายวิชาดนตรี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ม.๑/๕ แสดงความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ และความดัง-เบา
แตกตางกัน
ม.๑/๖ เปรียบเทียบอารมณ ความรูสึกในการฟงดนตรีแตละประเภท
ม.๑/๗ นําเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเดนที่ทําใหงานนั้นนาชื่นชม
๒ .สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
บทเพลงแตละบทเพลงมีการถายทอดอารมณโดยอาศัยองคประกอบตาง ๆ เชน จังหวะ ความดัง–
ของเสียง เปนตน เมื่อบทเพลงมีการเปลี่ยนแปลงจังหวะหรือความดัง–เบาของเสียงดนตรี ก็สามารถทําใหเกิด
ความแตกตางทางดานอารมณเพลงได
๓. สาระการเรียนรู
ความรู วิเคราะหวาเพลงที่มีจังหวะที่ตางกันเพลงที่มีเสียงดังเบาตางกัน และสามารถสื่ออารมณ
ตาง ๆ ได อภิปรายลักษณะการถายทอดอารมณของบทเพลงที่สนใจคิดประดิษฐทาทางเกี่ยวกับเสียงดังและ
เบาได
ทักษะ/กระบวนการ . นําบทเพลงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ปฏิบัติทาทางที่คิดขึ้นตามระดับ
เสียงดังและเบาได นําเสนอผลงานโดยวิธีการรองหรือวิธีการอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสม
เจตคติ ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีดวยความสนุกสนานและมั่นใจ
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ประเมินการสรุปความรูในรูปแบบผังมโนทัศน (Mind mapping)
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เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
วิเคราะหวาเพลงที่มี
จังหวะที่ตางกัน
เพลงที่มีเสียงดัง
และเบาตางกัน
สามารถสื่ออารมณ
ตาง ๆ อภิปราย
ลักษณะการ
ถายทอดอารมณ
ของบทเพลงที่สนใจ
และนําบทเพลงไป
ประยุ
ระยุกตกใต์ชใใช้นใน
ชีวิตประจําวันได

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
คิดประดิษฐ
คิดประดิษฐ
คิดประดิษฐ
ทาทางเกี่ยวกับ ทาทางเกี่ยวกับ ทาทางเกี่ยวกับ
เสียงดังและเบา เสียงดังและเบา เสียงดังและเบา
ได ๓ ระดับ
ได ๒ ระดับ
ได ๑ ระดับ
ปฏิบัติทาทางที่ ปฏิบัติทาทางที่ ปฏิบัติทาทางที่
คิดขึ้นตามระดับ คิดขึ้นตามระดับ คิดขึ้นตามระดับ
เสียงดังและเบา เสียงดังและเบา เสียงดังและเบา
ได ๓ ระดับ
ได ๒ ระดับ
ได ๑ ระดับ
นําเสนอผลงาน นําเสนอผลงาน นําเสนอผลงาน
โดยวิธีการรอง โดยวิธีการรอง โดยวิธีการรอง
หรือวิธีการอื่น ๆ หรือวิธีการอื่น ๆ หรือวิธีการอื่น ๆ
ไดอยางดีมาก
ไดอยางดี
ไดอยางพอใช

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑการผานตั้งแตระดับ ดี ขึ้นไป

๙-๑๐
๗-๘
๕-๖
๐-๔

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
คิดประดิษฐ
ทาทางเกี่ยวกับ
เสียงดังและเบาได
๑ ระดับ
ปฏิบัติทาทางที่คิด
ขึ้นตามระดับเสียง
ดังและเบาได ๑
ระดับ
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ประเด็นการ
ประเมิน
๓ (ดี)
ความสามารถในการ เขียนผังมโนทัศน
คิด ด
อยางเปนระบบ ขยาย
การคิ
ความได ๔ ระดับ
มุงมั่นในการทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานใหดีขึ้น

ระดับคุณภาพ
๒ (พอใช)
แสดงผังความรูอยางเปน
ระบบ ขยายความได ๓
ระดับ
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

๑ (ปรับปรุง)
แสดงผังความรูอยางเปนระบบ
ขยายความได
ต่ํา กวา ๒ ระดับ
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ

ขอบเขตเนื้อหา
เปรียบเทียบอารมณ ความรูสึกในการฟงดนตรี
แตละประเภท
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอารมณ
ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ
และความดัง-เบาแตกตางกัน
ดานทักษะและกระบวนการ
เปรียบเทียบอารมณบทเพลงที่มีความเร็ว
ของจังหวะและความดัง-เบา แตกตางกัน
ด้ดานคุณลักษณะอั
ษณะ นพึงประสงค์
เห็นคุณคา ซาบซึ้งกับบทเพลง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ สุนทรียดดนตรี
นตรีรรสส
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. นักเรียนฟงเพลงคาน้ํานม และเพลงคุกกี้เสี่ยงทาย
๒. นักเรียน ครู สนทนาเกี่ยวกับความแตกตางของบทเพลงที่ฟง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาบทเพลงที่มีจังหวะชา (เพลงอิ่มอุน) จังหวะเร็ว
(แสงสุดทาย) ครูซักถามเกี่ยวกับความชาเร็ว ดัง-เบา และ
ความรูสึกที่มีตอบทเพลงที่ฟง
๒. นักเรียนแบงกลุม ระดมความคิดนําเสนอการเปรียบเทียบ
บทเพลง ที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง-เบา แตกตางกัน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครู รวมกันสรุปอิทธิพลของจังหวะ ความดัง-เบา
ที่มีตออารมณของบทเพลง

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
เรื่อง อารมณของบทเพลง
รายวิชาดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เพลงคาน้ํานม
๒. เพลงคุกกี้เสี่ยงทาย
๓. เพลงอิ่มอุน
๔. เพลงแสงสุดทาย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่๑

๑๖๘
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู

   แสดงความคิ
แสดงความคิดดเห็เห็นนตต่ออบทเพลง
ที่ มี ค วามเร็ ว ของจั ง หวะ และ
บทเพลงที่มีความเร็ว
ความดัง-เบาแตกต่างกัน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

ของจังหวะ และความดัง-เบา
แตกตางกัน
ดานทักษะ/กระบวนการ

     เปรี
ยบเที
ยบอารมณ์
บทเพลง
เปรียบเที
ยบอารมณ
บทเพลง
ทีที่ ่มมีคี ความเร็
วามเร็ววของจั
ของจังหวะและ
ง หวะและ
ความดั
ความดังง-เบา แตกต่
-เบา แตกตางกั
างกัน น
ดานคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

   เห็
า ซาบซึ
้งบทเพลง
เห็นคุนณคุคณาค่ซาบซึ
้งบทเพลง

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.......

170
๑๗๐ 166

แบบประเมินคุณลักษณะ
ลําดับ

ชื่อนักเรียน

รายการประเมิน
๑. ใฝเรียนรู เห็นคุณคา
ซาบซึ้งบทเพลง

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
๐
(ดี)
(ผาน) (ไมผาน)

สรุปผล

ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๓
เขาเรีายเรีนตรงเวลา
ตั้งใจเรี
ยนยเอาใจใส
และมี
ความเพี
ยรใน
     เข้
ยนตรงเวลา ตั
้งใจเรี
น เอาใจใส่
และมี
ความเพี
ยรใน
การพยายามในการเรี
นร่ววมในการเรี
มในการเรียยนรูนรู ้ เข้าร่วม
(ดี)
การพยายามในการเรียนรู้  มีสว่วนร
กิเขจกรรมการเรี
ยนรู้ทุกครัยนรู
้ง ทุกครั้ง
ารวมกิจกรรมการเรี
๒
เขาเรีายเรีนตรงเวลา
ตั้งใจเรี
ยนยเอาใจใส
และมี
     เข้
ยนตรงเวลา ตั
้งใจเรี
น เอาใจใส่
และมีความเพียรใน
การพยายามในการเรี
ยนรู้ มีส่วนร่วมในการเรี
ยนรูวม้ มีส่วนร่วม
(พอใช)
ความเพียรในการพยายามในการเรี
ยนรู มีสวนร
ยนรู้ตย่านรู
ง ๆตาบ่งอๆยครั
ในการเรี
ในการเรียยนรูนรู้เข้เขาากิรจวกรรมการเรี
มกิจกรรมการเรี
บอ้งยครั้ง
๑
เขาเรียานตรงเวลา
ตั้งใจเรี้งใจเรี
ยน ยเอาใจใส
ในการเรี
ยน มียสนวมีนส่วน
     เข้
เรียนตรงเวลา ตั
น เอาใจใส่
ในการเรี
าร่าวรมกิ
จกรรมการเรี
ยนรู
ต้ า่ ตงาๆง เป็ๆ นบางครัง้
(ควรปรับปรุง) ร่วรมในการเรี
วมในการเรียนรู
ยนรู้ เข้ เข
วมกิ
จกรรมการเรี
ยนรู
เปนบางครั้ง
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ลําดับ

แบบประเมิน
การแสดงความคิดเห็นตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ
และความดัง-เบาแตกตางกัน
ระดับคุณภาพ
ชื่อนักเรียน
๓
๒
๑
๐
(ดีเยี่ยม)
(ดี)
(ผาน) (ไมผาน)

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
การแสดงความคิดเห็ดนเห็น
๔
     การแสดงความคิ
อารมณขของบทเพลงที
องบทเพลง ม่ ี
ดีมาก
ต่ตอออารมณ์
ความเร็
วของจั
งหวะงหวะ
และ
ที่มีความเร็
วของจั
๓
ความดั
ง-เบาแตกต่
และความดั
ง-เบา างกัน
ดี
แตกตางกัน
๒
ปานกลาง
๑
พอใช

สรุปผล

เกณฑการพิจารณา
มีกมระบวนการทํ
     
กี ระบวนการท�างานกลุ
ำงานกลุม ม่ สมาชิ
สมาชิกกทุทุกกคนช
คนช่วยกั
วยกันนแสดงความ
คิแสดงความคิ
ดเห็น น�ำเสนอข้
ถูกต้อองสมเหตุ
ดเห็นอมูนํลาได้เสนอข
มูลไดถูกสตมผล
องสมเหตุผล
มีกระบวนการทํ
างานกลุ
ม สมาชิ
กสวกนใหญ
ชวยกัช่วนยกันแสดง
     มี
กระบวนการท�
ำงานกลุ
่ม สมาชิ
ส่วนใหญ่
ความคิ
ดเห็น น�ดเห็
ำเสนอข้
อมูลได้อถมููกลต้ได
องถูกตอง
แสดงความคิ
น นําเสนอข
มีกระบวนการทํ
างานกลุ
ม สมาชิ
กบางส
วนชวยกั
     มี
กระบวนการท�
ำงานกลุ
่ม สมาชิ
กบางส่
นช่นวยกันแสดง
ความคิ
ดเห็น น�ดเห็
ำเสนอข้
อมูลได้อถมููกลต้ได
องบางส่
วน วน
แสดงความคิ
น นําเสนอข
ถูกตองบางส
มีกระบวนการทํ
างานกลุ
ม สมาชิ
กสวกนน
ยชอวยช่
ยกัวนยกันแสดง
     มี
กระบวนการท�
ำงานกลุ
่ม สมาชิ
ส่วอนน้
ความคิ
ดเห็น น�ดเห็
ำเสนอข้
อมูลได้อถมููกลต้ได
องบางส่
วน วน
แสดงความคิ
น นําเสนอข
ถูกตองบางส

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเพลงที่นักเรียนชื่นชอบพรอม
เหตุผลที่ชื่นชอบ

สื่อ/แหลงเรียนรู
วีดีทัศนการถายทอดอารมณ
https://www.youtube.com/watch?v=iHp8TXMaIiI

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นสอน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นําเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบ
๑. นักเรียนชมวีดีทัศนการถายทอดอารมณเพลง
ดานความรู
๒. ผังมโนทัศนเรื่องสุสุนทรียดดนตรี
นตรีรรสส
๒. นักเรียน ครู สนทนา ซักถามเกี่ยวกับลักษณะเดนของบท
แสดงความคิ
ดเห็นเกีด่ยเห็
วกันบเกีอารมณ
องบท ของ
      แสดงความคิ
่ยวกับขอารมณ์
เพลงที่ไดรับชม (แนวทางการสนทนาซักถาม เชน การ
บทเพลงที
คี วามเร็
วของจั
งหวะและความดั
และความดังง-เบา
-เบา
เพลงที
่มีคม่วามเร็
วของจั
งหวะ
ถายทอดอารมณ ความชา-เร็ว ดัง-เบา ของบทเพลง)
แตกต่างกัน
แตกต
๓. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔-๕ คน ระดมความคิดเห็น
ดานทักษะและกระบวนการ
เพื่อกําหนดบทเพลงที่สมาชิกกลุมชื่นชอบ ๒ เพลงรวมกัน
นําเสนอ
เปรียเปรี
บเทียยบเที
บเพลงที
่ตนเองชื
วิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะเดน ที่ทําใหบทเพลงนั้น
     น�
ำเสนอ
ยบเพลงที
่ตนชื่น่นชอบ
ชอบ
นาชื่นชม
๔. นําเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบ
ดด้านคุณลักษณะอั
ษณะ นพึงประสงค์
     ใฝ่
รียนรู
า ซาบซึ
บบทเพลง
ใฝเรียเนรู
เห็้ นเห็คุนณคุคณา ค่ซาบซึ
้งกับ้งกับทเพลง

ขอบเขตเนื้อหา
บทเพลงที
่มีความเร็
     บทเพลงมี
ความเร็วของจั
วของจังหวะ
งหวะความดั
ความดัง-เบา
ง-เบา
แตกต่างกัน อารมณ
อารมณ์ ความรู
ความรูส้สึกึกในการฟ
ในการฟังงดนตรี
ดนตรี
แตกต
แต่ละประเภท ลักษณะเด
ษณะเด่นของเพลงที่ชื่นชอบ
แต

หนวยการเรียนรูที่ ๑ สุนทรีดยดนตรี
นตรีรสรส
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
เรื่อง เพลงที่ชื่นชอบ
รายวิชาดนตรี

๑๗๒

172
168

หนวยการเรียนรูที่ ๑ สุนทรียดดนตรี
นตรีรรสส
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครู รวมกันวิพากษวิจารณ ผลงานที่กลุมเพื่อน
นําเสนอ
๒. ครูเพิ่มเติมเนื้อหาในสวนที่ยังไมสมบูรณ
๓. นักเรียนสรุปความรูในรูปแบบผังมโนทัศน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
เรื่อง เพลงที่ชื่นชอบ
รายวิชาดนตรี
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๑๗๓

173
169
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๑๗๔ 170

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
     แสดงความคิ
แสดงความคิ
ดเห็ดนเห็เกีน่ยเกีวกั่ยบวกับ
อารมณ์
ข องบทเพลงที
อารมณ
ของบทเพลงที
่มี ่ มี
ความเร็ววของจั
ความเร็
ของจังงหวะ
หวะและความ
และ
ดัง-เบาแตกต่
างกันางกัน
ความดั
ง-เบาแตกต
ดานทักษะ/กระบวนการ
   น�
ำเสนอเปรีเปรี
ยบเที
ยบเพลง
นําเสนอ
ยบเที
ยบเพลง
ทีที่ต่ตนเองชื
นเองชื่น่นชอบ
ชอบ
ดานคุณลักษณะ
   เห็
า ซาบซึ
้งบทเพลง
เห็
นคุนณคุคณาค่ซาบซึ
้งบทเพลง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ...........
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แบบประเมินคุณลักษณะ
ลําดับ

ชื่อนักเรียน

รายการประเมิน
๑. ใฝเรียนรู เห็นคุณคา
ซาบซึ้งบทเพลง

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
๐
(ดี)
(ผาน) (ไมผาน)

สรุปผล

ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๓
เขาเรียานตรงเวลา
ตั้งใจเรี้งยใจเรี
น เอาใจใส
และมีแคละมี
วามเพี
ยร ยร
     เข้
เรียนตรงเวลา ตั
ยน เอาใจใส่
ความเพี
ในการพยายามในการเรี
ดีเยี่ยม
ในการพยายามในการเรียยนรู
นรู้ มี มีสสว่ วนร่นรววมในการเรี
มในการเรียยนรูนรู้ เข้ าร่วม
กิเขจากรรมการเรี
ยนรู้ทุกครั
้ง ทุกครั้ง
รวมกิจกรรมการเรี
ยนรู
๒
เขาเรียานตรงเวลา
ตั้งใจเรี้งใจเรี
ยน เอาใจใส
     เข้
เรียนตรงเวลา ตั
ยน เอาใจใส่และมีความเพียร
ในการพยายามในการเรี
ยนรู้ มีสว่ นร่วมในการเรี
้ เข้วามร่วม
ดี
และมีความเพียรในการพยายามในการเรี
ยนรู มียสนรูวนร
กิในการเรี
จกรรมการเรี
่าง จๆกรรมการเรี
บ่อยครั้ง ยนรูตาง ๆ บอยครั้ง
ยนรูเยขนรู
ารว้ตมกิ
๑
เขาเรีาเรียนตรงเวลา
ตั้งง้ใจเรี
นการเรียยนนมีสว่ นร่วม
     เข้
ยนตรงเวลา ตั
ใจเรียยนน เอาใจใส
เอาใจใส่ในการเรี
ในการเรี
นรู้ เข้าร่วยมกินรูจ กรรมการเรี
ยนรู้ต่าง ๆ ยเป็นรูนตบางครั
ผาน
มีสวนรวยมในการเรี
เขารวมกิจกรรมการเรี
าง ๆ ้ง
เปนบางครั้ง
๐
ไมเขาเเรีข้ายเรีนยน
     ไม่
ไมผาน
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ลําดับ

กลุมนักเรียน

รายการประเมิน
การนําเสนอบทเพลง
ที่ชื่นชอบ

แบบประเมินการนําเสนอ
ระดับคุณภาพ
๔
๓
๒
๑
(ดีเยี่ยม)
(ดี)
(ปานกลาง) (ปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
๔
ดีมาก
๓
ดี
๒
ปานกลาง
๑
พอใช

สรุปผล

เกณฑการพิจารณา
มีกระบวนการทํ
างานกลุ
ม สมาชิ
กทุกกคนช
วยกัวนยกันน�ำเสนอ
     มี
กระบวนการท�
ำงานกลุ
่ม สมาชิ
ทุกคนช่
ข้นํอามูเสนอข
ลได้ถูกอต้มูอลงสมเหตุ
มผล ผล
ไดถูกตอสงสมเหตุ
มีกมระบวนการทํ
างานกลุ
ม ม่ สมาชิ
     
กี ระบวนการท�
ำงานกลุ
สมาชิกสกวส่นใหญ
วนใหญ่ชวชยกั
ว่ ยกันนน�ำเสนอ
ข้นํอามูเสนอข
ลได้ถูกอต้มูอลงไดถูกตอง
มีกระบวนการทํ
างานกลุ
ม ่มสมาชิ
วนช
     มี
กระบวนการท�
ำงานกลุ
สมาชิกบางส
กบางส่
วนช่วยกั
วยกัน นน�ำเสนอ
ข้นํอามูเสนอข
ลได้ถูกอต้มูอลงบางส่
ไดถูกตวอนงบางสวน
มีกมระบวนการทํ
างานกลุ
ม ม่ สมาชิ
     
กี ระบวนการท�
ำงานกลุ
สมาชิกสกวส่นน
วนน้อยช
อยช่วยกั
วยกันนน�ำเสนอ
ข้นํอามูเสนอข
ลได้ถูกอต้มูอลงบางส่
ไดถูกตวอนงบางสวน
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รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๒
ชื่อหนวยการเรียนรู ดนตรีคูวัฒนธรรม
รายวิชาดนตรี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๖ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ม.๑/๒ เปรียบเทียบเสียงรองและ เสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน
ม.๑/๔ จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ
๒ .สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
เสียงของดนตรีมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรมซึ่งเราสามารถใชจัดประเภทของวงดนตรีได
๓. สาระการเรียนรู
ความรู ระบุประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มา จากวัฒนธรรมตาง ๆ จําแนกเสียงรองเสียง
เครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน
ทักษะ/กระบวนการ จัดวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ
เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน
เจตคติ ตระหนักถึงคุณคาของวงดนตรีไทย และยอมรับความแตกตางของดนตรี
ในวัฒนธรรมตาง ๆ
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ประเมินการสรุปความรูในรูปแบบผังมโนทัศน (Mind mapping)
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เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
ผังมโนทัศนเรื่อง จัดประเภท
จัดประเภท
จัดประเภท
การจัดวงดนตรี
วงดนตรีไทยได วงดนตรีไทยได วงดนตรีไทยได
เสียงรองและ
๓ วง
๒ วง
๑ วง
เสียงของเครื่อง
วงดนตรีสากล
วงดนตรีสากล วงดนตรีสากล
ดนตรีที่มาจาก
๓ วง
๒ วง
๑ วง
วัฒนธรรมที่
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
ตางกัน
เสียงรองและ
เสียงรองและ
เสียงรองและ
เสียงเครื่องดนตรี เสียงเครื่องดนตรี เสียงเครื่องดนตรี
ที่มาจาก
ที่มาจาก
ที่มาจาก
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ที่ตางกันได ๔
ที่ตางกันได ๓
ที่ตางกันได ๒
วัฒนธรรม อยาง วัฒนธรรม อยาง วัฒนธรรม อยาง
ครบถวน สะอาด ครบถวน สะอาด ครบถวน สะอาด
สวยงาม
สวยงาม
สวยงาม
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๙-๑๐
๗-๘
๕-๖
๐-๔

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เกณฑการผานตั้งแตระดับ ดี ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
จัดประเภท
วงดนตรีไทยได
วงดนตรีสากล
เปรียบเทียบ
เสียงรองและเสียง
เครื่องดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรม
ที่ตางกันไดบาง
ประเด็น
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ประเด็นการ
ประเมิน
ความสามารถใน
การคิด
มุงมั่นในการ
ทํางาน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนผังมโนทัศน
แสดงผังความรูอยางเปน
อยางเปนระบบ ขยาย ระบบ ขยายความได ๓
ความได ๔ ระดับ
ระดับ
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่
ในการปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายให
ที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุง
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานให และพัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น
ดีขึ้นภายในเวลาที่
กําหนด

๑ (ปรับปรุง)
แสดงผังความรูอยางเปน
ระบบ ขยายความได
ต่ํา กวา ๒ ระดับ
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ที่
ทีได่ได้รับรับมอบหมายให
มอบหมายให้
สําเร็จ

ขอบเขตเนื้อหา
เสียงร
เสียงของเครื
   เสี
ยงร้องและ
อง และเสี
ยงของเครื่องดนตรี
่องดนตรีที่มทีาจาก
่มาจาก
วัฒนธรรมที่ตางกัน องคประกอบดนตรี
ในวัฒนธรรมตางกัน
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
จําแนกเสี
   จ�
ำแนกเสียงร
ยงร้องเสี
องเสียงเครื
ยงเครื่องดนตรี
่องดนตรีทที่มี่มาจาก
าจาก
วัฒนธรรมที่ตางกัน
ดานทักษะและกระบวนการ
เปรียบเที
   เปรี
ยบเทียบเสี
ยบเสียงร
ยงร้องและเสี
องและเสียงของเครื
ยงของเครื่อง่อง
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน
ดานคุณลักษณะ
ง
   ตระหนั
ตระหนักกถึถึงงคุคุณณคค่าาของดนตรี
ของดนตรีในวัฒนธรรมต
นธรรมต่างๆ
ๆมุมุ่งมังมั่น่นในการท�
ในการทํำงาน
างาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ ดนตรีคูวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. นักเรียนดูวีวดี ิที ัศน์นเพลงเรือ
๒. นักเรียน ครู สนทนา ซักถามเกี่ยวกับวีดีทิ ัศน์นเพลงเรือที่ไดรับชม
(แนวทางการสนทนา นักเรียนรูจักเพลงนี้หรือไม เพลงนี้เปน
วัฒนธรรมภูมิภาคใด สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูคนอยางไรฯลฯ)
ขั้นสอน
๑. นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์นเพลงพื้นบาน ๔ ภูมิภาค โดยรับชมทีละ
ภูมิภาค นักเรียน ครู รวมกันซักถามเกี่ยวกับเสียงรอง เสียงดนตรี
และองคประกอบดนตรีของเพลงในแตละภูมิภาค จนครบ
๒ ภูมิภาค
๓. นักเรียนเปรียบเทียบเสียงรอง เสียงเครื่องดนตรี องคประกอบ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน (ใบงาน)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เพลงเรือ
https://www.youtube.com/watch?v=5tXT
ZC4OVHM
๒. เพลงซอ ภาคเหนือ
https://www.youtube.com/watch?v=4XBg
mYMKV8s&t=16s
๓. เพลงฉอย ภาคกลาง
https://www.youtube.com/watch?v=x5VV
UGSCKSM
๔. เพลงหมอลํา ภาคตะออกเฉียงเหนือ
https://www.youtube.com/watch?v=6SfA
mmPfxj8
๕. เพลงบอก ภาคใต
https://www.youtube.com/watch?v=PSk
MRy2jJkY

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
เรื่อง เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ
รายวิชาดนตรี

๑๘๐
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หนวยการเรียนรูที่ ๒ ดนตรีคูวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ขั้นสรุป
๑. ครูเขียนสรุปเปนผังมโนทัศนหนาชั้นเรียน โดยใหนักเรียนเปนผู
แสดงความคิดเห็นจากการวิเคราะหความรูจากการทําใบงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานเรื่องการเปรียบเทียบเสียงรอง
เสียงเครื่องดนตรี องคประกอบดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมตางกัน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
เรื่อง เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ
รายวิชาดนตรี

๑๘๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
ดานความรู
     
ำ� แนกเสี
องเสี
จําจแนกเสี
ยงรยองร้งเสี
ยงยงเครือ่ ง
ประเมิน
แบบประเมิน
ผานเกณฑระดับ ๒
ดนตรี
ทมี่ าจากวั
นธรรมทีต่ า่ ง
เครื่องดนตรี
ที่มฒ
าจาก
จาก ๔ ระดับ
กัวันฒนธรรมที่ตางกัน
ดานทักษะ/กระบวนการ
     เปรี
งร้องและ
เปรี
ยบเทียยบเที
บเสียยบเสี
งรอยงและ
เสียยงของเครื
งของเครื่อ่องดนตรี
งดนตรีที่มาจาก
เสี
นธรรมที
่ตา่ งกัน ่ตางกัน
ทีวัฒ่มาจากวั
ฒนธรรมที
ดด้านคุณณลัลักกษณะอั
ษณะ นพึงประสงค์
     
คุณค่าของ
ตระหนัตระหนั
กถึงคุณกคถึางของดนตรี
ประเมิน
แบบประเมิน
ผานเกณฑระดับ ๒
ดนตรี
นวัฒนธรรมต่
ในวัฒในธรรมต
าง ๆ าง ๆ
จาก ๓ ระดับ
มุมุ่งงมัมั่น่นในการท�
ำ
งาน
ในการทํางาน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
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เกณฑการประเมินใบงาน
รายการประเมิน
ประเมินใบงานเรื่อง
การเปรียบเทียบ
เสียงรอง
เสียงเครื่องดนตรี
องคประกอบดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรม
ตางกัน

ระดับคุณภาพ
๔
ดีมาก
๓
ดี
๒
ปานกลาง
๑
พอใช

เกณฑการพิจารณา
เขียนเปรี
ยบเที
ยบตามใบงานที
่กํา่กหนดได
ถูกถตูกอต้งอครบถ
วนวน
     เขี
ยนเปรี
ยบเที
ยบตามใบงานที
�ำหนดได้
ง ครบถ้
สมเหตุ
สมเหตุสสผมผลได้
มผลได้
๔ ประเด็
ประเด็
ลได ๔ ๔ประเด็
น นน
เขียนเปรี
ยบเที
ยบตามใบงานที
่กํา่กหนดได
ถูกถตูกอต้งอครบถ
วนวน
     เขี
ยนเปรี
ยบเที
ยบตามใบงานที
�ำหนดได้
ง ครบถ้
สมเหตุสสผมผลได้
มผลได้
๓ ประเด็
ประเด็
สมเหตุ
ลได ๓ ๓ประเด็
น นน
เขียนเปรี
ยบเที
ยบตามใบงานที
่กํา่กหนดได
ถูกถตูกอต้งอครบถ
วนวน
     เขี
ยนเปรี
ยบเที
ยบตามใบงานที
�ำหนดได้
ง ครบถ้
สมเหตุ
ลได ๒๒ประเด็
น นน
สมเหตุสสผมผลได้
มผลได้
๒ประเด็
ประเด็
เขียนเปรี
ยบเที
ยบตามใบงานที
่กํา่กหนดได
ถูกถตูกอต้งอครบถ
วนวน
     เขี
ยนเปรี
ยบเที
ยบตามใบงานที
�ำหนดได้
ง ครบถ้
สมเหตุ
ประเด็
ลได ๑ ๑ประเด็
นน
สมเหตุสสผมผลได้
มผลได
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แบบประเมินคุณลักษณะ

ลําดับ

ชื่อนักเรียน

รายการประเมิน
ตระหนักถึงคุณคา
ของดนตรีในวัฒนธรรม
ตาง ๆ
มุงมั่นในการทํางาน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
๐
(ดี)
(ผาน) (ไมผาน)

สรุปผล

ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๓
ทํางานดำงานด้
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให
งานสํงาานส�
เร็จ ำเร็จ
     ท�
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
ดีเยี่ยม
ตามเปาาหมายภายในเวลาที
หมายภายในเวลาทีก่ ำ่�กหนดไม่
ําหนดไมยอ่ ยท้ออทต่ออตปัอญปหาอุ
ญหาปสรรค
ตามเป้
ในการท�
ำงาน และชื
่นชมผลงานด้
วยความภาคภูมิใจ
อุปสรรคในการทํ
างาน
และชื่นชมผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ
๒
ทํางานดำงานด้
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให
งานสํงาานส�
เร็จ ำเร็จ
     ท�
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
ตามเป้
ปสรรคในการท�
ำงาน่นชม
และ
ดี
ตามเปาาหมาย
หมายไม่ไมยย่ออท้ทออต่ตออปัปญญหาอุ
หาในการทํ
างาน และชื
ชืผลงานด
่นชมผลงานด้
วยความภาคภู
วยความภาคภู
มิใจ มิใจ
๑
ผาน
๐
ไมผาน

ทํางานดำงานด้
วยความขยั
น อดทน
และพยายามให
งานสํงานส�
าเร็จำเร็จ
     ท�
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
ตามเป้
ตามเปาาหมาย
หมายและชื
และชื่น่นชมผลงานด้
ชมผลงานดววยความภาคภู
ยความภาคภูมมิใิใจจ
ไมขยันขยัอดทน
ในการทํ
างาน
     ไม่
น อดทน
ในการท�
ำงาน
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ใบงานเรื่อง
การเปรียบเทียบเสียงรองเสียงเครื่องดนตรี องคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน
วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
________________________________________________________________________________
ชื่อ..............................................................................ชั้น................................................เลขที่.............................
คําชี้แจง ใหนักเรียนชมวีวีดิที ัศน์นดนตรีพื้นบาน ๔ ภูมิภาค แลวเลือกเปรียบเทียบเสียงรอง เสียงเครื่องดนตรี
องคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน ๒ ภูมิภาค
ภาค....................

ภาค....................

๑. เพลง................................................
๒. เสียงรอง /ภาษา
............................................................................
............................................................................
............................................................................
๓. จังหวะ /ทํานอง
............................................................................
............................................................................
............................................................................
๔. เครื่องดนตรี
............................................................................
............................................................................
............................................................................
๕. อารมณเพลง
............................................................................

๑. เพลง................................................
๒. เสียงรอง /ภาษา
............................................................................
............................................................................
............................................................................
๓. จังหวะ /ทํานอง
............................................................................
............................................................................
............................................................................
๔. เครื่องดนตรี
............................................................................
............................................................................
............................................................................
๕. อารมณเพลง
............................................................................

สิ่งที่เหมือนกัน
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

ขอบเขตเนื้อหา
   วงดนตรี
ไทยวงป
วงปี
่พาทย์
ชาตรีปพปีาทย
่พาทย์
วงดนตรีไทย
พาทย
ชาตรี
ไมไแม้ข็แงข็ง
ปพาทยไมนวม ปพาทยดึกดําบรรพ
ปพาทยนางหงส ปพาทยมอญ
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
ระบุ
เครืเครื
่องดนตรี
ไทยไทย
   ระบุ
่องดนตรี
วงปพาทย
ดานทักษะและกระบวนการ
จั   จั
ดวงดนตรี
ไทยไทยวงปวงปี
พาทย
ดวงดนตรี
่พาทย์
ดานคุณลักษณะ
เห็
นคุนณคุคณาค่ดนตรี
ไทยที
่เปน่เป็สนวส่นหนึ
่งของ
   เห็
าดนตรี
ไทยที
วนหนึ
่งของ
วัฒนธรรม มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ ดนตรีคูวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

สื่อ/แหลงเรียนรู
ขั้นนํา
๑. วีดิที ัศน์นวงปพาทย
๑. นักเรียนดูวีวดี ิที ัศน์นการบรรเลงวงปพาทย
https://www.youtube.com/watch?v=emqal9mfzh4
๒. นักเรียน ครู สนทนา ซักถามเกี่ยวกับวีดิที ัศน์นวงดนตรี
๒. วีดิที ัศน์นวงปพาทยชาตรี
ที่ไดรับชม (แนวทางการสนทนา นักเรียนรูจักวงดนตรีนี้หรือไม
https://www.youtube.com/watch?v=l7qf_2X2vTc
วงดนตรีวงนี้ชื่อวาวงอะไร วงดนตรีนี้มีเครื่องดนตรีอะไรบาง
๓. วีดิที ัศน์นวงปพาทยไมแข็ง
นักเรียนรูหรือไมวาวงดนตรีไทยมีกี่ประเภท)
https://www.youtube.com/watch?v=IVQXLyb2
ขั้นสอน
56o
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่องวงดนตรีไทย (วงปพาทย)
๔. วีดิที ัศน์นวงปพาทยไมนวม
นักเรียนครู รวมกันสนทนาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงดนตรีแตละ https://youtu.be/Xi3C0Obd1jY
ประเภท
๕. วีดิที ัศน์นวงปพาทยดึกดําบรรพ
๒. นักเรียนทําใบงานเรื่องการจัดวงปพาทย
https://www.youtube.com/watch?v=zhBVqzefIzQ
ขั้นสรุป
๖. วีดิที ัศนน์วงปพาทยนางหงส และปพาทยมอญ
๑. ครูเขียนสรุปเปนผังมโนทัศนหนาชั้นเรียน โดยใหนักเรียนเปนผู https://www.youtube.com/watch?v=PT2Cf9QX
แสดงความคิดเห็นจากการวิเคราะหความรูจากการทําใบงาน
OtM
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานเรื่องการจัดวงปพาทย

กิจกรรมการเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
เรื่อง วงดนตรีไทย (วงปพาทย)
รายวิชาดนตรี

๑๘๖

186
182

187
๑๘๗ 183

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
     ระบุ
่องดนตรี
ระบุเครื่อเครื
งดนตรี
ไทย ไทย
วงปี
วงป่พพาทย์
าทย
ดานทักษะ/กระบวนการ
     จั
ดวงดนตรี
่พาทย์
จัดวงดนตรี
ไทยไทย
วงปวงปี
พาทย
นคุณณลัลักกษณะอั
ษณะ นพึงประสงค์
ด้ดาานคุ
     เห็
ค่าดนตรี
ไทยที
เห็นคุนณคุคณาดนตรี
ไทยที
่เปน่เป็น
ส่สววนหนึ
นหนึ่ง่งของวั
ของวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม
มุมุ่งงมัมั่น่นในการท�
ำ
งาน
ในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
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เกณฑการประเมินใบงาน
รายการประเมิน
ประเมินใบงาน
เรื่องการจัดวงปพาทย

ระดับคุณภาพ
๔
ดีมาก
๓
ดี
๒
ปานกลาง
๑
พอใช

เกณฑการพิจารณา
วาดแผนผังวงดนตรี
ไทยได
ถูกตถอูกงเป
สวนใหญ
     วาดแผงผั
งวงดนตรี
ไทยได้
ต้อนงเป็
นส่วนใหญ่ตั้งแต่
วงดนตรี
ข้อผิดพลาดบ้
กน้อยางเล็กนอย
ตั้งแต ๔มีวงดนตรี
มีขอผิาดงเล็
พลาดบ
วาดแผนผังวงดนตรี
ไทยได
ถูกตถอูกงเป
สวนใหญ
     วาดแผงผั
งวงดนตรี
ไทยได้
ต้อนงเป็
นส่วนใหญ่ตั้งแต่
วงดนตรี
มีข้อมีผิขดอพลาดบ้
างเล็ากงน้อย
๓ วงดนตรี
ผิดพลาดบ
วาดแผนผังวงดนตรี
ไทยได
ถูกตถอูกงเป
สวนใหญ
     วาดแผงผั
งวงดนตรี
ไทยได้
ต้อนงเป็
นส่วนใหญ่ตั้งแต่
วงดนตรี
มีข้อมีผิขดอพลาด
๒ วงดนตรี
ผิดพลาด
วาดแผนผังวงดนตรี
ไทยได
ถูกตถอูกงเป
สวนใหญ
     วาดแผงผั
งวงดนตรี
ไทยได้
ต้อนงเป็
นส่วนใหญ่ตั้งแต่
วงดนตรี
มีข้อมีผิขดอพลาดมาก
๑ วงดนตรี
ผิดพลาดมาก

๔  
๓  
๒  
๑  
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แบบประเมินคุณลักษณะ

ลําดับ

ชื่อนักเรียน

รายการประเมิน
ตระหนักถึงคุณคา
ของดนตรีในวัฒนธรรม
ตาง ๆ
มุงมั่นในการทํางาน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
๐
(ดี)
(ผาน) (ไมผาน)

สรุปผล

ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๓
ทํางานด
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให
งานสํ
าเร็จำเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
งานส�
ดีเยี่ยม
ตามเปาหมายภายในเวลาที่กําหนดไมยอทอตอปญหา
อุปสรรคในการทํางาน และชื่นชมผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ
๒
ทํางานด
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให
งานสํ
าเร็จำเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
งานส�
ดี
ตามเปาหมาย ไมยอทอตอปญหาในการทํางาน และชื่นชม
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
๑
ทํางานด
วยความขยั
น อดทน
งานสํ
าเร็ำจเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทนและพยายามให
และพยายามให้
งานส�
ผาน
ตามเปาหมาย และชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ
๐
ไมขยันขยัอดทน
ในการทํางาน
     ไม่
น อดทนในการท�
ำงาน
ไมผาน
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ใบความรู
ใบความรู
 พาทย)
เรื่อง วงดนตรี
ไทย (วงป
ไทย (วงป
วิชาดนตรี เรืรหั่อสงวิวงดนตรี
ชา ศ๒๑๑๐๓
ชั้นมัพธาทย
ยมศึ) กษาปที่ ๑
วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

วงดนตรีไทย
วงดนตรีวงดนตรี
ไทย ไทยในปจจุบันมีการจัดรูปแบบ และมีระเบียบแบบแผน มีมาตรฐานถูกตองตาม
ทยในปนจจุ3บประเภท
ันมีการจัดไดรูปแแบบ
ยบแบบแผน
มีมาตรฐานถูกตองตาม
หลักการประสมวงวงดนตรี
ซึ่งแบงไออกเป
ก วงปและมี
พาทยร,ะเบี
วงเครื
่องสาย, วงมโหรี
หลักการประสมวง
ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก วงปพาทย, วงเครื่องสาย, วงมโหรี
1.วงปพาทย
1.วงปพาทย
วงที่มีเครื่องตีเปนหลักสําคัญ เชน ฆอง กลอง และมีเครื่องเปาคือ ปในเปนประธานของวง (สมชื่อ)
หลักสํอางวงใหญ
คัญ เชนทําฆหน
อง ากลอง
และมีาเนองหลั
ครื่องเปกาของเพลง
คือ ปในเป(เหมื
นประธานของวง
นอกนั้นเปวงที
นเครื่ม่อีเครื
งกํ่อางตี
กับเจัปงนหวะฆ
ที่บรรเลงทํ
อนเปนเบสคุม(สมชื
วง) ่อ)
นอกนั
้นเป่เครื
นเครื
่องกํากัอบื่นจัจะเล
งหวะฆ
องวงใหญ
ทําหนาที่บรรเลงทํานองหลั
ของเพลง
(เหมืไอไทยนิ
นเปยนยมนํ
เบสคุ
มวง)
เครือ่ กงนั
น้ ๆนั
ๆ นักกดนตรี
ดนตรี
ทยนิ
มน�าำวงป
วงปี
าทย์
ในขณะที
่องดนตรี
นแปรทํ
านองไปตามทางเฉพาะของเครื
พ่ าทย
ในขณะที
่เครื่องดนตรีอื่นหรืจะเล
นแปรทํ
านองไปตามทางเฉพาะของเครื
งนั้นๆนัโกนจุ
กดนตรี
ไป เลนในงานประเพณี
องานบุ
ญและงานเทศกาลต
างๆ เชน ขึ้นบา่อนใหม
ก ทํไาทยนิ
บุญวัยนมนํ
เกิดาวงป
ไมกพ็บาทย
รรเลง
ไป
เลนในงานประเพณี หรือางานบุ
งๆ เช
น ขึ้นบานใหม โกนจุก ทําบุญพวัาทย
นเกิดยอไมยลงไปได
ก็บรรเลง
ประกอบการแสดงมหรสพต
งๆ เชญนและงานเทศกาลต
โขน ลิเก ละคร าเรายั
งสามารถแยกประเภทของวงป
ประกอบการแสดงมหรสพต
อีกถึง 6 ประเภทดวยกัน คือางๆ เชน โขน ลิเก ละคร เรายังสามารถแยกประเภทของวงปพาทย ยอยลงไปได
อีกถึง 6 1.1
ประเภทด
อ
วงปพวยกั
าทยนชคืาตรี
1.1
วงปพาทยชาตรี
ใชบรรเลงประกอบละครชาตรี
วงปพาทยชาตรี ยังมีชื่อเรียกอีกอยางวา "วงปพาทยเครื่องหา ชนิด
ใชบรรเลงประกอบละครชาตรี
ยังมีคืชื่อเรีปยนกอี
อยางวกลองชาตรี
า "วงปพาทย
่องหา่ง ชนิด
เบา" เพราะประกอบด
วยเครื่องดนตรี 5 ชิวงป
้น (ทีพาทย
่มีน้ําชหนัาตรี
กเบา)
อกกโทน
ฆอเงครืและฉิ
เบา" เพราะประกอบดวยเครื่องดนตรี 5 ชิ้น (ที่มีน้ําหนักเบา) คือ ปนอก โทน กลองชาตรี ฆอง และฉิ่ง

ที่มา : https://www.google.com/search?q
ที่มา : https://www.google.com/search?q
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1.2 วงปพาทยไมแข็ง
เปนวงมาตรฐานที่ไดรับความนิยมสูงสุด นักดนตรีจะเลือกใชไมตีชนิดแข็งตามชื่อวง
เพลงที่ไดจึงมีเสียงดังและหนักแนน เหมาะกับงานรื่นเริง
และเพื่อใหเหมาะกับลักษณะงานยิ่งขึ้น
วงปพาทยไมแข็งจึงแยกยอยไดอีกตามขนาดของวง 3 ขนาด คือ
- วงปพาทยไมแข็งเครื่องหา : ประกอบดวย ปใน ระนาดเอก ฆองวงใหญ ตะโพน กลองทัด และฉิ่ง

ที่มา : https://www.google.com/search?q

- วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู : เพิ่มจากขนาดวงเครื่องหา ดวย ปนอก ระนาดทุม และฆองวงเล็ก (ให
สังเกตคําวา "เครื่องคู" นะ คํานี้จะทําใหเรารูวาวงนี้จะตองมีเครื่องดนตรีที่เปนคูกันเชน ระนาดเอก-ระนาดทุม,
ฆองวงใหญ-ฆองวงเล็ก, ปนอก-ปใน )

ที่มา : https://www.google.com/search?q
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- วงปพาทยไมแข็งเครื่องใหญ : มีระนาดเหล็กทั้งเอก และทุม เพิ่มเติมจากวงเครื่องคู
(เครื่องประกอบจังหวะอาจใชกลองแขกตีเฉพาะบางเพลง หรือในเวลาขับรอง ถาประกอบเสภาใชสองหนา
แทนตะโพน และกลองทัด)

ที่มา : https://www.google.com/search?q

1.3 วงปพาทยไมนวม
วงประเภทนี้เกิดขึ้นเพราะความตองการใหวงปพาทยมีเสียงที่ไมดังเกินไป โดยเปลี่ยนจากไมแข็งที่ใช
ตีระนาดเอกและฆองวงใหญเปนไมนวม และเปลี่ยนเครื่องเปาจากปเปนขลุยเพียงออแทน และอาจเพิ่มซออู
เขาไปดวย เพื่อใหเสียงเพลงเบาและนุมนวลขึ้น วงปพาทยไมนวมก็มีการแบงยอยเปน 3 ขนาดเชนเดียวกับวง
ปพาทยไมแข็ง

ที่มา : https://www.google.com/search?q
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1.4 วงปพาทยนางหงส
คลายคลึงกับวงปพาทยไมแข็งเพียงแตปรับเปลี่ยนเอาปชวามาเลนแทนปใน และปนอก และเปลี่ยน
กลองทัดกับตะโพนเปนกลองมลายู 1 คู

ที่มา : https://www.google.com/search?q

1.5 วงปพาทยมอญ
เดิมที วงประเภทนี้นิยมเลนกันเฉพาะในหมูชาวไทยรามัญ ทั้งงานมงคลและอวมงคลทั่วไป แต
ปจจุบันนิยมเลนแตในงานศพ วงปพาทยมอญนี่สังเกตงายมาก เพราะจะมีเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเดนอยาง
เปงมางคอก ฆองมอญ (แบบวงกลมหงายขึ้นบน) ปมอญ และตะโพนมอญ (มีการแบงขนาดเชนเดียวกันกับป
พาทยไมแข็ง)

ที่มา : https://www.google.com/search?q
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1.6 วงปพาทยดึกดําบรรพ
เปนวงที่ใชบรรเลงประกอบละครดึกดําบรรพในอดีต ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัติวงศไดทรงปรับปรุงขึ้น เครื่องดนตรีในวงจะคัดเฉพาะที่มีเสียงทุมต่ํา นุมนวล คลายกับวงปพาทยไม
นวมเครื่องใหญ มีเครื่องดนตรีที่ตางออกไป เชน ขลุยอู และฆองหุย

ที่มา : https://www.google.com/search?q
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ใบงานเรื่อง
การจัดวงปพาทย
วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชื่อ..............................................................................ชั้น................................................เลขที่.............................
คําชี้แจง ใหนักเรียนชมวีวีดิที ัศน์นวงปพาทยทั้ง ๖ วง แลววาดผังการจัดวงดนตรีพรอมระบุชื่อเครื่องดนตรี
ใหถูกตอง
๑. ชื่อวงดนตรี........................................................ ๒. ชื่อวงดนตรี.......................................................

๓. ชื่อวงดนตรี........................................................... ๔. ชื่อวงดนตรี...........................................................

๕. ชื่อวงดนตรี........................................................... ๖. ชื่อวงดนตรี...........................................................

เวลา ๑ ชัเวลา
่วโมง๑ ชั่วโมง
มัธยมศึ
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาป
ที่ ๑กษาปที่ ๑

๑๙๖

ขอบเขตเนืขอบเขตเนื
้อหา ้อหา
กิจกรรมการเรี
กิจกรรมการเรี
ยนรู ยนรู
สื่อ/แหลงสืเรี่อย/แหล
นรู งเรียนรู
วีดิที ่อัศงสาย
น์นวงเครื่องสาย
วงเครื่องสายวงเล็
วงเครื่องสายวงเล็
ก วงเครื่อกงสายเครื
วงเครื่อ่ งสายเครื
งคู
่องคู
ขั้น นํา ขั้นนํา
๑. วีดีทัศน๑.วงเครื
วงเครื่องสายผสม
วงเครื่องสายผสม
วงมโหรีเครืวงมโหรี
่องเล็กเครื
วงมโหรี
่องเล็ก วงมโหรี
๑. นักเรียนดู
๑. วนัีดกีทเรีัศยนนดู
การบรรเลงวงเครื
่องสาย และวงมโหรี
่องสาย และวงมโหรี https://www.youtube.com/watch?v=EgRFb
https://www.youtube.com/watch?v=EgRFb
วีวดี ิที ัศน์นการบรรเลงวงเครื
วีดิที ัศน์นวงดนตรี DHN6dE&feature=youtu.be
เครื่องคูเครื
 วงมโหรี
เครื่องคู วงมโหรี
่องใหญเครื่องใหญ
๒. นักเรียน๒.ครูนักสนทนา
เรียน ครูซักสนทนา
ถามเกี่ยซัวกั
กถามเกี
บวีดีท่ยัศวกั
นวบงดนตรี
DHN6dE&feature=youtu.be
วีดิที ัศน์นวงมโหรี
จุดประสงคจุดกประสงค
ารเรียนรูก ารเรียนรู
ที่ไดรับชมที(แนวทางการสนทนา
่ไดรับชม (แนวทางการสนทนา
นักเรียนรูจนัักกวงดนตรี
เรียนรูจนักี้หวงดนตรี
รือไม นี้หรือ๒.ไมวีดีทัศน๒.วงมโหรี
นความรู
ระบุเครืไทย
่องดนตรีวงดนตรี
ไทย วงนี
ดานความรูดา ระบุ
เครื่อ งดนตรี
วงดนตรี
้ชื่อวาวงอะไร
วงนี้ชื่อววงดนตรี
าวงอะไรนี้มวงดนตรี
ีเครื่องดนตรี
นี้มีเครือ่อะไรบ
งดนตรี
าง) อะไรบาง)https://www.youtube.com/watch?v=ByezX
https://www.youtube.com/watch?v=ByezX
วงเครื
่องสาย และวงมโหรี
วงเครื่องสาย
และวงมโหรี
ขั้นสอน ขั้นสอน
AjnD5Y AjnD5Y
ดานทักษะและกระบวนการ ๑. นักเรียนศึ
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. กนัษาใบความรู
กเรียนศึกษาใบความรู
 เรื่องวงเครื เรื่อ่องสาย
งวงเครื
และวงมโหรี
่องสาย และวงมโหรี
่องสาย และวงมโหรี
วงวงเครื
จัดวงวงเครืจั่อดงสาย
และวงมโหรี
นักเรียนครูนักรวเรีมกั
ยนครู
นสนทนาเกี
รวมกัน่ยสนทนาเกี
วกับเครื่อ่ยงดนตรี
วกับเครืในวงดนตรี
่องดนตรีในวงดนตรี
แตละ แภาระงาน/ชิ
ตละ ภาระงาน/ชิ
้นงาน ้นงาน
านคุณลักษณะ
ดานคุณลักดษณะ
ประเภท ประเภท
๑. ใบงานเรื๑.่อใบงานเรื
งการจัดวงเครื
่องการจั
่องสาย
ดวงเครื
และวงมโหรี
่องสาย และวงมโหรี
นคุณไทยที
คาดนตรี
สวนหนึ่งของ๒. นักเรียนทํ
เห็นคุณคาเห็
ดนตรี
่เปนสไทยที
วนหนึ่เป่งนของ
๒. านัใบงานเรื
กเรียนทํ่อาใบงานเรื
งการจัดวงเครื
่องการจั
่องสาย
ดวงเครื
และวงมโหรี
่องสาย และวงมโหรี
มุงมัา่นงาน
ในการทํางาน
วัฒนธรรมวัมุฒงนธรรม
มั่นในการทํ
ขั้นสรุป ขั้นสรุป
๑. ครูเขียนสรุ
๑. ครูปเป
เขีนยนสรุ
ผังมโนทั
ปเปนศนผังหมโนทั
นาชั้นศเรีนยหนนาโดยให
ชั้นเรียนนักเรีโดยให
ยนเปนนักผูเรี ยนเปนผู
แสดงความคิ
แสดงความคิ
ดเห็นจากการวิ
ดเห็นเจากการวิ
คราะหความรู
เคราะห
จากการทํ
ความรูาจใบงาน
ากการทําใบงาน

หนวยการเรี
หนยวนรู
ยการเรี
ที่ ๒ ยดนตรี
นรูที่ ค๒ูวัฒดนตรี
นธรรม
คูวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรี
กลุมสาระการเรี
ยนรูศิลปะยนรูศิลปะ

แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
ดการเรี
ที่ ๓ ยนรูที่ ๓
เรื่อง วงดนตรี
เรื่องไทย
วงดนตรี
(วงเครื
ไทย่องสาย
(วงเครื
และวงมโหรี
่องสาย และวงมโหรี
)
)
รายวิชาดนตรี
รายวิชาดนตรี

๑๙๖
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
   ระบุ
่องดนตรี
ระบุเครืเครื
่องดนตรี
ไทยไทย
วงเครื่องสาย และวงมโหรี
ดานทักษะ/กระบวนการ
   จัดจวงดนตรี
ดั วงดนตรีไทย
ไทยวงเครื
วงเครื่ออ่ งสาย
งสาย
และวงมโหรี
นคุณณลัลักกษณะอั
ษณะนพึงประสงค์
ด้ดาานคุ
เห็นคุนณคุคณาค่ดนตรี
ไทยที
่เปน่เป็น
   เห็
าดนตรี
ไทยที
สวนหนึ่งของวัฒนธรรม
มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
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เกณฑการประเมินใบงาน
รายการประเมิน
ประเมินใบงาน
เรื่องการจัดวง
เครื่องสาย และวงมโหรี

ระดับคุณภาพ
๔
ดีมาก
๓
ดี
๒
ปานกลาง
๑
พอใช

เกณฑการพิจารณา
วาดแผนผังวงดนตรี
     วาดแผนผั
งดนตรีไไทยได
ทยได้ถถูกูกตต้อองเป
งเป็นนสส่ววนใหญ
นใหญ่
ตั้งแต ๔ วงดนตรี มีขอผิดพลาดบางเล็กนอย
วาดแผนผังวงดนตรี
     วาดแผนผั
งดนตรีไไทยได
ทยได้ถถูกูกตต้อองเป
งเป็นนสส่ววนใหญ
นใหญ่
๓ วงดนตรี มีขอผิดพลาดบาง
วาดแผนผังวงดนตรี
     วาดแผนผั
งดนตรีไไทยได
ทยได้ถถูกูกตต้อองเป
งเป็นนสส่ววนใหญ
นใหญ่
๒ วงดนตรี มีขอผิดพลาด
วาดแผนผังวงดนตรี
     วาดแผนผั
งดนตรีไไทยได
ทยได้ถถูกูกตต้อองเป
งเป็นนสส่ววนใหญ
นใหญ่
๑ วงดนตรี มีขอผิดพลาดมาก
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แบบประเมินคุณลักษณะ

ลําดับ

ชื่อนักเรียน

รายการประเมิน
ตระหนักถึงคุณคา
ของดนตรีในวัฒนธรรม
ตาง ๆ
มุงมั่นในการทํางาน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
๐
(ดี)
(ผาน) (ไมผาน)

สรุปผล

ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๓
ทํางานด
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให
งานสํ
าเร็จำเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
งานส�
ดีเยี่ยม
ตามเปาหมายภายในเวลาที่กําหนดไมยอทอตอปญหา
อุปสรรคในการทํางาน และชื่นชมผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ
๒
ทํางานด
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให
งานสํ
าเร็จำเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
งานส�
ดี
ตามเปาหมาย ไมยอทอตอปญหาในการทํางาน และชื่นชม
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
๑
ทํางานด
วยความขยั
น อดทน
งานสํ
าเร็ำจเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทนและพยายามให
และพยายามให้
งานส�
ผาน
ตามเปาหมาย และชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ
๐
ไมขยันขยัอดทน
ในการทํ
างาน
     ไม่
น อดทน
ในการท�
ำงาน
ไมผาน

๒๐๐
ใบความรู
เรื่อง วงดนตรีไทย (วงเครื่องสาย และวงมโหรี)
วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
วงเครื่องสาย เปนวงดนตรีที่ใชเครื่องดนตรีที่มีสายประเภทเครื่องดีดและเครื่องสีเปนหลัก และมี
เครื่องเปา และเครื่องตีรวมบรรเลงอยูดวย สวนใหญใชบรรเลงในงานมงคลไมนิยมใชบรรเลงในงานอวมงคล วง
เครื่องสายมี
วงเครื
่องสายมี3 ๓ประเภท
ประเภท๑.๑.วงเครื
วงเครื่อ่องสาย
งสาย มีมี 2๒ ขนาด
ขนาด
วงเครื่องสายวงเล็ก

ที่มา : https://www.google.com/search?q

วงเครื่องสายเครื่องคู

ที่มา : https://www.google.com/search?q
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วงเครื
วงเครื
่องสายผสม
่องสายผสม
มีเครื
มีเ่อครืงดนตรี
่องดนตรี
ในวงบรรเลงเหมื
ในวงบรรเลงเหมื
อนกัอนกั
บวงเครื
บวงเครื
่องสายทุ
่องสายทุ
กอยกอย
าง าแต
ง แต
เพิ่มเพิเครื
่มเครื
่องดนตรี
่องดนตรี
ประเภททํ
ประเภททํ
าทําทํนองเข
านองเข
า า
มาผสม
มาผสม
1 ชิ1้นชิเช้น นเชขินมขิเรีมยเรีกวยากวเครืาเครื
่องสายผสมขิ
่องสายผสมขิ
มม

ที่มาที่ม: าhttps://www.google.com/search?q
: https://www.google.com/search?q

วงมโหรี
วงมโหรี
เปนเปวงดนตรี
นวงดนตรี
ที่ใชทสี่ใชําหรั
สําหรั
บขับขักลบกล
อมนิอมนิ
ยมใช
ยมใช
บรรเลงในงานมงคล
บรรเลงในงานมงคล
โดยเฉพาะงานมงคลสมรส
โดยเฉพาะงานมงคลสมรส
แตแต
โบราณใช
โบราณใช
บรรเลงกล
บรรเลงกล
อมพระบรรทมสํ
อมพระบรรทมสํ
าหรัาหรั
บพระมหากษั
บพระมหากษั
ตริยต ริเครื
ย เครื
่องดนตรี
่องดนตรี
ที่ใชทบี่ใชรรเลงในวงนี
บรรเลงในวงนี
้ประกอบด
้ประกอบด
วยเครื
วยเครื
่อง ่อง
ดนตรี
ดนตรี
ในวงป
ในวงป
พาทย
พาทย
และวงเครื
และวงเครื
่องสาย
่องสาย
หากแต
หากแต
เครืเ่อครืงดนตรี
่องดนตรี
ในวงป
ในวงป
พาทย
พาทย
ที่นทําี่นเขําาเขมาผสมในมโหรี
ามาผสมในมโหรี
นี้ไดนลี้ไดดขนาดให
ลดขนาดให
เล็กเล็ลงกลง
เพื่อเพืให่อมใหีเสีมยีเสีงพอเหมาะกั
ยงพอเหมาะกั
บเครื
บเครื
่องดนตรี
่องดนตรี
ในวงเครื
ในวงเครื
่องสาย
่องสาย
และใช
และใช
ซอสามสายเข
ซอสามสายเข
ามาร
ามาร
วมบรรเลงด
วมบรรเลงด
วย วย
วงมโหรี
วงมโหรี
นี้มนีมี้มาแต
ีมาแต
โบราณและได
โบราณและได
มีกมารพั
ีการพั
ฒนาในเรื
ฒนาในเรื
่องการผสมวง
่องการผสมวง
แตแต
เดิมเดิมีมวงมโหรี
มีวงมโหรี
เครืเ่อครืงสี่อ่ งสี
วงมโหรี
่ วงมโหรี
เครืเ่อครืง ่อง
หกหก
ปจปจุบจจุันบวงมโหรี
ันวงมโหรี
ไดมไดีพมัฒีพนาและเพิ
ัฒนาและเพิ
่มเครื
่มเครื
่องดนตรี
่องดนตรี
เปนเปวงมาตรฐานแบ
นวงมาตรฐานแบ
งไดงได
๓ ขนาด
๓ ขนาด
ดังนีดั้งนี้
๑. ๑.วงมโหรี
วงมโหรี
เครืเ่อครืงเล็
่องเล็
กก

https://www.google.com/search?rlz=
https://www.google.com/search?rlz=
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๒. วงมโหรีเครื่องคู

https://www.google.com/search?rlz=

๓. วงมโหรีเครื่องใหญ

https://www.google.com/search?rlz=
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ใบงานเรื่อง
การจัดวงเครื่องสาย และวงมโหรี
วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

________________________________________________________________
ชื่อ..............................................................................ชั้น................................................เลขที่.............................
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกรูปแบบวงเครื่องสาย และวงมโหรี แลววาดผังการจัดวงดนตรีพรอมระบุชื่อเครื่อง
ดนตรี ใหถูกตอง
๑. ชื่อวงดนตรี........................................................... ๒. ชื่อวงดนตรี...........................................................

สิ่งที่เหมือนกัน
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

ขอบเขตเนื้อหา
วงออร
เคสตร
า วงแชมเบอรมิวสิมคิวสิค
     วงออร์
เคสตรา วงแชมเบอร์
วงโยธวาทิต วงแตรวง วงสตริงคอมโบ
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
ระบุเครื่อเครื
งดนตรี
     ระบุ
่องดนตรี
วงออรเคสตรา วงแชมเบอรมิวสิค
วงโยธวาทิต วงแตรวง วงสตริงคอมโบ
ดานทักษะและกระบวนการ
จัดวงดนตรี
สากลสากล
     จั
ดวงดนตรี
ดานคุณลักษณะ
เห็
นคุณนคุคณ
าดนตรี
างาน
    เห็
ค่าดนตรีมุงมุมัง่นมัในการทํ
่นในการท�
ำงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ ดนตรีคูวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. นักเรียนดูวีวดี ิที ัศน์นการบรรเลงวงออรเคสตรา วงโยธวาทิต
วงสตริงคอมโบ
๒. นักเรียน ครู สนทนา ซักถามเกี่ยวกับวีดีทิ ัศน์นวงดนตรี
ที่ไดรับชม (แนวทางการสนทนา นักเรียนรูจักวงดนตรีนี้หรือไม
วงดนตรีวงนี้ชื่อวาวงอะไร วงดนตรีนี้มีเครื่องดนตรีอะไรบาง)
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่องวงดนตรีสากล นักเรียน ครู
รวมกันสนทนาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงดนตรีแตละประเภท
๒. นักเรียนทําใบงานเรื่องการจัดวงดนตรีสากล
ขั้นสรุป
๑. ครูเขียนสรุปเปนผังมโนทัศนหนาชั้นเรียน โดยใหนักเรียนเปน
ผูแสดงความคิดเห็นจากการวิเคราะหความรูจากการทําใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
เรื่อง วงดนตรีสากล
รายวิชาดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานเรื่องการจัดวงดนตรีสากล

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. วีดิที ัศน์นวงออรเคสตรา
https://www.youtube.com/watch?v=canja
Hn_3cg
๒. วีดิที ัศน์นวงโยธวาทิต
https://www.youtube.com/watch?v=AiwXcPRMio
๓. วีดิที ัศน์นวงสตริงคอมโบ
https://www.youtube.com/watch?v=v0Sct
bwFrr8

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๒๐๔
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
ระบุเครื่องดนตรีสากล
ดานทักษะ/กระบวนการ
จัดวงดนตรีสากล
นคุณณลัลักกษณะอั
ษณะ นพึงประสงค์
ด้ดาานคุ
เห็นคุณคาดนตรี มุงมั่นใน
การทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
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เกณฑการประเมินใบงาน
รายการประเมิน
ประเมินใบงาน
เรื่องการจัดวงดนตรี
สากล

ระดับคุณภาพ
๔
ดีมาก
๓
ดี
๒
ปานกลาง
๑
พอใช

เกณฑการพิจารณา
วาดแผนผังวงดนตรี
สากลได
ถูกตถอูกงเป
นสวนนใหญ
     วาดแผนผั
งวงดนตรี
สากลได้
ต้องเป็
ส่วนใหญ่
ตั้งแต ๔ วงดนตรี มีขอผิดพลาดบางเล็กนอย
วาดแผนผังวงดนตรี
สากลได
ถูกตถอูกงเป
นสวนนใหญ
     วาดแผนผั
งวงดนตรี
สากลได้
ต้องเป็
ส่วนใหญ่
๓ วงดนตรี มีขอผิดพลาดบาง
วาดแผนผังวงดนตรี
สากลได
ถูกตถอูกงเป
นสวนนใหญ
     วาดแผนผั
งวงดนตรี
สากลได้
ต้องเป็
ส่วนใหญ่
๒ วงดนตรี มีขอผิดพลาด
วาดแผนผังวงดนตรี
สากลได
ถูกตถอูกงเป
นสวนนใหญ
     วาดแผนผั
งวงดนตรี
สากลได้
ต้องเป็
ส่วนใหญ่
๑ วงดนตรี มีขอผิดพลาดมาก
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แบบประเมินคุณลักษณะ

ลําดับ

ชื่อนักเรียน

รายการประเมิน
เห็นคุณคาดนตรี มุงมั่น
ในการทํางาน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
๐
(ดี)
(ผาน) (ไมผาน)

สรุปผล

ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๓
ทํางานด
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให
งานสํ
าเร็ำจเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
งานส�
ดีเยี่ยม
ตามเปาหมายภายในเวลาที่กําหนดไมยอทอตอปญหา
อุปสรรคในการทํางาน และชื่นชมผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ
๒
ทํางานด
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให
งานสํ
าเร็ำจเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
งานส�
ดี
ตามเปาหมาย ไมยอทอตอปญหาในการทํางาน และชื่นชม
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
๑
ทํางานด
วยความขยั
น อดทน
งานสํ
าเร็ำจเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทนและพยายามให
และพยายามให้
งานส�
ผาน
ตามเปาหมาย และชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ
๐
ไมขยัขนยันอดทน
างาน
    ไม่
อดทนในการทํ
ในการท�
ำงาน
ไมผาน

๒๐๘
ใบความรู
เรื่อง วงดนตรีสากล
วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ประเภทของวงดนตรีสากล
วงดนตรีสากลในปจจุบันมีการเรียกชื่อตาง ๆ กันออกไปหลายลักษณะ ดังนี้ คือ
1. วงแชมเบอร (Chamber Music)
เปนวงดนตรีขนาดเล็ก ใชบรรเลงในหองโถงหรือสถานที่ไมใหญโตนัก มีนักดนตรีตั้งแต 2 – 9 คน มี
ชื่อเรียกตามจํานวนนักดนตรี ดังนี้ คือ
นักดนตรี 2 คน เรียกวา ดูเอ็ด (Duet)
นักดนตรี 3 คน เรียกวา ทรีโอ (Trio)
นักดนตรี 4 คน เรียกวา ควอเต็ด (Quartet)
นักดนตรี 5 คน เรียกวา ควินเต็ด (Quintet)
นักดนตรี 6 คน เรียกวา เซกเต็ด (Sextet)
นักดนตรี 7 คน เรียกวา เซพเต็ด (Seยtet)
นักดนตรี 8 คน เรียกวา ออคเต็ด (Octet)
นักดนตรี 9 คน เรียกวา โนเน็ด (Nonet)

วงควินเต็ด (Quintet)

ที่มา : https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd
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2. วงออร
2.
2. วงออร
วงออร
เคสตร
เเคสตร
คสตร
า (Orchestra)
าา (Orchestra)
(Orchestra)
เปนวงดนตรี
เป
เปนนวงดนตรี
วงดนตรี
ขนาดใหญ
ขขนาดใหญ
นาดใหญ
ที่มีนทที่มักี่มีนดนตรี
ีนักักดนตรี
ดนตรี
มากที
มมากที
ากที
่สุด่ส่สุดและมี
ุดและมี
และมี
วาทยกร
วาทยกร
วาทยกรหรืหรืหรื
อออผูผูอผูอําอํานวยเพลง
นวยเพลง
ํานวยเพลง(Conductor)
(Conductor)
(Conductor)เปเปเปนนน
ผูควบคุ
ผูคมวบคุ
วงดนตรี
มวงดนตรี
วงดนตรี
เพื่อเกํเพืพืา่อกั่อกํบกําาจักักังบบหวะ
จัจังงหวะ
หวะ
ลีลาลีลีลและความดั
ลาาและความดั
และความดั
งเบาของบทเพลง
งงเบาของบทเพลง
เบาของบทเพลงแบ
แบแบ
งงออกเป
ออกเป
งออกเป
นนน222ลักลัษณะคื
กษณะคืออวงแชม
วงแชม
วงแชมเบอร์
เบอรเบอร
ออรเอคสตร
อรเเคสตร
คสตร
า เปานา เป
วงดนตรี
เปนนวงดนตรี
วงดนตรี
ที่ใชททเฉพาะเครื
ี่ใี่ใชชเเฉพาะเครื
ฉพาะเครื
่องดนตรี
่อ่องดนตรี
งดนตรี
ตระกู
ตตระกู
ระกู
ลไวโอล
ลลไวโอล
ไวโอล
เทเทาเทานันัา้นนั้น้นวงซิ
วงซิ
วงซิ
มมโฟนี
มโฟนี
โฟนีอออร
ออรเคสตร
เคสตรา าเป
เปเปนนวงดนตรี
นวงดนตรี
วงดนตรี
ที่มีเครืที่มอีเงดนตรี
ครื่องดนตรี
งดนตรี
ครบทั
คครบทั
รบทั
้ง 5้ง้งประเภท
55 ประเภท
ประเภท
คือคืคืเครื
ออเครื
่อเครื
งสาย
่อ่องสาย
งสาย
เครืเครื
เครื
่องลมไม
่อ่องลมไม
งลมไมเครื
เครื
เครื
่อ่องทองเหลื
่องทองเหลื
งทองเหลื
อององ งเครื
เครื
เครื่อ่องคี
่องคียบยบอรอรดดและเครื
และเครื
และเครื่อ่อง่องง
กระทบ
กระทบ
แบงขนาดของวงเป
แบ
แบงงขนาดของวงเป
ขนาดของวงเป
น 3นนขนาด
33 ขนาด
ขนาด

วงออร
วงออร
วงออร
เคสตร
เคสตร
เคสตร
า า(Orchestra)
า(Orchestra)
(Orchestra)

ที่มาทีทีhttps://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd
่ม่มาาhttps://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd

๓. วงโยธวาทิ
๓.๓. วงโยธวาทิ
วงโยธวาทิ
ต เปตตนเปเป
วงดนตรี
นนวงดนตรี
วงดนตรี
ที่มทีเทครื
ี่มี่มีเครื
ีเ่อครืงลมไม
่อ่องลมไม
งลมไม
และเครื
แและเครื
ละเครื
่อ่องทองเหลื
่องทองเหลื
งทองเหลื
อองเป
องเป
งเปนหลั
นหลักและมี
กและมีเครื
ครื
เครื่อ่องกํ
่องกํงกําากัากับกับบ
จังหวะประกอบ
จังงหวะประกอบ
หวะประกอบ
แตเแต
ดิแตมเเป
เดิดิมมนเปเป
วงดนตรี
นนวงดนตรี
วงดนตรี
ที่ใทชทใี่ ี่ใชนการกิ
ชในการกิ
ในการกิ
จการของทหาร
จจการของทหาร
การของทหารตตอตอมาได
อมาได
มาได
แแพร
แพรพรหลายไปสู
หลายไปสูสถานศึ
สถานศึ
ถานศึกกษา
กษา
ษา
เปนวงดนตรี
เป
เปนนวงดนตรี
วงดนตรี
ที่ใชทใทนการเดิ
ี่ใี่ใชชใในการเดิ
นการเดิ
นสวนสนามใช
นนสวนสนามใช
สวนสนามใช
บรรเลงกลางแจ
บบรรเลงกลางแจ
รรเลงกลางแจ
งประกอบการเดิ
งประกอบการเดิ
งประกอบการเดิ
นนสวนสนาม
นสวนสนาม
สวนสนาม

วงโยธวาทิ
วงโยธวาทิ
วงโยธวาทิ
ตตต

ที่มาทีที:่ม่มhttps://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=
าา: :https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=
https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=
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๔. วงแตรวงชาวบาน เปนวงดนตรีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแถบชนบท มีรูปบแบบที่ไมแนนอนเครื่อง
ดนตรีหลักคือเครื่องดนตรีเครื่องเปาชนิดตาง ๆ เทาที่จะหาได และเครื่องตีประกอบจังหวะ เพลงที่บรรเลงมีทั้ง
เพลงไทย เพลงลูกทุง และเพลงอื่น ๆ มีลีลาจังหวะที่สนุกสนาน ใชบรรเลงประกอบงานพิธีตาง ๆ เ ชน งานแห
ตาง ๆ เปนตน

วงแตรวง

ที่มา : https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=

5. วงสตริงคอมโบ (String Combo)
เปนวงดนตรีที่พัฒนามาจากวงชาโดว ประกอบดวยเครื่องดนตรีคือ กีตารคอรด กีตารลีด เบส
คียบอรด กลองชุด บางวงอาจเพิ่มเครื่องเปาเชน ทรัมเปต แซกโซโฟน ทรอมโบนเขาไปดวย

วงสตริงคอมโบ (String Combo)

ที่มา : https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd
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ใบงานเรื่อง
ประเภทวงดนตรีสากล
วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

________________________________________________________________
ชื่อ..............................................................................ชั้น................................................เลขที่.............................
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกรูปแบบวงดนตรีสากล มา ๒ วง แลววาดผังการจัดวงดนตรีพรอมระบุชื่อเครื่อง
ดนตรี ใหถูกตอง
๑. ชื่อวงดนตรี........................................................... ๒. ชื่อวงดนตรี...........................................................

สิ่งที่เหมือนกัน
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

ขอบเขตเนื้อหา
วงดนตรีพื้นบพาื้นนภาคต
     วงดนตรี
บ้านต่าง ๆ ของไทย
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
     ระบุ
่องดนตรีวงดนตรี
วงดนตรี
านภาคต่
ระบุเครื่อเครื
งดนตรี
พื้นพบื้นาบ้นภาคต
างางๆ ๆ
ของไทย
ดานทักษะและกระบวนการ
     จั
ดวงดนตรี
จัดวงดนตรี
พื้นบพาื้นบ้าน
ดานคุณลักษณะ
เห็นคุณนคคุาณดนตรี
มุงมัมุ่นงมัในการทํ
างาน
     เห็
ค่าดนตรี
่นในการท�
ำงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ ดนตรีคูวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. นักเรียนดูววีีดีทิ ัศน์นการบรรเลงวงดนตรีดนตรีพื้นบานทั้ง ๔ ภาค
ของไทย
๒. นักเรียน ครู สนทนา ซักถามเกี่ยวกับวีดีทิ ัศน์นวงดนตรี
ที่ไดรับชม (แนวทางการสนทนา นักเรียนรูจักวงดนตรีนี้หรือไม
วงดนตรีวงนี้ชื่อวาวงอะไร วงดนตรีนี้มีเครื่องดนตรีอะไรบาง)
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่องวงดนตรีพื้นบาน นักเรียน ครู
รวมกันสนทนาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงดนตรีแตละประเภท
๒. นักเรียนทําใบงานเรื่องการจัดวงดนตรีพื้นเมือง
ขั้นสรุป
๑. ครูเขียนสรุปเปนผังมโนทัศนหนาชั้นเรียน โดยใหนักเรียนเปน
ผูแสดงความคิดเห็นจากการวิเคราะหความรูจากการทําใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
เรื่อง วงดนตรีพื้นเมือง
รายวิชาดนตรี

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. วีดีทิ ัศน์นวงพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงใต
https://www.youtube.com/watch?v=IUlTpF
j1OfA
๒. วีดิที ัศน์นวงพื้นบานภาคเหนือ
https://www.youtube.com/watch?v=fTSfBr
ZDAuM
๓. วีดิที ัศน์นวงพื้นบานภาคใต
https://www.youtube.com/watch?v=btxZt
4owkeQ&t=50s
๔. วีดิที ัศน์นวงพื้นบานภาคกลาง
https://www.youtube.com/watch?v=kpZR1
NcFxkg
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานเรื่องการจัดวงดนตรีพื้นบาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๒๑๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
ระบุเครื่องดนตรีพื้นบาน
ดานทักษะ/กระบวนการ
จัดวงดนตรีพื้นบาน
นคุณณลัลักกษณะอั
ษณะ นพึงประสงค์
ด้ดาานคุ
เห็นคุณคาดนตรี มุงมั่นใน
การทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
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เกณฑการประเมินใบงาน
รายการประเมิน
ประเมินใบงาน
เรื่องการจัดวงดนตรี
พื้นบาน

ระดับคุณภาพ
๔
ดีมาก
๓
ดี
๒
ปานกลาง
๑
พอใช

เกณฑการพิจารณา
วาดแผนผังวงดนตรี
พื้นพบื้นานได
ถูกตถอูกงเป
นสวนนใหญ
     วาดแผนผั
งวงดนตรี
บ้านได้
ต้องเป็
ส่วนใหญ่
ตั้งแต ๔ วงดนตรี มีขอผิดพลาดบางเล็กนอย
วาดแผนผังวงดนตรี
พื้นพบื้นานได
ถูกตถูกองเป
นสนวนใหญ
     วาดแผนผั
งวงดนตรี
บ้านได้
ต้องเป็
ส่วนใหญ่
๓ วงดนตรี มีขอผิดพลาดบาง
วาดแผนผังวงดนตรี
พื้นพบื้นานได
ถูกตถูกองเป
นสนวนใหญ
     วาดแผนผั
งวงดนตรี
บ้านได้
ต้องเป็
ส่วนใหญ่
๒ วงดนตรี มีขอผิดพลาด
วาดแผนผังวงดนตรี
พื้นพบื้นานได
ถูกตถูกองเป
นสนวนใหญ
     วาดแผนผั
งวงดนตรี
บ้านได้
ต้องเป็
ส่วนใหญ่
๑ วงดนตรี มีขอผิดพลาดมาก
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แบบประเมินคุณลักษณะ

ลําดับ

ชื่อนักเรียน

รายการประเมิน
เห็นคุณคาดนตรี มุงมั่น
ในการทํางาน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
๐
(ดี)
(ผาน) (ไมผาน)

สรุปผล

ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๓
ทํางานด
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให
งานสํ
าเร็ำจเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
งานส�
ดีเยี่ยม
ตามเปาหมายภายในเวลาที่กําหนดไมยอทอตอปญหา
อุปสรรคในการทํางาน และชื่นชมผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ
๒
ทํางานด
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให
งานสํ
าเร็ำจเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
งานส�
ดี
ตามเปาหมาย ไมยอทอตอปญหาในการทํางาน และชื่นชม
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
๑
ทํางานด
วยความขยั
น อดทน
งานสํ
าเร็ำจเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทนและพยายามให
และพยายามให้
งานส�
ผาน
ตามเปาหมาย และชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ
๐
ไมขยันขยัอดทน
ในการทํ
างาน
     ไม่
น อดทน
ในการท�
ำงาน
ไมผาน

๒๑๖
ใบความรู เรื่อง วงดนตรีพื้นบาน
วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ลักษณะของวงดนตรีพื้นบาน
วงดนตรีพื้นบาน เปนวงดนตรีที่ใชบรรเลงในแตละทองถิ่น เปนกิจกรรมที่มีบทบาทอยูเฉพาะในวิถี
ชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งวงดนตรีพื้นบานในแตละภาคที่ควรรูจัก มีดังนี้
๑.วงดนตรีพื้นบานภาคเหนือ ประกอบไปดวยวงกลองแอว วงสะลอ-ซึง วงกลองมองเซิง
วงกลองปูเจ วงปจุม สวนโอกาสที่ใชในการบรรเลงมีความแตกตางกันไป อาทิ วงกลองแอว จะใชบรรเลง
ประกอบการฟอนเมือง วงกลองมองเซิง นิยมใชบรรเลงประกอบการฟอนมองเซิง
เครื่องดนตรีมี่ใชบรรเลงในวงดนตรีพื้นบานภาคเหนือที่สส�ําำคัญๆๆ ได้ไดแแก่กพิณพิเปี
ณเป
ซึง อสะล
๊ยะยซึะง สะล้
ปี่จุมอ
กลองแอว
กลองสะบักลองสะบั
ดชัย กลองตะโล้
ดโป๊ด เป็นดต้โป
น ด เปนตน
ปจุม กลองแอว
ดชัย กลองตะโล

วงพื้นเมืองภาคเหนือ

ที่มา : https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd

๒.วงดนตรีพื้นบานภาคกลาง ประกอบไปดวยวงปพาทยพื้นบาน วงปพาทยนางหงส วงปพาทยมอญ
วงเครื่องสาย สวนโอกาสที่ใชในการบรรเลงมีความแตกตางกันไป เชน วงปพาทยมอญและวงปพาทย
นางหงส นิยมใชบรรเลงประโคมในงานศพ วงเครื่องสายนิยมใชบรรเลงในงานมงคล เชน งานแตงงาน งาน
ขึ้นบานใหม หรืองานรื่นเริงตางๆ เปนตน
เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงในวงดนตรีพื้นบานภาคกลางที่สําคัญๆ ไดแก จะเข ขลุย ซออู ซอดวง
ระนาดเอก ฆ้อฆงวงใหญ่
องวงใหญปี่ ฉิ่งปฉาบเล็
 ฉิ่ง กฉาบเล็
ก งกรัเป็บนต้โหม
กรับ โหม่
น ง เปนตน

วงดนตรีภาคกลาง

ที่มา : https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd
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๓.วงดนตรีพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปดวยวงโปงลาง วงกันตรึม วงตุมโมง
วงแคน โอกาสที่ใชบรรเลงนิยมบรรเลงในงานแตกตางกันไป เชน ใชในการบรรเลงเพื่อประกอบการแสดง
พื้นบานประเภทเซิ้งกระติบขาว เซิ้งสวิง ฟอนภูไท สวนวงตุมโมงใชบรรเลงในงานศพ ซึ่งปจจุบันหาดูและ
หาฟงไดยาก
เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงในวงดนตรีพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีส�่สำําคัญๆๆ ได้ไดแแก่กแคน
แคนโปงลาง
พิโปงลาง
ณ โหวด พิซอบั
ฆ้องหุซอบั
่ย หมากกั
บ) เป็นบต้แก
น บ (กรับ) เปนตน
ณ ้งไฟ
โหวด
ง้ ไฟ บฆอแก๊งหุบย(กรัหมากกั

วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ

ที่มา : https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd

๔.วงดนตรีพื้นบานภาคใต ประกอบไปดวยวงกาหลอ วงปพาทยชาตรี วงรองเง็ง วงโตะครึม
วงดนตรีโนหรา วงดนตรีหนังตะลุง วงดนตรีซีละ วงดนตรีมะโยง วงดนตรีลิเกปา โอกาสที่ใชบรรเลง
นิยมบรรเลงในงานแตกตางกันไป เชน วงกาหลอ ใชบรรเลงในงานศพ วงดนตรีหนังตะลุง ใชบรรเลง
ประกอบการแสดงหนังตะลุงโนหรา เปนตน
เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงในวงดนตรีพื้นบานภาคใตทส�ี่สำําคัญๆๆ ได้ไดแแก่กทับทัร�บำมะนา กลอง
รํามะนา โหม่
กลองง
ฆองคู กลองชาตรี
ฆ้โหม
องคูง่ กลองชาตรี
กรือโต๊ะ กรือโตะ รือบับ เปนตน

วงดนตรีพื้นเมืองภาคใต

ที่มา : https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd
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ใบงานเรื่อง
ประเภทวงดนตรีพื้นบาน
วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

________________________________________________________________
ชื่อ..............................................................................ชั้น................................................เลขที่.............................
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกรูปแบบวงดนตรีพื้นบาน มา ๒ วง แลววาดผังการจัดวงดนตรีพรอมระบุชื่อเครื่อง
ดนตรี ใหถูกตอง
๒. ชื่อวงดนตรี...........................................................
๑. ชื่อวงดนตรี...........................................................

สิ่งที่เหมือนกัน
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

ขอบเขตเนื้อหา
     บทบาทและความสั
มพันทธ์ธิและอิ
ทธิพลของ
บทบาทความสัมพันธ และอิ
พลของดนตรี
ที่
ดนตรี
ท
ม
่
ี
ต
ี
อ
่
สั
ง
คมไทย
มีตอสังคมไทย
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
     บทบาทและความสั
มพันธ์ และอิทธิพลของ
บทบาทความสัมพันธ และ
ดนตรี
ี่มีต่อสังคมไทย
อิทธิพทลของดนตรี
ที่มีตอสังคมไทย
ดานทักษะและกระบวนการ
     ผั
งมโนทั
่องบทบาทความสั
ธ์ และ
ผังมโนทั
ศน ศเรืน์่อเรื
งบทบาทความสั
มพันมธพันและ
อิอิททธิธิพพลของดนตรี
ลของดนตรีทที่มี่มีตีต่ออสัสังงคมไทย
คมไทย
ดานคุณลักษณะ
     เห็
ค่าดนตีมุมุงมั่งมั่น่นในการทํ
ในการท�างาน
ำงาน
เห็นคุณนคุคณ
าดนตรี

หนวยการเรียนรูที่ ๒ ดนตรีคูวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. นักเรียนดูววีีดีทิ ัศน์นการบรรเลงวงดนตรีประกอบงานพิธีตาง ๆ
ในสังคมไทย (วงกลองยาวงานบวช วงปพาทยมอญงานศพ)
๒. นักเรียน ครู สนทนา ซักถามเกี่ยวกับวีดีทิ ัศน์นวงดนตรีประกอบ
พิธีกรรมในสังคมไทยที่ไดรับชม (แนวทางการสนทนา นักเรียนเคย
พบวงดนตรีที่ประกอบในงานตาง ๆ บางหรือไม หากไมมีดนตรี
บรรเลงประกอบในงานจะเปนอยางไร ฯลฯ )
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่องบทบาทความสัมพันธ และ
อิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย นักเรียน ครู รวมกันสนทนา
โดยครูเปนผูกระตุนคําถาม
๒. แบงนักเรียนเปนกลุมคนหาความหมาย เชื่อมโยงความรู
ประสบการณเดิม เพื่อจัดทําผังมโนทัศนบทบาทความสัมพันธ
และอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ผังมโนทัศนบทบาทความสัมพันธ และอิทธิพล
ของดนตรีที่มีตอสังคมไทย

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. วีดิที ัศน์นวงกลองยาวประกอบงานบวช
https://www.youtube.com/watch?v=tR8uB
YmJ9DA
๒. วีดิที ัศน์นวงปพาทยมอญประกอบงานศพ
https://www.youtube.com/watch?v=gORJin
ZL41w

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
เรื่อง บทบาทความสัมพันธ และอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย
รายวิชาดนตรี

๒๑๙
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หนวยการเรียนรูที่ ๒ ดนตรีคูวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครู รวมกันสรุป เสียงดนตรีชวยสรางเสริมจิตใจของ
มนุษย จรรโลงใหมีความสุข อิ่มเอิบ คุณคาของดนตรีสนองตอบ
ตอกิจกรรมในรูปแบบตางๆ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
เรื่อง บทบาทความสัมพันธ และอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย
รายวิชาดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๒๒๐
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อธิบายบบทบาท
     อธิ
าย บทบาท
ความสัมพันธ และอิทธิพล
ของดนตรีที่มีตอสังคมไทย
ดานทักษะ/กระบวนการ
     จั
ำผังมโนทั
น์บทบาท
จัดทําดผัท�งมโนทั
ศนบศทบาท
ความสัมพันธ และอิทธิพล
ของดนตรีที่มีตอสังคมไทย
นคุณณลัลักกษณะอั
ษณะนพึงประสงค์
ด้ดาานคุ
     เห็
ค่าดนตรี
มั่นใน
เห็นคุณนคคุาณดนตรี
มุงมัมุ่น่งใน
การทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

ประเมิน

แบบประเมิน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
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เกณฑการประเมินใบงาน
รายการประเมิน
ประเมินผังมโนทัศน
บทบาทความสัมพันธ
และอิทธิพลของดนตรีที่
มีตอสังคมไทย

ระดับคุณภาพ
๔
ดีมาก
๓
ดี
๒
ปานกลาง
๑
พอใช

เกณฑการพิจารณา
อธิบายการเขี
ยนผัยงมโนทั
ศนไดศสน์อดคล
องกับอเนื
     อธิ
บายการเขี
นผังมโนทั
ได้สอดคล้
งกั้อบหาและ
เนื้อหาและ
ถูถูกกต้ตอองตามหลั
งตามหลักกการ
การ
อธิบายการเขี
ยนผัยงมโนทั
ศนไดศสน์อดคล
องกับอเนื
     อธิ
บายการเขี
นผังมโนทั
ได้สอดคล้
งกั้อบหาและ
เนื้อหาและ
ถูถูกกต้ตอองง
อธิบายการเขี
ยนผัยงนผั
มโนทั
ศนศไดน์สไอดคล
องกัอบงกัเนืบ้อเนืหา้อหา
     อธิ
บายการเขี
งมโนทั
ด้สอดคล้
อธิบายการเขี
ยนผัยงนผั
มโนทั
ศนยศังน์ไมยังสไม่อดคล
องกัอบงกัเนืบ้อเนืหา้อหา
     อธิ
บายการเขี
งมโนทั
สอดคล้
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แบบประเมินคุณลักษณะ

ลําดับ

ชื่อนักเรียน

รายการประเมิน
เห็นคุณคาดนตรี มุงมั่น
ในการทํางาน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
๐
(ดี)
(ผาน) (ไมผาน)

สรุปผล

ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๓
ทํางานด
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให
งานสํ
าเร็ำจเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
งานส�
ดีเยี่ยม
ตามเปาหมายภายในเวลาที่กําหนดไมยอทอตอปญหา
อุปสรรคในการทํางาน และชื่นชมผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ
๒
ทํางานด
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให
งานสํ
าเร็ำจเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทน
และพยายามให้
งานส�
ดี
ตามเปาหมาย ไมยอทอตอปญหาในการทํางาน และชื่นชม
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
๑
ทํางานด
วยความขยั
น อดทน
งานสํ
าเร็ำจเร็จ
     ท�
ำงานด้
วยความขยั
นอดทนและพยายามให
และพยายามให้
งานส�
ผาน
ตามเปาหมาย และชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ
๐
ไมขยัขนยันอดทน
างาน
    ไม่
อดทนในการทํ
ในการท�
ำงาน
ไมผาน

๒๒๔
ใบความรู
เรื่อง บทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่มตี อสังคมไทย
วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
บทบาทของดนตรีตอสังคมไทย
๑. บทบาทของดนตรีไทย หมายถึง ดนตรีที่มีแบบแผน และมีรูปแบบเปนดนตรีที่เปนตัวแทนของ
ดนตรีประจําชาติ เชน วงปพาทย วงเครื่องสายไทย วงมโหรี วงกลองชนะ วงบัวลอย เปนตน โดยดนตรีไทยที่
ที่ปรากฏอยูในงาน
่ในงานและกิ
และกิจจกรรมต
กรรมต่าางๆดั
งๆดังตงอต่ไปนี
อไปนี้ ้
ปรากฏอยู
๑.๑ พระราชพิธีของราชสํานัก
- เมื่อมีการจัดงานพระราชพิธีตางๆ จะมีการนําดนตรีเขาไปบรรเลง เชน
- วงปพาทยในงานจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
- พิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
- งานกฐินพระราชทาน
- การบรรเลงดนตรีในงานพระบรมศพ งานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ ซึ่งนิยมบรรเลง
ดวยวงปกลอง วงปพาทยนางหงส เปนตน
๑.๒ งานพิธีของราษฎร และในกิจกรรมอื่นๆ
- งานบุญ นิยมนําวงปพาทยมาบรรเลงในงาน เชน
- งานบวชนาค
- งานทําบุญขึ้นบานใหม
- งานทําบุญเลี้ยงพระ
- สําหรับงานมงคลลักษณะอื่นๆ เชน งานมงคลสมรส งานเลี้ยงรับรอง นิยมบรรเลงดวย
วงเครื่องสายหรือวงมโหรี เปนตน
๑.๓ งานพิธีของราษฎร ประเภทงานศพ
- นิยมบรรเลงดวยวงปพาทยนางหงส วงปพาทยมอญ วงบัวลอยหรือวงแตรวง
๑๔ ดนตรีที่ใชประกอบการแสดง
- การแสดงโขน หนังใหญ หุนกระบอก หุนละครเล็ก ละคร ลิเก
- นิยมใชวงปพาทยในการบรรเลงประกอบการแสดง
๑.๕ ดนตรีที่ใชประกอบการแสดงภาพยนตร และละครโทรทัศน
- จะนิยมใชดนตรีประกอบในเนื้อเรื่องที่แสดงถึงความเปนไทย เชน
- ภาพยนตร เรื่อง “ โหมโรง” ละครพื้นบาน เรื่อ “ปลาบูทอง” เปนตน
๑.๖ ดนตรีที่ใชประกอบการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
- เชน เชิญชวนเที่ยวงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม งานเทศกาล งานรณรงคดานศิลปวัฒนธรรม
การจัดขบวนแห
- นิยมนําขบวนแหดวยวงแตรวง
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๒. บทบาทของดนตรี
๒. บทบาทของดนตรี
พื้นบาน พื้นบาน
พื้นบานของแต
ละกลุ
ามภูามงๆิภาคต
ที่ไดามาบรรเลง
มีการนํามาบรรเลง
ขับจรกรรม
องในกิจกรรม
ดนตรีพื้นดนตรี
บานของแต
ละกลุมชนที
่อยูมตชนที
ามภู่อมยูิภตาคต
ที่ไดามงๆ
ีการนํ
ขับรองในกิ
างๆ ทั้งในงานมงคล
งานอวมงคล
่นเริง และประกอบการแสดง
ตางๆ ทั้งตในงานมงคล
งานอวมงคล
งานรื่นเริงานรื
ง และประกอบการแสดง
มีดังนี้ มีดังนี้
ภาคเหนือภาคเหนือ
- ไดแกอซึวงสะล
ซึงขลุยอ(วงสะล
ซอซึจุมง) วงป
ุม อวงป
าดฆ่งอโนง
ง วงตึ่งโนง
- ไดแก วงสะล
งขลุย อ(วงสะล
ซอซึง) อวงป
วงปจาดฆ
ง วงตึ
- ประเภทของเพลงและทํ
ว ฮ่ํา ซอเงี
ซอจะปุ
ซอเงี้ยวซอดาด
- ประเภทของเพลงและทํ
านองรองานองร
เชน อือ่อง เชซอน คอืา่อว ซอ
ฮ่ํา คาซอจะปุ
้ยวซอดาด
เปนตน เปนตน
- ประเภทการแข
งขันหรือการบรรเลงทั
ไป เชน วงกลองสะบั
- ประเภทการแข
งขันหรือการบรรเลงทั
่วไป เชน่ววงกลองสะบั
ดชัย ดชัย
ภาคอีสานภาคอีสาน
- ไดณแแคนโหวดโปงลาง
ก วงพิณแคนโหวดโปงลาง
นตรึม าวงหมอลํ
า วงกลองตุ
ม วงกลอง-ยาว
- ไดแก วงพิ
วงกันตรึมวงกัวงหมอลํ
วงกลองตุ
ม วงกลอง-ยาว
- ประเภทเพลงและทํ
เชน เพลงโคราช
เตย ลําลํกลอน
ลํายพืง้นเปเจรี
- ประเภทเพลงและทํ
านอง เชนานอง
เพลงโคราช
ลําเตย ลํลําากลอน
าพื้น เจรี
นตยนง เปนตน
หมอลํงาออกเป
จะแบนงออกเป
น ลําลํกลอน
- หมอลํา- จะแบ
ลํากลอน
าหมู ลําหมู
ชิงชู แลํกาแโจทย
แกแลํปลถาม
- ลํากลอน- ลําไดกลอน
แก ลําได
ชิงแชูก ลําโจทย
ปลถาม
ากลอนซิลํา่งกลอนซิ่ง
ลําหมูนลํ าจะเป
เรื่องตลํอากลอน
เปนเรื
งเปนทํางๆ
านองต
- ลําหมู -จะเป
เรื่องตนลํอากลอน
เปนเรืลํ่อางเป
ราว่องเป
แบนงราว
เปนทํแบานองต
เชนางๆ เชน
- ทํานองขอนแก
น ทํานองกาฬสิ
นธุ ทํานองสารคาม
านองลํ
- ทํานองขอนแก
น ทํานองกาฬสิ
นธุ ทํานองสารคาม
ทํานองอุบทํลานองอุบล ทํานองลําทํเพลิ
น าเพลิน
ภาคกลางภาคกลาง
- ไดพแาทย
ก วงป
ื้นบาน วงกลองยาว
แตรวง วงกลองยาว
- ไดแก วงป
พื้นพบาทย
าน พแตรวง
- ประเภทของเพลงและทํ
านองการขั
ง เชน อเพลงกล
อมลูกอยเพลงฉ
อยแซว
เพลงอีแซว
- ประเภทของเพลงและทํ
านองการขั
บรอง เชบนรอเพลงกล
มลูก เพลงฉ
เพลงอี
เพลงรอยพรรษา
เพลงรํ
าภาขเพลงสงฟาง
าวสาร เพลงสงฟาง
เพลงรํเปานโทน
เพลงรอยพรรษา
เพลงรําภาข
าวสาร
เพลงรําโทน
ตน เปนตน
ภาคใต ภาคใต
ไดแก โวงดนตรี
โนรา หวงดนตรี
งตะลุง วงกาหลอ
ประกอบการแสดงมะโย
ง
- ไดแก -วงดนตรี
นรา วงดนตรี
นังตะลุหง นัวงกาหลอ
วงดนตรีปวงดนตรี
ระกอบการแสดงมะโย
ง
รองเง็ง ใวงดนตรี
ธีตือรี ใวงดนตรี
ในพิมธนต
ีกรรมลิมนต
วงดนตรีรวงดนตรี
องเง็ง วงดนตรี
นพิธีตือรีในพิวงดนตรี
นพิธีกรรมลิ
- ประเภทของเพลงและทํ
านองการขั
ง เชน เพลงบอก
- ประเภทของเพลงและทํ
านองการขั
บรอง เชบนรอเพลงบอก
เพลงเรือเพลงเรื
เพลงนาอ เพลงนา
เพลงคําตัเพลงคํ
ก เปนาตัตกน เปนตน
อิทธิพลของดนตรี
ตอสังคมไทย
อิทธิพลของดนตรี
ตอสังคมไทย
เปนเรื่อยงของเสี
ยงที่มพัีความสั
วิถีชีวิตษของมนุ
ษย เสีชยวงดนตรี
ชวยสร
มจิตใจของ
- ดนตรีเป- นดนตรี
เรื่องของเสี
งที่มีความสั
นธกับมวิพัถนีชธีวกิตับของมนุ
ย เสียงดนตรี
ยสรางเสริ
มจิาตงเสริ
ใจของ
มนุษย จรรโลงให
คุณคาของดนตรี
สนองตอบต
อกิจกรรมในรู
มนุษย จรรโลงให
มีความสุขมีความสุ
อิ่มเอิบข คุอิ่มณเอิคาบของดนตรี
สนองตอบต
อกิจกรรมในรู
ปแบบตาปงๆแบบต
เชนางๆ เชน
- งานพระราชพิ
ธี
- งานพระราชพิ
ธี
งานพิธีกรรมของประชาชน
- งานพิธ-ีกรรมของประชาชน
- งานรื่นเริ- งานรื
ง ่นเริง
- ประกอบการแสดงละคร
การแสดงภาพยนตร
- ประกอบการแสดงละคร
การแสดงภาพยนตร
ใชในรูปแบบการเรี
ยนการสอน
- ใชในรูป-แบบการเรี
ยนการสอน
- การโฆษณา
- การโฆษณา
ประชาสัมประชาสั
พันธ มพันธ

๒๒๖
ใบงาน
เรื่อง บทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่มตี อสังคมไทย
วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
คําชี้แจง ใหนักเรียนแบงกลุมคนหาความหมาย เชื่อมโยงความรูประสบการณเดิม เพื่อจัดทําผังมโนทัศน
บทบาทความสัมพันธ และอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย
รายชื่อผูรวมกลุม ๑...................................................................... ๒...................................................................
๓....................................................................... ๔...................................................................
๕....................................................................... ๖...................................................................
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๒๒๗
หนวยการเรียนรูที่ ๓
ชื่อหนวยการเรียนรู โนตดนตรีมหัศจรรย
รายวิชาดนตรี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๖ ชั่วโมง

รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ม.๑/๑ อาน เขียน รอง โนตไทย และโนตสากล
๒ .สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การอาน การเขียนและการรองโนตเพลงไทยและสากลเริ่มตนจากการอานเครื่องหมายและสัญลักษณ
ทางดนตรี ตัวโนต คาตัวโนต รวมไปถึงกุญแจประจําหลัก และตัวโนตบนบันไดเสียง C Major ซึ่งการอาน
เขียน รองโนตบนบันไดเสียง C Major เปนพื้นฐานของการอาน โนตในบทเพลงของดนตรีไทยในทุกเพลง โดย
โดยจะเริ
่มจากอั
งหวะ
้นฐานในการเริ
กษะทางดนตรี
ั้งไทยและสากล
จะเริ
่มจากอั
ตราจัตราจั
งหวะ
๒ ชั๒้น ชัซึ้น่งเปซึ่งนเป็พืน้ พืฐานในการเริ
่มฝ่มกฝึทักกทัษะทางดนตรี
ทั้งทไทยและสากล
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
- อาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากลได
ทักษะ/กระบวนการ
- ทักษะการรองโนตเพลงสากล twinkle twinkle little star
- มีทักษะในการรองเพลงไทยในอัตราจังหวะ ๒ ชั้น
เจตคติ
- ตระหนักถึงคุณคาของการอาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากล
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
- ใบงานเรื่องการอาน รอง โนตดนตรีไทยและสากล
- ทักษะปฏิบัติการอาน รอง โนตดนตรีไทยและสากล
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228
๒๒๘
228
228
๒๒๘ 224
๒๒๘

เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
รายการประเมิ
ระดับคะแนน
เกณฑ
การประเมินนนผลชิ
ผลชิ้น้นงานหรื
งานหรือภาระงาน
อภาระงาน
เกณฑ
การประเมิ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี) ระดั
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
รายการประเมินน
ระดับบคะแนน
คะแนน
รายการประเมิ
๑. การอานโนต
อานโน
าน อานโน๓ต๓การอ
การอ
า)น)
อานโน
ต(ปรั
การอ
านง)ง)
(ดีมมาก)
าก)
(พอใช
๔๔ต(ดีการอ
(ดี(ดี) )าน อานโน๒๒ต(พอใช
๑๑(ปรั
บบปรุปรุ
เพลงไทยและสากล
การอานโน้
านโน
ต อ่โน
าเพลง
นโนต การอ
ตการอานาน อ่โน
าเพลง
นโนต การอ
ตการอานาน โน
าเพลง
นโนตการอ
ตการอานาน โน
าเพลง
นโนตการอ
ตการอานาน
๑.๑.การอ่
การอ
นโน
อาอตนโน้
นโน
อาอตนโน้
นโน
ออ่าอตนโน
ออ่าอตนโน
ตตเพลง
นโน้
นโน้
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล เพลงไทยและสากล
ตเพลง
ตเพลง
ตเพลง
ตเพลง
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
โนโนตเพลง
โนโนตเพลง
โนโนตเพลง
โนโนตเพลง
ได
อยางถูกตอง
ได
อยางถูกตอง
ได
อยางถูกตอง
ได
เพียงบางตัวและ
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
ตามจั
หวะของ
ตามจั
หวะ
แต
ตไมวตและ
างถูกตกอตงอง
างถูกตกอตงอง
ารงตามจั
งถูกตกอตงองหวะ อไดาไดเนตั
ยโนงบางตั
วรงและ
ไดไดอยอายงงถู
ไดไดอยอายงงถู
ไดไดอไมยอาตยงถู
พีเพียวงบางตั
บทเพลงครบทุ
กตัว ของบทเพลง
ตามจังหวะของ
งหวะของ
ตามจังหวะ
งหวะ
ตรงตามจังหวะ
งหวะ ตามจั
านตังวหวะ
วโนตไม
ตไมตรง
ตรง
ตามจั
ตามจั
แตแตไมไตมรงตามจั
อาอนตั
โน
นสวนใหญ
บทเพลงครบทุกตักวตัว เป
ของบทเพลง
ตามจังหวะ
งหวะ
บทเพลงครบทุ
ของบทเพลง
ตามจั
๒. การเขียน
เขียนโนตเพลง
เขี
เพลง
เขียนโนตเพลง
เขียนโนตเพลง
นสวสนใหญ
วตนใหญ
เปเปยนนโน
โน
เพลง
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
การเขี
ยนโนตเพลง
ตเพลง
ยนโนตเพลง
ตเพลง
ยนโนตเพลง
ตเพลง
ยนโนตเพลง
ตเพลง
๒.๒.ตการเขี
การเขี
นยนตเพลง เพลงไทยและสากล
เขีเขียนโน
เขีเขียนโน
เขีเขียนโน
เขีเขียนโน
ยยนโน้
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
ในแต
ละหองได
ในแต
ละหอง
ในแต
ละหอง
ในแต
ละหอง
โนตเพลง
ตเพลง
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
โน
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
กในแต
ตอลงตาม
ถูกตลอะห
ได
ถูกตลอะห
ไม
ถูกตลอะห
เพลงไทยและสากล ถูในแต
ละหองได
องได ได
ในแต
ลงตาม
ะหององ
ในแต
ลงะหององ
ในแต
ลงะหององ
เพลงไทยและสากล
ะห
ในแต
ในแต
ในแต
บทเพลง
บทเพลง
มี
ตามบทเพลง
ตามบทเพลง
องตาม
อแต
งตาม
ถูกถูตกอตงตาม
ไดไดถูกถตูกอตงตาม
ไดไดถูกถตูกอตงอง
ไมไมถูกถตูกอตงอง
จุบทเพลง
ดบทเพลง
บกพรอแตงบ
แต
มีจุดบกพรอง
บทเพลง
แตมาีมงี
ตามบทเพลง
ตามบทเพลง
บทเพลง
ตามบทเพลง
ตามบทเพลง
เล็
อย องบ
นมสีจมวุดีจนใหญ
ดนบกพร
องบางาง เป
ุดบกพรององ
จุดจุกบกพร
แตแต
บกพร
๓. การรอง
รองรองโนตเพลง รเล็อเล็กงโน
รเปอเปนงโน
รองโนตเพลง
ย
นสวสตนใหญ
วเพลง
นใหญ
นกนอตยอเพลง
โน
เพลง
เพลงไทยและสากล
การรองโน้
องรอตงโน
อเพลง
งโนตเพลง
ตเพลง ร้เพลงไทยและสากล
องโนตเพลง
ตเพลง
องโนตเพลง
ตเพลง
องโนตเพลง
ตเพลง
๓.๓.ตการร้
การร
งอง ตเพลง ร้เพลงไทยและสากล
รอรงโน้
งร
รอรงโน้
งโน
รร้อรงโน
รอรงโน้
งโน
เพลง
งโน้
ร้เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
ได
ถูกตองตาม
ได
ถูกตองตาม
ถูเพลงไทยและสากล
กเพลงไทยและสากล
ตองตามจังหวะ ไม
ถูกตองตามจังหวะ
เพลงไทยและสากล
โนตเพลง
ตเพลง
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
โน
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
เพลงไทยและสากล
จัไดงไดถหวะเพลงตลอด
เพลงตลอดทั
เพลงไทยและสากล จัไดงไดถหวะเพลงตลอด
องตาม
องตาม
องตามจั้งเพลง
งหวะ ของเพลง
องตามจังหวะ
งหวะ
เพลงไทยและสากล
ูกถตูกอตงตาม
ถูกถูตกอตงตามจั
หวะ
ไมไมถูกถตูกอตงตามจั
ูกถตูกอตงตาม
ทัจังจั้ งหวะเพลงตลอด
เพลง
เพลงแต
มีครอม แต
มีครอมจัง้งหวะ
งหวะเพลงตลอด ทัจังจั้ งหวะเพลงตลอด
งหวะเพลงตลอด
เพลงตลอดทั
้งเพลง ของเพลง
ของเพลง
เพลงตลอดทั
เพลง
จัทังทั้ หวะบ
างเล็
นมสีคมวรีคนใหญ
้งเพลง
้งเพลงแต
อมจังหวะ
งหวะ
ทัทั้งเพลง
เพลงแต
มีคมกรีคนอรอมอยม เป
แตแต
อรมจั
งหวะบางเล็
างเล็กนกนอยอย เปเปนนสวสนใหญ
วนใหญ
จังจัหวะบ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
หมายถึง ดีมาก
เกณฑการตั
การตัดดสินสิน๔
เกณฑ
คะแนน
คะแนน
หมายถึง ง ดีมดีาก
มาก
๔๓๔ หมายถึ
คะแนน
คะแนน
หมายถึง ง ดีพอใช
ดี
๓๒๓ หมายถึ
ปรัพอใช
บปรุง
คะแนน
หมายถึง ง พอใช
คะแนน
๒๑๒ หมายถึ
คะแนน
หมายถึง ง ปรัปรับบปรุปรุง ง
คะแนน
๑๑ หมายถึ
เกณฑการผาน
ตั้งแตระดับ ๒
เกณฑการผ
การผานาน
้งแตระดั
ระดับบ ๒๒ขึ้นไป
เกณฑ
ตั้งตัแต

หนวยการเรียนรูที่ ๓ โนตดนตรีมหัศจรรย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
     บรรทั
น และสั
ลักษณ์
ทางดนตรี
สากล
บรรทัด ๕ดเส๕นเส้และสั
ญลักญษณ
ทางดนตรี
สากล
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
-อธิอธิบบายความหมายของบรรทั
ายความหมายของบรรทัดด๕๕เส้เสนนและ
และ
สัญลักษณทางดนตรี
ดานทักษะและกระบวนการ
นลัญกลัษณะของเส
-เขีเขียยญสั
กษณ์ของเส้นนตต่างๆได
าง ๆ ได้
ดานคุณลักษณะ
-มุมุ่งมังมั่น่นในการท�
ในการทํำางาน
งาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
เรื่อง บรรทัด ๕ เสน
รายวิชาดนตรี
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. ครูตั้งคําถามเรื่องบรรทัด ๕ เสน และความหมายของเสนตางๆ
ใหนักเรียนตอบ
ขั้นสอน
๒. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่องบรรทัด ๕ เสน
๓. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเรื่องบรรทัด ๕ เสน และ
สัญลักษณ ความหมายของเสนตางๆ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนสรุปองคความรูเรื่องบรรทัด ๕ เสนลงใบงานที่ครู
กําหนด
๒. นักเรียนและครูรวมกันสรุปองคความรูเรื่องบรรทัด ๕ เสน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงาน

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. ใบความรู
๒. หองดนตรีสากล

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่๑

๒๒๙

229 225

230
๒๓๐ 226

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อธิบายความหมายของ
บรรทัด ๕ เสนและ
สัญลักษณทางดนตรี
ดานทักษะ/กระบวนการ
เขียนลักษณะของเสนตางๆ
ได
นคุณณลัลักกษณะอั
ษณะ นพึงประสงค์
ด้ดาานคุ
มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

ใบงาน

ผานเกณฑคุณภาพ
ระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

สังเกตการณฝกทักษะ
การเขียนลักษณะของ
เสนตางๆ

แบบฝกทักษะ

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางาน

แบบสังเกต

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.......
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ใบความรู เรื่อง บรรทัด ๕ เสน
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๑. บรรทัด ๕ เสน (staff)
การบันทึกโนตสากลจะตองอาศัยบรรทัด ๕ เสนเปนหลัก ไมวาจะเปนการบันทึกสัญลักษณตางๆที่ใช
สื่อภาษาทางดนตรีก็จะบันทึกลงบนบรรทัด ๕ เสน และบริเวณใกลเคียง บรรทัด ๕ เสนประกอบดวย เสนตรง
๕ เสนขนานกัน จนทําใหเกิดชองบรรทัด ๔ ชอง โดยมีระยะหางเทาๆกัน การนับบรรทัด ๕ เสนจะเริ่ม
นับตั้งแตเสนลางสุดเปนเสนที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ ตามลําดับ และ จะเริ่มนับชองลางสุดเปนชองที่ ๑ , ๒ , ๓ ,
๔ ตามลําดับ เชน
รูปภาพวิธีการนับเสนบนบรรทัด ๕ เสน

๑

๒

๓

๔

๒. เสนนอย (Leger Lines)
เสนนอย คือ เสนที่เกินออกจากบรรทัด ๕ ซึ่งจะอยูต่ํากวาเสนที่ ๑ หรืออยูสูงกวาเสนที่ ๕ ของบรรทัด
๕ เสน โดยเสนนอยที่อยูต่ํากวาเสนที่ ๑ จะเรียกวา เสนนอยที่มีระดับเสียงต่ํากวาบรรทัด ๕ เสน สวน เสน
นอยที่มีระดับเสียงสูงกวาบรรทัด ๕ เสน จะเรียกวาเสนนอยที่มีระดับเสียงที่สูงกวาบรรทัด ๕ เสน เชน
เสนนอยที่มีระดับเสียงสูงกวาบรรทัด ๕ เสน

เสนนอยที่มีระดับเสียงต่ํากวาบรรทัด ๕
เสน

๓. เสนกั้นหอง (Bar Lines)
เสนกั้นหอง คือ เสนสําหรับแบงหองเพลง (Measure) โดยโนตดนตรีที่เขียนลงบนบรรทัด ๕ เสน จะ
ถูกแบ
งอยงอย่
างเป
นระเบี
ยบโดยเส
จะถู
กแบ่
างเป็
นระเบี
ยบโดยเส้นกัน้นกัห้นอห้งองเพืเพื่อให
่อให้งางยต
่ายต่ออการนั
การนับบจัจังหวะในการอ
งหวะในการอ่าานโน
นโน้ตตสากล
สากล
เสนกั้นหอง(Bar Lines)
Measure (หองเพลง)

Measure (หองเพลง)

Measure (หองเพลง)
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๔. เสนเริ่มตนยอน (Start Repeat)
เสนเริ่มตนยอน คือ เสนที่เริ่มตนการเขาสูการยอนของโนตเพลง เสนเริ่มตนยอยจะใชควบคูไปกับเสน
สิ้นสุดการยอน เมื่อเห็นสัญลักษณของเสนเริ่มตันยอนทุกคนที่ปฏิบัติโนตเพลงอยูจะเขาใจตรงกันวาจะเริ่มตน
ยอนตั้งแตเจอสัญลักษณนี้เปนหองแรก เชน
เสนเริ่มยอน(Start Repeat)

๕. เสนสิ้นสุดการยอน (End Repeat)
เสนสิ้นสุดการยอน คือ เสนที่สิ้นสุดการยอนของโนตเพลง เสนสิ้นสุดการยอนจะใชควบคูไปกับเสน
เริ่มตนยอย เมื่อเห็นสัญลักษณของเสนสิ้นสุดการยอนทุกคนที่ปฏิบัติโนตเพลงอยูจะเขาใจตรงกันวาจะสิ้นสุด
การยอนตั้งแตเจอสัญลักษณนี้เปนหองสุดทาย เชน
เสนสิ้นสุดการยอน(End Repeat)

ตัวอยาง การใชสัญลักษณเสนเริ่มตนยอน (Start Repeat) และเสนสิ้นสุดการยอน (End Repeat) เมื่อเจอ
สัญลักษณเสนเริ่มตนยอนใหอานหรือบรรเลงโนตเพลงไปถึงหองเพลงที่มีสัญลักษณสิ้นสุดการยอน จากนั้นให
ยอนกลับมาอานหรือบรรเลงโนตเพลงที่เสนเริ่มตนยอนไปจนจบโนตเพลง ดังนี้ C C G G (A A G F
F E E D D C) (A A G F F E E D D C) G G F F
เริ่มตนยอน (Start Repeat)

C

C G G

A A

G

สิ้นสุดการยอน (End Repeat)

F

F

E E

D D C

โนตประโยคนี้จะอานหรือบรรเลงซ้ํา ๒ รอบ

G G

F F
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๖.๖.เสเสนนจบท
จบทออนเพลง
นเพลง(Double
(DoubleBar)
Bar)
เสเสนนจบท
จบทออนเพลง
นเพลงคืคืออเสเสนนทีที่บ่บอกถึ
อกถึงงการแบ
การแบงงททออนเพลงแต
นเพลงแตลละท
ะทออนเพลงจะใช
นเพลงจะใชตตออเมืเมื่อ่อจบท
จบทอองเพลง
งเพลงเพืเพื่อ่อใหให
สามารถรู
สามารถรูไดไดววาาบทเพลงแต
บทเพลงแตลละบทเพลงแบ
ะบทเพลงแบงงเปเปนนกีกี่ท่ทออนเพลง
นเพลงเชเชนน
จบทออนเพลง
นเพลง(Double
(DoubleBar)
Bar)
เสเสนนจบท

๗.๗.เสเสนนจบเพลง
จบเพลง(Final
(FinalBar)
Bar)
ฃเส
ฃเสนนจบเพลง
จบเพลงคืคืออสัสัญญลัลักกษณ
ษณทที่ใชี่ใชบบอกถึ
อกถึงงการจบเพลงของบทเพลง
การจบเพลงของบทเพลงเชเชนน
เสเสนนจบเพลง
จบเพลง(Final
(FinalBar)
Bar)
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ใบงานที่ ๑ เรื่อง บรรทัด ๕ เสน
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชื่อ.........................................................................................................ชั้น......................เลขที่...................
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (๑๐ คะแนน)
๑. บรรทัด ๕ เสนมีชื่อเรียกเปนภาษาอังกฤษวาอะไร
ตอบ ............................................................................................................................
๒. ในการนับบรรทัด ๕ เสน เราควรนับจากเสนใดเปนเสนที่ ๑
ตอบ ............................................................................................................................
๓. บอกถึงความหมายของเสนนอย
ตอบ ............................................................................................................................
๔. Measure หมายถึงอะไร
ตอบ ............................................................................................................................
๕. Bar Lines คือ เสนอะไร และมีประโยชนอยางไร
ตอบ ............................................................................................................................
๖. Start Repeat ควรใชควบคูกับเสนใด
ตอบ ............................................................................................................................
๗.
โนตเพลงในสัญลักษณนี้มีความหมายวาอยางไร
ตอบ ............................................................................................................................
๘.

สัญลักษณนี้คือเสนอะไร

ตอบ ............................................................................................................................
๙.

สัญลักษณนี้คือเสนอะไร

ตอบ ............................................................................................................................
๑๐. Final Bar มีสัญลักษณแบบไหน
ตอบ ...........................................................................................................................

๒๓๕
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เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง บรรทัด ๕ เสน
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชื่อ.........................................................................................................ชั้น......................เลขที่...................
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (๑๐ คะแนน)
๑. บรรทัด ๕ เสนมีชื่อเรียกเปนภาษาอังกฤษวาอะไร
staff
ตอบ ............................................................................................................................
๒. ในการนับบรรทัด ๕ เสน เราควรนับจากเสนใดเปนเสนที่ ๑
เสนล.....................................................................................................
างสุด
ตอบ .......................
๓. บอกถึงความหมายของเสนนอย
เสนที่เกินออกจากบรรทัด ๕ ซึ่งจะอยูต่ํากวาเสนที่ ๑ หรืออยูสูงกวาเสนที่ ๕ ของบรรทัด ๕ เสน
ตอบ .......................................................................................................................................................
๔. Measure หมายถึงอะไร
หองเพลง
ตอบ ............................................................................................................................
๕. Bar Lines คือ เสนอะไร และมีประโยชนอยางไร
เสนกั้นหอง
ตอบ ............................................................................................................................
๖. Start Repeat ควรใชควบคูกับเสนใด
End Repeat
ตอบ ............................................................................................................................
๗.
โนตเพลงในสัญลักษณนี้มีความหมายวาอยางไร
บรรเลงซ้ําตัวโนต ในเครื่องหมาย Start Repeat และ End Repeat
ตอบ ............................................................................................................................
๘.

สัญลักษณนี้คือเสนอะไร

End Repeat
ตอบ ............................................................................................................................
๙.

สัญลักษณนี้คือเสนอะไร

Double line
ตอบ ............................................................................................................................
๑๐. Final Bar มีสัญลักษณแบบไหน
ตอบ ...........................................................................................................................

๒๓๖
ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
อธิบาย และเขียนบรรทัด
๕ เสน และสัญลักษณ
ความหมายของเสนแตละ
ชนิด

แบบประเมินใบงานเรื่องบรรทัด ๕ เสน
ระดับคุณภาพ
๓
๒
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๑

ระดับคุณภาพ
๓
(ดี)

เกณฑการพิจารณา
อธิบายบาย
และเขี
ยนบรรทั
ด ๕ด เส๕นเส้และสั
ญลัญกษณ
ความหมาย
     อธิ
และเขี
ยนบรรทั
น และสั
ลักษณ์
ความหมาย
ของเสนแตละชนิด ไดถูกตองทุกขอ

๒
(พอใช)

อธิบายบาย
และเขี
ยนบรรทั
ด ๕ดเส๕นเส้และสั
ญลัญกษณ
ความหมาย
     อธิ
และเขี
ยนบรรทั
น และสั
ลักษณ์
ความหมาย
ของเสนแตละชนิด ผิด ๓ ขอ

๑
(ควรปรับปรุง)

อธิบายบาย
และเขี
ยนบรรทั
ด ๕ดเส๕นเส้และสั
ญลัญกษณ
ความหมาย
     อธิ
และเขี
ยนบรรทั
น และสั
ลักษณ์
ความหมาย
ของเสนแตละชนิดผิด ๕ ขอ
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค
เรื่องบรรทัด ๕ เสนหนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ที่

ชื่อ – สกุล

มุงมั่นใน รวม สรุปผลการ
การทํางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ผาน ไมผาน

หมายเหตุ นักเรียนได ๒ คะแนนขึ้นไป ถือวา ผาน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๓
สงงานก
อนหรื
อตรงตามที
่กําหนดเวลานั
ดหมาย
รับผิรับดชอบ
     ส่
งงานก่
อนหรื
อตรงตามที
่ก�ำหนดเวลานั
ดหมาย
ผิดชอบ
(ดี)
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย และชักชวน
ผูอื่นปฏิบัติ
๒
สงงานช
ากวาากว่กําหนด
แตไแต่
ดมได้ีการติ
ดตอดชีต่้แอจงโดยมี
เหตุเหตุ
ผลรัผบลรับ
     ส่
งงานช้
ก�ำหนด
มีการติ
ชี้แจงโดยมี
(พอใช)
ฟงได รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติองจนเปน
นิสัย
๑
สงงานช
ากวากว่
ากําก�หนด
บัตบิงัตานโดยจ
องอาศั
ยการชี
้แนะ
     ส่
งงานช้
ำหนดปฏิปฏิ
ิงานโดยต้
องอาศั
ยการชี
้แนะและ
และ
(ควรปรับปรุง) การตั
การตักดเตืเตืออนน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ โนตดนตรีมหัศจรรย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
     อ่
วหยุดโน
ดโน้ต ตและการเพิ
และการเพิ่ม ่ม
อานานเขียเขีนยนคาค่ตัาวตัโนวโน้
ต ตตัวตัหยุ
คาตัวโนต
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
อธิบายบาย
คาตัค่วาโน
่ม ่ม
     อธิ
ตัวตโน้ตัตวหยุ
ตัวดหยุโนดตโน้และการเพิ
ต และการเพิ
คาตัวโนต
ดานทักษะและกระบวนการ
     อ่
น และอธิ
อาน าและเขี
ยนอธิบาย
บายค่าคตัาวตัโน้
วโนต ตตัวตัหยุ
วหยุดโน้
ดโนต ตและ
การเพิ
่มค่าตั่มวคโน้าตัตวโนต
และการเพิ
ดานคุณลักษณะ
มุงมั่น่งในการทํ
างานำงาน
     มุ
มั่นในการท�

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
เรื่อง คาตัวโนตและตัวหยุดโนต
รายวิชาดนตรี
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. ครูเปดเพลงใหนักเรียนฟงจากนั้นใหนักเรียนปรบจังหวะ
ตามตัวโนต
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่องคาตัวโนตและตัวหยุดโนต
๒. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายและบอกถึงคาตัวโนต ตัว
หยุดโนต และการเพิ่มคาตัวโนต
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนสรุปความคิดรวมยอดลงในใบงานเรื่องคาตัวโนต
และตัวหยุดโนต
๒. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยใบงานและสรุปความรูเรื่อง
คาตัวโนตและตัวหยุดโนต
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงาน

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. ใบความรู
๒. youtube
https://www.youtube.com/watch?v=xaXCf_fPD
๒k
๓. หองดนตรีสากล
๔. คอมพิวเตอร
๕. เครื่องฉายโปรเจ
เตอร
โปรเจ็คกเตอร์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่๑

๒๓๘
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อธิบาย คาตัวโนต ตัวหยุด
โนต และการเพิ่มคาตัวโนต
ดานทักษะ/กระบวนการ
อาน และเขียนอธิบาย คาตัว
โนต ตัวหยุดโนต และการ
เพิ่มคา่มตัค่วาโนตัวตโน้ต
การเพิ
นคุณณลัลักกษณะอั
ษณะ นพึงประสงค์
ด้ดานคุ
มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

ใบงาน

ผานเกณฑคุณภาพ
ระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

สังเกตพฤติกรรมการ
ฝกทักษะการอ
านโน
การฝึ
ทักษะการอ่
านต
โน้ต

แบบฝกทักษะ

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางาน
การท�ำงาน

แบบสังเกต

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.......
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ใบความรู เรื่อง คาตัวโนตและตัวหยุดโนต
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๑. ตัวโนต (Note)
ตัวโนต เปนสัญลักษณทางดนตรีที่ใชบันทึกไวบนบรรทัด ๕ เสน เพื่อแสดงถึงระดับเสียงสูง - เสียงต่ํา
และความสั้น – ยาวของเสียงตัวโนตประกอบดวย ๓ สวน คือ
๑.๑ หัวโนต (Note head) เปนสวนที่แสดงระดับเสียง หัวโนตจะคาบอยูบรรทัด ๕ เสน หรือ อยูใน
ชองของบรรทัด ๕ เสนก็ได เชน
ตัวโนตคาบเสน บรรทัด ๕ เสน

ตัวโนตอยูในชองของบรรทัด ๕ เสน

๑.๒ กานโนต (Stem) เปนเสนตรงแนวตั้งที่ลากออกจากหัวของตัวโนต ถาหัวโนตอยูต่ํากวาเสนที่ ๓
ของบรรทัด ๕ เสนกานโนตจะชี้ขึ้น แตถาหัวโนตอยูสูงกวาเสนที่ ๓ ของบรรทัด ๕เสนกานโนตจะชี้ลง แตถาหัว
โนตอยูเสนที่ ๓ ของบรรทัด ๕ เสน กานโนตจะชี้ขึ้นหรือลงก็ได เชน
ตัวอยางการเขียนกานตัวโนต

๑.๓ เขบ็ต (Flag) จะใชกับหัวตัวโนตตัวดําเทานั้น เขบ็ตจะเขียนเริ่ม ตั้งแต ๑ ชั้นถึงไปเลื่อยๆ เชน
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๒. คาตัวโนตและตัวหยุดโนต
๒.๑ คาตัวโนต คือ สัญลักษณที่ใชบันทึกแทนเสียงดนตรี
๒.๒ ตัวหยุดหรือเครื่องหมายหยุด คือ เครื่องหมายที่ทําใหเสียงเงียบหรือหยุดในขณะที่บรรเลงดนตรี
มีลักษณะดังตอไปนี้
ลักษณะตัวโนต

ตัวหยุดโนต

ชื่อภาษาไทย
ตัวกลม

ระบบอเมริกัน
Whole Note

ระบบอังกฤษ
Semibreve

ตัวขาว

Half Note

Minim

ตัวดํา

Quarter Note

Crotchet

ตัวเขบ็ต ๑ ชั้น

Eighth Note

Quaver

ตัวเขบ็ต ๒ ชั้น

Sixteenth Note

Semi Quaver

ตัวเขบ็ต ๓ ชั้น

Thirty Second
Note

Demi Semi
Quaver

๓. การกระจายตัวโนต
มีคาเทากับ โนตตตัวกลม

มีคาเทากับ โนตตัวขาว
๒ ตัว
มีคาเทากับ โนตตัวดํา ๔

มีคาเทากับ โนตตัวเขบ็ต ๑ ชั้น

มีคาเทากับ โนตตัวเขบ็ต ๒ ชั้น
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๔. การเพิ่มคาตัวโนต
การเพิ่มคาตัวโนตทําได ๓ วิธี คือ
๔.๑ การประจุด (Dot) คือ การเพิ่มคาตัวโนตหรือคาตัวหยุดโนต สามารถทําใหยาวขึ้นไดโดยการประ
จุดทางขวาของตัวโนตหรือตัวหยุดโนต การประจุดจะทําใหตัวโนตหรือตัวหยุดโนตมีคาเพิ่มมากขึ้นครึ่งหนึ่งของ
คาตัวโนตตัวนั้น เชน

๔.๒ การใชเครื่องหมายโยงเสียง (Tie) คือ สัญลักษณที่เปนเสนโคงที่ลากเชื่อมระหวางโนต ๒ ตัวที่มี
ระดับเสียงเดียวกัน มักจะใชในกรณีที่โนตเดียวกันมีเสียงยาวขามหองเพลง จะเพิ่มคาโดยเอาคาตัวโนตทั้ง ๒
ตัวมารวมกัน โดยจะเริ่มเลนที่โนตตัวแรกและลากยาวไปจนถึงโนตตัวสุดทายที่เครื่องหมายกําหนด เชน
Tie

Tie
๔.๓ การใชสัญลักษณเฟอรมาตา (Fermata) คือ สัญลักษณนี้มีลักษณะเปนเสนโคงครึ่งวงกลม มีจุด
อยูตรงกลาง ใชบันทึกอยูเหนือหรือใตตัวโนตก็ได เฟอรมาตาทําใหตัวโนตหรือตัวหยุดมีคายาวกวาคาที่แทจริง
ของตัวโนตหรือตัวหยุดโนตเล็กนอย เชน
Fermata

Fermata
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ใบงาน เรื่อง คาตัวโนตและตัวหยุดโนต
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชื่อ.........................................................................................................ชั้น......................เลขที่...................
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (๑๐ คะแนน)
๑. Whole note เปนชื่อเรียกของโนตตัวใด
ตอบ...........................................................................................................................
๒.

สัญลักษณนี้ใชแทนตัวหยุดโนตตัวใด

ตอบ...........................................................................................................................
๓. Quaver or Eight rest เปนชื่อเรียกของตัวหยุดตัวใด
ใค
ตอบ...........................................................................................................................
๔.

สัญลักษณโนตตัวนี้ ๘ ตัว สามารถกระจายออกเปนโนตตัวเขบ็ต ๒ ชั้นไดกี่ตัว

ตอบ...........................................................................................................................
๕. จากโนตตัวกลมสามารถกระจายเปนโนตตัวดําไดกี่ตัว
ตอบ...........................................................................................................................
๖. ตัวหยุดโนตตัวเขบ็ต ๓ ชั้น มีลักษณแบบใด
ตอบ...........................................................................................................................

๗. การเพิ่มคาตัวโนตทําไดกี่วิธี มีวิธีอะไรบาง
ตอบ...........................................................................................................................
๘. เครื่องหมายเฟอรมาตา (Fermata) มีลักษณะอยางไร
ตอบ...........................................................................................................................
๙. โนตตัวดําประจุด จะมีคาเทากับโนตตัวใดบาง
ตอบ...........................................................................................................................
๑๐.

จงบอกสัญลักษณของตัวหยุดโนตตัวนี้

ตอบ...........................................................................................................................
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เฉลยใบงาน เรื่อง คาตัวโนตและตัวหยุดโนต
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ฃ

ชื่อ.........................................................................................................ชั้น......................เลขที่...................
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (๑๐ คะแนน)
๑. Whole note เปนชื่อเรียกของโนตตัวใด
โนตตัวกลม
ตอบ...........................................................................................................................
๒.

สัญลักษณนี้ใชแทนตัวหยุดโนตตัวใด

หยุดโนตตัวขาว
ตอบ...........................................................................................................................
๓. Quaver or Eight rest เปนชื่อเรียกของตัวหยุดตัวใค
หยุดโนตตัวเขบ็ต ๑ ชั้น
ตอบ...........................................................................................................................
๔.

สัญลักษณโนตตัวนี้ ๘ ตัว สามารถกระจายออกเปนโนตตัวเขบ็ต ๒ ชั้นไดกี่ตัว
๑๖ ตัว
ตอบ...........................................................................................................................
๕. จากโนตตัวกลมสามารถกระจายเปนโนตตัวดําไดกี่ตัว
๔ ตัว
ตอบ...........................................................................................................................
๖. ตัวหยุดโนตตัวเขบ็ต ๓ ชั้น มีลักษณแบบใด
ตอบ......................................... ..................................................................................

๗. การเพิ่มคาตัวโนตทําไดกี่วิธี มีวิธีอะไรบาง
๓ วิธี ๑. การปะจุด , ๒.การใชเครื่องหมายโยงเสียง , ๓. การใชสัญลักษณเฟอรมาตา
ตอบ...........................................................................................................................

๘. เครื่องหมายเฟอรมาตา (Fermata) มีลักษณะอยางไร
ตอบ...........................................................................................................................
๙. โนตตัวดําประจุด จะมีคาเทากับโนตตัวใดบาง
ตอบ...........................................................................................................................
๑๐.

จงบอกสัญลักษณของตัวหยุดโนตตัวนี้

ตอบ.................................. .........................................................................................

๒๔๕
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แบบประเมินใบงานเรื่องคาตัวโนตและตัวหยุดโนต
ที่

ชื่อ – สกุล
๓

รายการประเมิน
อาน เขียนคาของตัวโนต
ตัวหยุดโนต และการเพิ่ม
คาตัวโนต

ระดับคุณภาพ
๒

๑

ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๓
อาน าเขีนยเขีนคยนค่
าของตั
วโนวตโน้ตัตวหยุ
ดโนตหยุ
ต และการเพิ
่มค่มาตัค่วาโน
     อ่
าของตั
ตัวโน้
ด และการเพิ
ตัวตโน้ต
(ดี)
ไดถูกตองทุกขอ
๒
(พอใช)

อาน าเขีนยเขีนคยนค่
าของตั
วโนวตโน้ตัตวหยุ
ดโนตหยุ
ต และการเพิ
่มค่มาตัค่วาโน
     อ่
าของตั
ตัวโน้
ด และการเพิ
ตัวตโน้ต
star
ผิด ๓ ผิข้ดอ ๓ ขอ

๑
(ควรปรับปรุง)

อาน าเขีนยเขีนคยนค่
าของตั
วโนวตโน้ตัตวหยุ
ดโนตหยุ
ต และการเพิ
่มค่มาตัค่วาโน
     อ่
าของตั
ตัวโน้
ด และการเพิ
ตัวตโน้ต
ผิด ๕ ขอ
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค
เรื่องคาตัวโนตและตัวหยุดโนต
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ที่

ชื่อ – สกุล

มุงมั่นใน รวม สรุปผลการ
การทํางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ผาน ไมผาน

หมายเหตุ นักเรียนได ๒ คะแนนขึ้นไป ถือวา ผาน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๓
สงงานก
อนหรื
อตรงตามที
่กําหนดเวลานั
ดหมาย
รับผิรับดชอบ
     ส่
งงานก่
อนหรื
อตรงตามที
่ก�ำหนดเวลานั
ดหมาย
ผิดชอบ
(ดี)
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย และชักชวน
ผูอื่นปฏิบัติ
๒
สงงานช
ากวาากว่กําาหนด
แตไแต่
ดมไีกด้ารติ
ดตอดชีต่้แอจงโดยมี
เหตุเหตุ
ผลรัผบลรับ
     ส่
งงานช้
ก�ำหนด
มีการติ
ชี้แจงโดยมี
(พอใช)
ฟงได รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติองจนเปน
นิสัย
๑
สงงานช
ากวาากว่กําาหนด
ปฏิปฏิ
บัตบิงานโดยจ
องอาศั
ยการชี
้แนะ้แนะ
และ
     ส่
งงานช้
ก�ำหนด
ัติงานโดยต้
องอาศั
ยการชี
(ควรปรับปรุง) และการตั
การตัดเตือกนเตือน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๓ โนตดนตรีมหัศจรรย
เรื่อง บันไดเสียง C Major และกุญแจประจําหลัก
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รายวิชาดนตรี
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
อาน เขีานยนเขีรยอนง ร้โนองตสากล
ขั้นนํา
     อ่
โน้ตสากล
๑. ครูเปดเพลง twinkle twinkle little star ใหนักเรียนฟง
จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายตัวโนตในบทเพลง twinkle
ดานความรู
     วิ
เคราะห์
บทเพลงบั
นไดเสี
C Major
วิเคราะห
บทเพลงบั
นไดเสี
ยง CยงMajor
ใน ใน twinkle little star
กุญแจซอล และ กุญแจฟา
๒. นักเรียนรองโนตเพลง twinkle twinkle little star
ดานทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
อาน เขีานยนเขีรยอนงโน
บันตไดเสี
ยง CยงMajor
     อ่
ร้อตงโน้
บันไดเสี
C Major ๑. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเรื่องกุญแจประจําหลัก
ดานคุณลักษณะ
กุญแจซอล กุญแจฟา และตัวโนตบนบันไดเสียง C Major
มุงมั่น่งในการทํ
างานำงาน
ขั้นสรุป
     มุ
มั่นในการท�
๑. นักเรียนและครูรวมกันสรุปตัวโนตบนกุญแจประจําหลัก
และ บันไดเสียง C Major
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงาน

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. ใบความรู
๒. youtube
https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU
๓. หองดนตรีสากล
๔. คอมพิวเตอร
โปรเจ็คกเตอร์
๕. เครื่องฉายโปรเจ
เตอร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๒๔๗
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
ดานความรู
วิเคราะหบทเพลงบันไดเสียง
ประเมินใบงาน
แบบประเมินใบงาน ผานเกณฑคุณภาพ
C Major ในกุญแจซอล และ
ระดับ ๒
กุญแจฟา
จาก ๔ ระดับ
ดานทักษะ/กระบวนการ
อาน เขียน รองโนตบันได
ประเมินการปฏิบัติของ แบบฝกการปฏิบัติ
ผานเกณฑระดับ ๒
เสียง C Major
นักเรียน
โนตเพลง twinkle
จาก ๔ ระดับ
twinkle little star
นคุณณลัลักกษณะอั
ษณะนพึงประสงค์
ด้ดาานคุ
มีวินัย
สังเกตจากการปฏิบัติ
แบบบันทึกการ
ผานเกณฑระดับ ๒
ใฝเรียนรู
กิจกรรมของนักเรียน
สังเกต
จาก ๓ ระดับ
มุงมั่นในการทํางาน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.......
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ใบความรู เรื่องบันไดเสียง C Major และกุญแจประจําหลัก
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
กุญแจ (Clef)
กุญแจ คือ สัญลักษณทางดนตรีที่บันทึกไวบนบรรทัด ๕ เสน เพื่อบอกถึงความแตกตางของระดับ
เสียงของตัวโนตที่สูงหรือต่ําของตัวโนต กุญแจที่นิมยใชในปจจุบันแบงออกเปน ๓ ลักษณะ คือ
๑. กุญแจซอล หรือ กุญแจ G (G Clef) คือ กุญแจซอลหัวของกุญแจซอลจะอยูบนเสนที่ ๒ ของ
บรรทัด ๕ เสน โดยกําหนดใหตัวโนตที่อยูคาบเสนที่ ๒ คือโนตตัวซอล (G) กุญแจซอล(G) เปนกุญแจที่ใชกับ
เครื่องดนตรีที่มีเสียงสูง และเปนกุญแจหลักของทางดนตรีสากล กุญแจซอลมีชื่อเรียกเปนภาษาอังกฤษวา
(Treble Cllef)

๒. กุญแจฟา (F Clef) คือ กุญแจฟาหัวของกุญแจฟาจะอยูบนเสนที่ ๔ ของบรรทัด ๕ เสน โดย
กําหนดใหตัวโนตที่อยูคาบเสนที่ ๔ คือโนตตัวฟา (F) กุญแจฟา (F) เปนกุญแจที่ใชกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ํา
เชน กีตารเบส ทูบา ดับเบิ้ลเบส กุญแจฟามีชื่อเรียกเปนภาษาอังกฤษวา (Bass Clef)

การบันทึกตัวโนตสากล
ตัวโนตไทย
โด (ด)
ระบบตัวอักษร
C
ระบบโซฟา
do

เร (ร)
D
re

มี (ม)
E
mi

ฟา (ฟ)
F
fa

ซอล (ซ)
G
sol

ลา (ล)
A
la

บันไดเสียง C Major
C
D
E
F
G
A
B
C
ครึ
ง
่
เสี
ย
ง
ครึ
ง
่
เสี
ย
ง
เต็มเสียง เต็มเสียง
เต็มเสียง เต็มเสียง เต็มเสียง

C
เต็มเสียง

D

E

F
ครึ่งเสียง

G

A

B

C

ที (ท)
B
ti
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บันไดเสียง C Major บนกุญแจซอล (G CleF)

C

D

E

F

G

A

B

C

บันไดเสียง C Major บนกุญแจฟา (F CleF)

C

D

E

F

G

A

B

C

๒๕๑
ใบงานที่ ๑ เรื่องบันไดเสียง C Major และกุญแจประจําหลัก
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ใหนักเรียนเติมตัวโนตที่ขาดหายไปใหถูกตองและสมบูรณ (๕ คะแนน)
๑. เติมตัวโนตใหตรงกับกุญแจประจําหลัก

จากบทเพลงขางตนใชกุญแจประจําหลักอะไร...................................................................
๒. เติมตัวโนตใหตรงกับกุญแจประจําหลัก

251247
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่องบันไดเสียง C Major และกุญแจประจําหลัก
จากบทเพลงขางตนใชเฉลยใบงานที
กุญแจประจํา่ ๑หลักเรือะไร...................................................................
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ใหนักเรียนเติมตัวโนตที่ขาดหายไปใหถูกตองและสมบูรณ
๑. เติมตัวโนตใหตรงกับกุญแจประจําหลัก

กุญแจซอล
จากบทเพลงขางตนใชกุญแจประจําหลักอะไร...................................................................
กุญแจซอล
๒. เติมตัวโนตใหตรงกับกุญแจประจําหลัก

จากบทเพลงขางตนใชกุญแจประจําหลักอะไร..................................................................
กุญแจฟา
ชื่อ.........................................................................................................ชั้น......................เลขที่...................
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แบบประเมินใบงานเรื่องบันไดเสียง C Major และกุญแจประจําหลัก
ที่

ชื่อ – สกุล
๓

รายการประเมิน
๑. อาน เขียน รอง
โนตเพลงบนกุญแจซอล
กุญแจฟา ในบทเพลง
twinkle twinkle little
star

ระดับคุณภาพ
๒

๑

ระดับคุณภาพ
๓
(ดี)

เกณฑการพิจารณา
อานาเขีน ยเขีนยรนอร้งโน
ตเพลงบนกุ
ญแจซอล
ในบทเพลง
     อ่
องโน้
ตเพลงบนกุ
ญแจซอลกุญกุแจฟา
ญแจฟา ในบทเพลง
twinkle twinkle little star ไดถูกตองทุกตัวโนต

๒
(พอใช)

อานาเขีน ยเขีนยรนอร้งโน
ตเพลงบนกุ
ญแจซอล
ในบทเพลง
     อ่
องโน้
ตเพลงบนกุ
ญแจซอลกุญกุแจฟา
ญแจฟา ในบทเพลง
twinkle twinkle little star ผิด ๓ ตัวโนต

๑
(ควรปรับปรุง)

อานาเขี
ตเพลงบนกุ
ญแจซอล
ในบทเพลง
     อ่
น ยเขีนยรนอร้งโน
องโน้
ตเพลงบนกุ
ญแจซอลกุญกุแจฟา
ญแจฟา ในบทเพลง
twinkle twinkle little star ผิด ๕ ตัวโนต
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค
เรื่องบันไดเสียง C Major และกุญแจประจําหลัก
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ที่

ชื่อ – สกุล

มุงมั่นใน รวม สรุปผลการ
การทํางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ผาน ไมผาน

หมายเหตุ นักเรียนได ๒ คะแนนขึ้นไป ถือวา ผาน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
มุงมั่นในการทํางาน
๓
สงงานก
อนหรื
อตรงตามที
่กําหนดเวลานั
ดหมาย
รับผิรัดบชอบ
     ส่
งงานก่
อนหรื
อตรงตามที
่ก�ำหนดเวลานั
ดหมาย
ผิดชอบ
(ดี)
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย และชักชวน
ผูอื่นปฏิบัติ
๒
สงงานช
ากวาากว่
กําาหนด
แตไแต่
ดมไีกด้ารติ
ดตอดชีต่้แอจงโดยมี
เหตุเผหตุลรัผบลรับ
     ส่
งงานช้
ก�ำหนด
มีการติ
ชี้แจงโดยมี
(พอใช)
ฟงได รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติองจนเปน
นิสัย
๑
สงงานช
ากวากว่
ากําก�หนด
บัตบิงัตานโดยจ
องอาศั
ยการชี
้แนะ
     ส่
งงานช้
ำหนดปฏิปฏิ
ิงานโดยต้
องอาศั
ยการชี
้แนะและ
และ
(ควรปรับปรุง) การตั
การตักดเตืเตืออนน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ โนตดนตรีมหัศจรรย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
     อ่
องตสากล
โน้ตสากล
อาน เขีานยนเขีรยอนง ร้โน
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
ตวเพลงกุ
ญแจซอลในบทเพลง
อธิบายตั
วอโนงโน้
     อ่
านบร้ายตั
ตเพลงกุ
ญญ
แจซอลในบทเพลง
แจซอลในบทเพลง
ตเพลงกุ
โน้
     อธิ
Are You Sleeping และ กุญแจฟา ในบท
เพลง twinkle twinkle little star ในบันได
เสียง C Major
ดานทักษะและกระบวนการ
อานานรอร้งโน
     อ่
องโน้ตเพลงกุ
ตเพลงกุญญแจซอลในบทเพลง
แจซอลในบทเพลงAre
Are
You Sleeping และ กุญแจฟา ในบทเพลง
twinkle twinkle little star
ด้ดานคุณลักษณะอั
ษณะ นพึงประสงค์
มุงมั่น่งในการทํ
างาน
     มุ
มั่นในการท�
ำงาน
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. ครูเปดเพลง Are You Sleeping และเพลง twinkle
twinkle little star ใหนักเรียนฟงบทเพลงในบันไดเสียง
C Major และตบจังหวะตามบทเพลง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนฝกอาน เขียน และรองโนตจากใบงานเรื่อง
การอานรองโนตสากลกุญแจซอล และกุญแจฟา
๒. ครูเลนเปยโนเพลง Are You Sleeping และเพลง
twinkle twinkle little star ใหนักเรียนรองโนตตาม
จังหวะของบทเพลง
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายโนตเพลง Are You
Sleeping และเพลง twinkle twinkle little star ให
นักเรียนฟงบทเพลงในบันไดเสียง C Major

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
เรื่อง การอานรองโนตสากล
รายวิชาดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงาน

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. ใบความรู
๒. YouTube https://www.youtube.com/watch?v=JRJibhgwUQ
๓. YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=yzzpwUIFmRQ
๔. คอมพิวเตอร
โปรเจ็คกเตอร์
๕. เครื่องฉายโปรเจ
เตอร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่๑

๒๕๕
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
บันทึกโนตเพลงกุญแจซอลในบท
เพลง Are You Sleeping และ
กุญแจฟา ในบทเพลง twinkle
twinkle little star
ดานทักษะ/กระบวนการ
ขับรองโนตโนตเพลงกุญแจซอลใน
บทเพลง Are You Sleeping และ
กุญแจฟา ในบทเพลง twinkle
twinkle little star
ษณะ นพึงประสงค์
ด้ดานคุณลักษณะอั
มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

ใบงานการอานรอง
โนต

ผานเกณฑคุณภาพ
ระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

แบบสังเกตุการฝก
ทักษะการอานรอง
โนต

แบบฝกทักษะการ
ขับรองโนตสากล

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

สังเกตจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียน

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.......
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ใบงาน เรื่อง การอานรองโนตสากล
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชื่อ.........................................................................................................ชั้น......................เลขที่...................
๑. ใหนักเรียนฝกทักษะอานรองโนตบนกุญแจซอลในบทเพลง Are You Sleeping บนบันไดเสียง C Major

๒. ใหนักเรียนฝกทักษะอานรองโนตบนกุญแจฟาในบทเพลง Twinkle Twinkle Little star บนบันไดเสียง C Major
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เฉลยใบงาน เรื่อง การอานรองโนตสากล
ใบงาน
องโนตสากล
หนวยที่ ๓ เรื่องโน
ตดนตรีเรืม่อหัง ศการอ
จรรยานรแผนการจั
ดการเรียนรูที่ ๑
วยที่ ๓รหัเรืส่อวิงโน
ดนตรีมหัศภาคเรี
จรรย ยนที
แผนการจั
นรูทที่ ๑ี่ ๑
รายวิหน
ชาดนตรี
ชาตศ๒๑๑๐๓
่ ๑ ชั้นมัดธการเรี
ยมศึกยษาป
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชื่อ.........................................................................................................ชั้น......................เลขที่...................
ชื่อ.........................................................................................................ชั้น......................เลขที่...................
๑. ใหนักเรียนฝกทักษะอานรองโนตบนกุญแจซอลในบทเพลง Are You Sleeping บนบันไดเสียง C Major
๑. ใหนักเรียนฝกทักษะอานรองโนตบนกุญแจซอลในบทเพลง Are You Sleeping บนบันไดเสียง C Major
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แบบประเมินใบงานเรื่องการอานรองโนตสากล
ที่

ชื่อ – สกุล
๓

รายการประเมิน
อาน รองโนตเพลงบน
กุญแจซอล ในบทเพลง

๑

ระดับคุณภาพ
๓
(ดี)

เกณฑการพิจารณา
AreAre
Youyou
อาน ารนองโน
ตเพลงบนกุ
ญแจซอล
ในบทเพลง
     อ่
ร้องโน้
ตเพลงบนกุ
ญแจซอล
ในบทเพลง
Sleeping และ กุญแจฟา ในบทเพลง twinkle twinkle little
star ไดถูกตองทุกตัวโนต

๒
(พอใช)

อาน ารนองโน
ตเพลงบนกุ
ญแจซอล
ในบทเพลง
AreAre
Youyou
     อ่
ร้องโน้
ตเพลงบนกุ
ญแจซอล
ในบทเพลง
Sleeping และ กุญแจฟา ในบทเพลง twinkle twinkle little
star ผิด ๓ ตัวโนต

๑
(ควรปรับปรุง)

อาน ารนองโน
ตเพลงบนกุ
ญแจซอล
ในบทเพลง
AreAre
Youyou
     อ่
ร้องโน้
ตเพลงบนกุ
ญแจซอล
ในบทเพลง
Sleeping และ กุญแจฟา ในบทเพลง twinkle twinkle little
star ผิด ๕ ตัวโนต

Are You Sleeping และ

กุญแจฟา ในบทเพลง
twinkle twinkle little
star

ระดับคุณภาพ
๒
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค เรื่องการอานรองโนตสากล
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ที่

ชื่อ – สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่นใน รวม สรุปผลการ
การทํางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผาน ไมผาน

หมายเหตุ นักเรียนได ๖ คะแนนขึ้นไป ถือวา ผาน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๓
สงงานก
อนหรื
อตรงตามที
่กําหนดเวลานั
ดหมาย
รับผิรับดชอบ
     ส่
งงานก่
อนหรื
อตรงตามที
่ก�ำหนดเวลานั
ดหมาย
ผิดชอบ
(ดี)
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย และชักชวน
ผูอื่นปฏิบัติ
๒
สงงานช
ากวาากว่กําหนด
แตไแต่
ดมได้ีการติ
ดตอดชีต่้แอจงโดยมี
เหตุเหตุ
ผลรัผบลรับ
     ส่
งงานช้
ก�ำหนด
มีการติ
ชี้แจงโดยมี
(พอใช)
ฟงได รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติองจนเปน
นิสัย
๑
ส     
งงานช
ากวาากว่กําหนด
ปฏิปฏิ
บัตบิงตัานโดยจ
องอาศั
ยการชี
้แนะ
สง่ งานช้
ก�ำหนด
งิ านโตยต้
องอาศั
ยการชี
แ้ นะและ
และ
การตัดกเตืเตือน
(ควรปรับปรุง) การตั

ขอบเขตเนื้อหา
อาน เขีานยนเขีรยอนง ร้โนองตไทย
     อ่
โน้ตไทย
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
อาน เขี
     อ่
านยนเขียรอนงโน
ร้อตง ไทยได
โน้ตไทยได้
ดานทักษะและกระบวนการ
มีทักษะในการร
องเพลงไทยในอั
ตราจั
งหวะ
๒ ชั๒้นชั้น
      มี
ทักษะในการร้
องเพลงไทยในอั
ตราจั
งหวะ
ษณะ นพึงประสงค์
ด้ดานคุณลักษณะอั
ปฏิบัติกบิจัตกรรมร
วมกัวบมกั
ผูอบื่นผูด้อวื่นยความสนุ
กสนาน
     ปฏิ
กิจกรรมร่
ด้วยความสนุ
กสนาน
มั่นใจ มีความซื่อสัตยและความรับผิดชอบ

หนวยการเรียนรูที่ ๓ โนตดนตรีมหัศจรรย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. นักเรียนฟงเพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น และเคาะตามจังหวะฉิ่ง
เมื่อจบเพลง นักเรียน ครูพูดคุย ซักถามเกี่ยวกับจังหวะ ทํานอง
และวิธีการจดจําทํานองเพลง ความสําคัญของโนตเพลง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง โนตดนตรีมหัศจรรย โดยครูเปนผู
กระตุนคําถาม และอธิบาย ยกตัวอยางเพิ่มเติมใหเนื้อหาสมบูรณ
พรอมทั้งฝกเขียนโนตไทย
๒. นักเรียนฝกทักษะเบื้องตนการอานโนตเพลงไทย และฝกรอง
โนตบทเพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น โดยครูเปนผูสาธิตนักเรียนรองตาม
๓. แบงนักเรียนเปนกลุม เพื่อฝกทักษะเพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น
โดยครูเปนผูชี้แนะ เมื่อเห็นนักเรียนปฏิบัติไมถูกตอง พรอมแจงให
นักเรียนแตละกลุมฝกทักษะเพื่อการสอบปฏิบัติรองโนต
เพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้นหนาชั้นเรียนในชั่วโมงตอไป

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี
รายวิชาดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ฝกเขียนโนตเพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น
ปฏิบัติการอาน และรองโนตเบื้องตน

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เทปหรือซีดีเพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น
๒. เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีตางๆ
๓. ใบความรู
๓. หองสมุด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๒๖๑
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หนวยการเรียนรูที่ ๓ โนตดนตรีมหัศจรรย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง หลักการอาน เขียนโนตไทยเบื้องตน
โดยครูคอยใหความรูเสริมในสวนที่นักเรียนไมเขาใจ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี
รายวิชาดนตรี
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๒๖๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อาน เขียน โนตไทย ได

ดานทักษะ/กระบวนการ
ปฏิบัติการอาน และรอง
โนตเพลงที่กําหนดใหได

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจใบงานการเขียน
โนตเพลงไทย

แบบประเมินการ
เขียนโนตไทย

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

ประเมินการสังเกต
พฤติกรรม

แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

นคุณณลัลักกษณะอั
ษณะนพึงประสงค์
ด้ดานคุ
ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีดวย
สังเกตจากการปฏิบัติ
แบบบันทึก
ผานเกณฑระดับ ๒
ความสนุกสนานและมั่นใจ
กิจกรรมของนักเรียน
การสังเกต
จาก ๓ ระดับ
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.......
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ใบความรู
ใบความรู
 เรื่อ งโน
เรื่องโน
ตดนตรี
ตดนตรี
มหัศมจรรย
หัศจรรย
หนวหน
ยการเรี
วยการเรี
ยนรูยทนรู
ี่ 3ที่ 3
รายวิรายวิ
ชาดนตรี
ชาดนตรี
รหัสรหั
วิชสาวิชศ๒๑๑๐๓
า ศ๒๑๑๐๓
ภาคเรี
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
๑ ชั่ ๑้นมัชัธ้นยมศึ
มัธยมศึ
กษาป
กษาป
ที่ ๑ที่ ๑

องคองค
ประกอบโน
ประกอบโน
ตเพลงไทย
ตเพลงไทย
จังหวะ
จังหวะ
แบงแบ
ไดดงังไดนีด้ ังนี้
อัตราจั
อัตงราจั
หวะชั
งหวะชั
้นเดีย้นวเดียว
อัตราจั
อัตงราจั
หวะงหวะ
๒ ชั้น๒ ชั(มี้นจํา(มีนวนห
จํานวนห
องเพลงเป
องเพลงเป
น ๒นเท๒าของชั
เทาของชั
้นเดีย้นว)เดียว)
อัตราจั
อัตงราจั
หวะงหวะ
๓ ชั้น๓ ชั(มี้นจํา(มีนวนห
จํานวนห
องเพลงเป
องเพลงเป
น ๒นเท๒าของ
เทาของ
๒ ชั้น๒, ชัหรื้น,อหรื๔ อเท๔าของชั
เทาของชั
้นเดีย้นว)เดียว)
ซึ่งความสั
ซึ่งความสั
้นยาวของเพลงดั
้นยาวของเพลงดั
งกลางวกลเมืาว่อบรรเลงต
เมื่อบรรเลงต
อเนื่องจึ
เนืง่อมีงจึผลให
งมีผกลให
ารบรรเลงเกิ
การบรรเลงเกิ
ดความช
ดความช
าเร็วาไปตาม
เร็วไปตาม
สัดสสัวดนนีสว้ดนนี
วย้ดนัว่นยคืนัอ่นคือ
เพลงที
เพลงที
่มีจังหวะ
่มีจังหวะ
๓ ชั้น๓จะบรรเลงช
ชั้นจะบรรเลงช
า า
เพลงที
เพลงที
่มีจังหวะ
่มีจังหวะ
๒ ชั้น๒จะบรรเลง
ชั้นจะบรรเลง
ปานกลาง
ปานกลาง
และจัและจั
งหวะชั
งหวะชั
้นเดีย้นวเดีจะบรรเลงเร็
ยว จะบรรเลงเร็
ว ว
การทีการที
่จะรูว่จาะรูเพลงใดเป
วาเพลงใดเป
นเพลงบรรเลงในจั
นเพลงบรรเลงในจั
งหวะใด
งหวะใด
สามารถสั
สามารถสั
งเกตได
งเกตได
จากเสี
จากเสี
ยง ฉิย่งงและ
ฉิ่ง และ
กลองกลอง
ซึ่ง ซึ่ง
เรียกว
เรียา กว
จังาหวะ
จังหวะ
หนาหน
ทับาทีทั่ปบรากฏในแต
ที่ปรากฏในแต
ละหลอะห
งเพลงเป
องเพลงเป
นสํานคัสํญาคัญ
เพลงไทยนิ
เพลงไทยนิ
ยมแบยมแบ
งแบงแบ
หองงเพลงออกเป
หองเพลงออกเป
นเลขคู
นเลขคู
 
ใน ๑ในชุด๑ หรื
ชุดอหรื๑ อแถว
๑ แถว
จะมีจะมี
๘ ห๘องห(หรื
อง อ(หรื๔ อห๔อง)หอง)
ใน ๑ในห๑องหมีอง๔มีจัง๔หวะ
จังหวะ
- - ---- - - - - ---- - - - - ---- - - - - ---- - - - - ---- - - - - ---- - - - - ---- - - - - ---- - ใน ๑ในจัง๑หวะคื
จังหวะคื
อ ๑ อตัว๑โนตัตวโน(ตัตวอย
(ตัวาง)อยาง)
ด ด ดด ดด ด ด ร ร ร ร ร ร ม ม มม มม ม มฟ ฟฟฟฟฟฟ ฟซ ซ ซซ ซซ ซ ซ ล ล ลล ลล ล ลท ทททททท ทดํ ดํ ดํดํ ดํดํ ดํ ดํ
ดังนัดั้นงเสี
นั้นยงฉิ
เสี่งยงฉิ
ที่ป่งรากฏในเพลงแต
ที่ปรากฏในเพลงแต
ละอัลตะอั
ราจัตงราจั
หวะงหวะ
จะแสดงได
จะแสดงได
ดังนีด้ ังนี้
จังหวะ
จังหวะ
๓ ชั้น๓ ชั้น
- - ---- - - - - --ฉิ-่ง- ฉิ่ง - - ---- - - - - --ฉั-บ- ฉับ - - ---- - - - - --ฉิ-่ง- ฉิ่ง - - ---- - - - - --ฉั-บ- ฉับ
จังหวะ
จังหวะ
๒ ชั้น๒ ชั้น
- - --ฉิ-่ง- ฉิ่ง- - - --ฉั-บ- ฉับ - - --ฉิ-่ง- ฉิ่ง - - --ฉั-บ- ฉับ - - --ฉิ-่ง- ฉิ่ง - - --ฉั-บ- ฉับ - - --ฉิ-่ง- ฉิ่ง - - --ฉั-บ- ฉับ
จังหวะชั
จังหวะชั
้นเดีย้นวเดียว
- ฉิ่ง--ฉิฉิ่ง่ง- ฉิ่ง- ฉิ่ง--ฉิฉั่งบ- ฉับ- ฉิ่ง--ฉิฉิ่ง่ง- ฉิ่ง- ฉิ่ง--ฉิฉั่งบ- ฉับ- ฉิ่ง--ฉิฉิ่ง่ง- ฉิ่ง- ฉิ่ง--ฉิฉั่งบ- ฉับ- ฉิ่ง--ฉิฉิ่ง่ง- ฉิ่ง- ฉิ่ง--ฉิฉั่งบ- ฉับ
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เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีไทย
เครื่องหมายและสัญลักษณโนตไทยตามหลัก ของ พันโทพระอภัยพลรบ (พลอย เพ็ญกุล พ.ศ.
๒๔๐๓-๒๔๕๙) ซึ่งเปนผูแตงตําราดนตรีวิทยาเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ และอธิบายหลักการบันทึกโนตแบบตัวอักษร
ขึ้นจนไดรับความนิยมเปนอยางมาก การบันทึกโนตแบบตัวอักษรนี้เปนการใชตัวอักษรไทยมาเปรียบเทียบให
ตรงกับเสียงของโนตสากลดังนี้
ด = โด

ร = เร

ม = มี

ฟ = ฟา

ซ = ซอล

ล = ลา

ท = ที

ในกรณีที่เปนโนตเสียงสูงจะใชการประจุดไวบนตัวโนต เชน ดํ = โด สูง เปนตนวิธีการนี้ชวยใหเขาใจ
งายสําหรับวิธีการบันทึกโนตไทยนั้นจะบันทึกลงในตารางโดยแบงออกเปนบรรทัด บรรทัดละ ๘ ชองเรียกวา
“หอง” ในแตละหองจะบรรจุโนตไว ๔ ตัว ถาเปนอัตราปานกลางหรือจังหวะสองชั้น โนตตัวสุดทายของแตละ
หองจะเปนโนตเสียงตกจังหวะซึ่งในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการอานโนตแบบอัตราสองชั้นเปนหลัก
ฉิ่ง

ฉับ

ฉิ่ง

ฉับ

ฉิ่ง

ฉับ

ฉิง่

ฉับ

๑๒๓๔ ๑๒๓๔ ๑๒๓๔ ๑๒๓๔ ๑๒๓๔ ๑๒๓๔ ๑๒๓๔ ๑๒๓๔
นอกจากตัวโนตที่บันทึกลงในตารางแลว ยังมีเครื่องหมาย – ซึ่งใชแทนตัวโนตดวยขีด ๑ ขีด (-) ใช
แทนโนต ๑ ตัว แสดงการเพิ่มเสียงตัวโนตที่อยูขางหนาเครื่องหมายใหมีเสียงยาวขึ้น ทั้งนี้ความยาวของเสียงจะ
มีมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนขีด (-) ดังนี้
ถามี มีคาความยาวของเสียงเทากับ ๑/๔ จังหวะ
ถามี - มีคาความยาวของเสียงเทากับ ๒/๔ จังหวะ
ถามี - - มีคาความยาวของเสียงเทากับ ๓/๔ จังหวะ
ถามี - - - มีคาความยาวของเสียงเทากับ ๔/๔ จังหวะ หรือ เทากับ ๑ จังหวะ
วิธีการอานโนตไทยนั้นจะใชการเคาะจังหวะที่โนตทายหอง แทนเสียงฉิ่งฉับในอัตราสองชั้นจะมีโนต
ตัวสุดทายเปนเสียงตกจังหวะเสมอ เมื่อกําหนดให ๑ บรรทัดโนตเทากับ ๑ หนาทับปรบไก ดังนั้นเมื่ออานโนต
อัตราสองชั้น ควรเคาะจังหวะที่โนตหองสุดทายแทนเสียงฉิ่งเสียงฉับ สังเกตที่ตัวพิมพเขาจะทําใหเขาใจวิธีการ
บันทึกไดงายขึ้นสําหรับการบันทึกโนตไทยโดยทั่วไปจะบันทึกไว ๘ ลักษณะที่พบมากที่สุด ดังนี้
โนตแบบ ๔ ตัว ตอ ๑ หอง
ดดดด

รรรร

มมมม ฟฟฟฟ

ซซซซ

ลลลล

ทททท

ดํ ดํ ดํ ดํ
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โนตแบบ ๓ ตัว ตอ ๑ หอง
-ดดด

-รรร

-มมม

-ฟฟฟ

-ซซซ

-ลลล

-ททท

- ดํ ดํ ดํ

โนตแบบ ๓ ตัว แตเปนลักษณะของ ๑ หอง ๑ ตัว และ ๓ หอง ตัว เปนโนตที่ใชสําหรับมือฆอง
---ด

ดด-ร

รร-ม

มม-ฟ

ฟฟ-ซ

ซซ-ล

ลล-ท

ท ท - ดํ

-ซ-ซ

-ล-ล

-ท-ท

- ดํ - ดํ

--ซซ

--ลล

--ทท

- - ดํ ดํ

โนตแบบ ๒ ตัว ตอ ๑ หอง (ตัวที่ ๒ และตัวที่ ๔)
-ด-ด

-ร-ร

-ม-ม

-ฟ-ฟ

โนตแบบ ๒ ตัว ตอ ๑ หอง (ตัวที่ ๓ และตัวที่ ๔)
--ดด

--รร

--มม

--ฟฟ

โนตแบบ ๒ ตัว ตอ ๑ หอง เปนแบบจังหวะยก (ตัวที่ ๑ และตัวที่ ๒)
ดด--

รร--

มม--

ฟฟ--

ซซ--

ลล--

ทท--

ดํ ดํ - -

---ม

---ฟ

---ซ

---ล

---ท

- - - ดํ

----

---ร

----

---ม

----

---ฟ

โนตแบบ ๑ ตัว ตอ ๑ หอง
---ด

---ร

โนตแบบ ๑ ตัว ตอ ๒ หอง
----

---ด

เพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น
ทอน ๑
- - -ซ
- ลซม

- ลลล
ซมรด

- - - ดํ
- ซฺ – ด

- ลลล
-ดรม

- ซซซ
-ซ–ล

ทอน๒
- มํ มํ มํ
- ลซม

- รํ – ดํ
ซมรด

- รํ - ดํ
- ซฺ – ด

- ซ-ล
-ดรม

ดํ ล ซ ม ร ม ซ ล
-ซ–ล - ซ- ม

- ล– ซ
- ซ- ม

- - - ม - มมม
- - - ร - - - ด

- รํ - ดํ
- - - ร

ดํ ดํ – รํ
- - - ด
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เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
รายการประเมิน
๔
๑. การอานโนต
อานโนตการอาน
เพลงแขกบรเทศ
โนตเพลง
๒ ชั้น
แขกบรเทศ ๒ ชั้น
ไดอยางถูกตอง
ตามจังหวะของ
บทเพลงครบทุกตัว
๒. การเขียน
โนตเพลง
แขกบรเทศ ๒ ชั้น

เขียนโนตเพลง
แขกบรเทศ ๒
ชั้นในแตละหองได
ถูกตองตาม
บทเพลง

๓. การรอง
โนตเพลง
แขกบรเทศ ๒ ชั้น

รองรองโนตเพลง
แขกบรเทศ ๒ ชั้น
ไดถูกตองตาม
จังหวะเพลงตลอด
ทั้งเพลง

ระดับคะแนน
๓
อานโนตการอาน
โนตเพลง
แขกบรเทศ ๒ ชั้น
ไดอยางถูกตอง
ตามจังหวะ
ของบทเพลง
เปนสวนใหญ
เขียนโนตเพลง
แขกบรเทศ ๒ ชั้น
ในแตละหอง
ไดถูกตองตาม
บทเพลง แตมี
จุดบกพรองบาง
เล็กนอย
รองโนตเพลง
แขกบรเทศ ๒ ชั้น
ไดถูกตองตาม
จังหวะเพลงตลอด
ทั้งเพลงแตมีครอม
จังหวะบางเล็กนอย

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๔
คะแนน
๓
คะแนน
๒
คะแนน
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๒
อานโนตการอาน
โนตเพลง
แขกบรเทศ ๒ ชั้น
ไดอยางถูกตอง
แตไมตรงตามจังหวะ

๑
อานโนตการอาน
โนตเพลง
แขกบรเทศ ๒ ชั้น
ไดเพียงบางตัวและ
อานตัวโนตไมตรง
ตามจังหวะ

เขียนโนตเพลง
แขกบรเทศ ๒ ชั้น
ในแตละหอง
ไดถูกตอง
ตามบทเพลง
แตมีจุดบกพรอง
เปนสวนใหญ
รองโนตเพลง
แขกบรเทศ ๒ ชั้นได
ถูกตองตามจังหวะ
เพลงตลอดทั้งเพลง
แตมีครอมจังหวะ
เปนสวนใหญ

เขียนโนตเพลง
แขกบรเทศ ๒ ชั้น
ในแตละหอง
ไมถูกตอง
ตามบทเพลง

รองโนตเพลง
แขกบรเทศ ๒ ชั้นได
ไมถูกตองตามจังหวะ
ของเพลง

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. นักเรียน ทบทวนการรองโนตเพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น พรอม ๆ กัน โดย
ครูชี้แจงเกณฑการใหคะแนนการรองโนตเพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น

ขั้นสอน
๑. นักเรียนเตรียมความพรอมการปฏิบัติการรองโนต เปนเวลา ๕ นาที
๒. นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติสอบการรองโนตเพลงไทยในบทเพลง
ดานทักษะและกระบวนการ
แขก๓รเทศ ๒ ชั้นหนาชั้นเรียนทีละกลุมจนครบทุกกลุม
     มี
ักษะในการร้
องเพลงไทยในอั
ตราจั
งหวะ
มีทักทษะในการร
องเพลงไทยในอั
ตราจั
งหวะ
๒ ชั๒้นชั้น ๓.นักเรียนและครูรวมกันเสนอความคิดเห็น แจงเหตุผลที่ทําใหการ
รองโนตไดดี และเหตุผลที่ทําใหการรองโนตไมดี โดยครูเสนอแนะ
ษณะ นพึงประสงค์
ด้ดานคุณลักษณะอั
เพื่อนักเรียนไดนําไปพัฒนาฝกทักษะการรองโนตใหดียิ่งขึ้น
     ปฏิ
ิกิจกรรมร่
ด้วยความสนุ
กสนาน
ปฏิบัติกบิจัตกรรมร
วมกัวบมกั
ผูอบื่นผูด้อวื่นยความสนุ
กสนาน
ขั้นสรุป
มั่นใจ มีความซื่อสัตยและความรับผิดชอบ
๑. นักเรียน ครูรวมกันสรุปความสําคัญของการบันทึกโนต และรอง
โนต เพื่อชวยความจํา และทําใหการบรรเลงดนตรีไดถูกตอง และ
ไพเราะยิ่งขึ้น

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
     ร้
ตไทยได้
รองโนองโน้
ตไทยได

ขอบเขตเนื้อหา
อาน าเขีนยเขี
น ยรนองร้โน
ไทยตไทย
     อ่
องตโน้

หนวยการเรียนรูที่ ๓ โนตดนตรีมหัศจรรย (๒)
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี
รายวิชาดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ฝกทักษะรองโนตเพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น
๒. สอบปฏิบัติรองโนตเพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เทปหรือซีดีเพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น
๒. เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีตางๆ
๓. ใบความรู
๔. หองสมุด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๒๖๘
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อาน และรองโนตเพลงไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ประเมินการสังเกต
พฤติกรรม

แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

แบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติ

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

แบบบันทึก
การสังเกต

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

ดานทักษะ/กระบวนการ
ปฏิบัติการอานโนตเพลง
ประเมินการปฏิบัติ
ที่กําหนดใหได
นคุณณลัลักกษณะอั
ษณะนพึงประสงค์
ด้ดาานคุ
ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีดวย
สังเกตจากการปฏิบัติ
ความสนุกสนานและมั่นใจ
กิจกรรมของนักเรียน

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.......

เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
รายการประเมิ
เกณฑ
การประเมินนผลชิ้นงานหรือภาระงาน
๔
รายการประเมิน
๑. การอานโนต
อานโนตการอ
๔ าน
เพลงแขกบรเทศ
โน
เพลง
๑. การอานโนต
ออ่าตนโน
นโน้
ตการอาน
๒ ชั้น
แขกบรเทศ
เพลงแขกบรเทศ
โนตเพลง ๒ ชั้น
ได
อยางถูกต๒องชั้น
๒ ชั้น
แขกบรเทศ
ตามจั
หวะของ
ไดอยางงถู
กตอง
บทเพลงครบทุ
ตามจังหวะของกตัว
บทเพลงครบทุกตัว
๒. การเขียน
เขียนโนตเพลง
โน
เพลง ยน
แขกบรเทศ
๒
๒. ตการเขี
เขียนโนตเพลง
แขกบรเทศ
้นในแตละห๒องได
โนตเพลง ๒ ชั้น ชัแขกบรเทศ
องตาม
แขกบรเทศ ๒ ชั้น ถูชัก้นตในแต
ละหองได
บทเพลง
ถูกตองตาม
บทเพลง
๓. การรอง
โน
เพลงอง
๓. ตการร
แขกบรเทศ
โนตเพลง ๒ ชั้น
แขกบรเทศ ๒ ชั้น

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
เกณฑการตัดสิน ๔
คะแนน
๔๓
คะแนน
๓๒
คะแนน
๒๑
คะแนน
๑
เกณฑการผาน
เกณฑการผาน

รองรองโนตเพลง
แขกบรเทศ
๒ ชั้น
รองรองโนตเพลง
ได
ถูกตองตาม๒ ชั้น
แขกบรเทศ
จัไดงถหวะเพลงตลอด
ูกตองตาม
ทัจัง้ หวะเพลงตลอด
เพลง
ทั้งเพลง
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ระดับคะแนน
๓ ระดับคะแนน ๒
อานโนตการอ
๓ าน อานโนตการอ
๒ าน
เพลง
เพลง
อาตนโน้
นโน
อาตนโน
ตการอาน
อ่โน
ต การอาน โน
แขกบรเทศ
โนตเพลง ๒ ชั้น แขกบรเทศ
โนตเพลง ๒ ชั้น
ได
อยางถูกต๒องชั้น ได
อยางถูกต๒องชั้น
แขกบรเทศ
แขกบรเทศ
ตามจั
หวะ
แต
รงตามจั
ไดอยางงถู
กตอง
ไดอไมยาตงถู
กตอง งหวะ
ของบทเพลง
ตามจังหวะ
แตไมตรงตามจังหวะ
เป
นสวนใหญ
ของบทเพลง
เขี
ตเพลง
เขียนโนตเพลง
เปยนนโน
สวนใหญ
แขกบรเทศ
๒ ชั้น แขกบรเทศ
๒ ชั้น
เขียนโนตเพลง
เขียนโนตเพลง
ในแต
ละหอง๒ ชั้น ในแต
ละหอง๒ ชั้น
แขกบรเทศ
แขกบรเทศ
ได
ถูกตลอะหงตาม
ได
ถูกตลอะหง อง
ในแต
อง
ในแต
บทเพลง
แตมี
ตามบทเพลง
ไดถูกตองตาม
ไดถูกตอง
จุบทเพลง
ดบกพรอแตงบมาี ง
แต
มีจุดบกพรอง
ตามบทเพลง
เล็
นอย องบาง
เป
จุดกบกพร
แตนมสีจวุดนใหญ
บกพรอง
รอกงโน
รเปอนงโน
เพลง
เล็
นอตยเพลง
สวตนใหญ
แขกบรเทศ
รองโนตเพลง๒ ชั้น แขกบรเทศ
รองโนตเพลง๒ ชั้นได
ได
ถูกตองตาม๒ ชั้น ถูแขกบรเทศ
กตองตามจั๒งหวะ
แขกบรเทศ
ชั้นได
จัไดงถหวะเพลงตลอด
เพลงตลอดทั
ูกตองตาม
ถูกตองตามจั้งเพลง
หวะ
ทัจัง้ หวะเพลงตลอด
เพลงแตมีครอม แต
มีครอมจัง้งหวะ
เพลงตลอดทั
เพลง
จัทัง้ หวะบ
างเล็
เพลงแต
มีคกรนออมย เป
แตนมสีควรนใหญ
อมจังหวะ
จังหวะบางเล็กนอย เปนสวนใหญ

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดีพอใช
ปรับปรุง
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง
ตั้งแตระดับ ๒
ตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไป

๑
อานโนตการอ
๑ าน
โน
เพลง
อาตนโน
ตการอาน
แขกบรเทศ
โนตเพลง ๒ ชั้น
ได
เพียงบางตั๒วและ
แขกบรเทศ
ชั้น
อไดาเนตั
โนตไมวตและ
รง
พียวงบางตั
ตามจั
อานตังวหวะ
โนตไมตรง
ตามจังหวะ
เขียนโนตเพลง
แขกบรเทศ
๒ ชั้น
เขียนโนตเพลง
ในแต
ละหอง๒ ชั้น
แขกบรเทศ
ไม
ถูกตลอะหง อง
ในแต
ตามบทเพลง
ไมถูกตอง
ตามบทเพลง
รองโนตเพลง
แขกบรเทศ
รองโนตเพลง๒ ชั้นได
ไม
ถูกตองตามจั
แขกบรเทศ
๒ ชัง้นหวะ
ได
ของเพลง
ไมถูกตองตามจังหวะ
ของเพลง
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รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๔
ชื่อหนวยการเรียนรู ลํานํารองเลนเปนเพลง
รายวิชาดนตรี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๖ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ม.๑/๓ รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงที่หลาก หลายรูปแบบ
ม.๑/๘ ใชเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟง
ม.๑/๙ ใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ
๒ .สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
เสียงของดนตรีมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรมซึ่งเราสามารถใชจัดประเภทของวงดนตรีได
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
- ประเมินคุณภาพของบทเพลงดานเนื้อหา ดานเสียง และดานองคประกอบดนตรีได
ทักษะ/กระบวนการ
- ใชเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟงไดอยางเหมาะสม
เจตคติ
- ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีดวยความสนุกสนานและมั่นใจ
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ประเมินการสรุปความรูในรูปแบบผังมโนทัศน (Mind mapping)
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เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
ผังมโนทัศนเรื่อง
รองเพลงและใช
เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบ
การรองเพลงดวย
บทเพลงที่หลาก
หลายรูปแบบ

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
รองเพลงและใช
รองเพลงและใช
รองเพลงและใช
เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบได บรรเลงประกอบได บรรเลงประกอบได
๓ รูปแบบขึ้นไป
๒ รูปแบบขึ้นไป
๑ รูปแบบขึ้นไป
ใชและบํารุงรักษา ใชและบํารุงรักษา ใชและบํารุงรักษา
เครื่องดนตรีได
เครื่องดนตรีได
เครื่องดนตรีได
อยางดีมาก
อยางดี
อยางพอใช

๑ (ปรับปรุง)
รองเพลงและใช
เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบ
ไมได
ใชและบํารุงรักษา
เครื่องดนตรีไดนอย

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน
๗-๘
หมายถึง
คะแนน
๕-๖
หมายถึง
คะแนน
๐-๔
หมายถึง
เกณฑการผานตั้งแตระดับ ดี ขึ้นไป
ประเด็นการ
ประเมิน
ความสามารถใน
การคิด
มุงมั่นในการ
ทํางาน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
เขียนผังมโนทัศน
แสดงผังความรูอยางเปน
อยางเปนระบบ ขยาย
ระบบ ขยายความได ๓
ความได ๔ ระดับ
ระดับ
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่
ในการปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานใหดีขึ้น พัฒนาการทํางาน
ภายในเวลาที่กําหนด
ใหดีขึ้น

๑ (ปรับปรุง)
แสดงผังความรูอยางเปน
ระบบ ขยายความได
ต่ํา กวา ๒ ระดับ
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ ส�ำเร็จ
ที่ได้รับมอบหมายให้
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แบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ ๔
ลํานํารองเลนเปนเพลง
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพีย งขอเดียว
๑.1. เสียงรองที่จัดวาอยูในแนวเสียงสูงที่สุด คือแนวใด
๖.6. หีบเพลงปาก เปนเครื่องดนตรีในกลุมใด

๒.2.

๓.3.

๔.4.

๕.5.

ก. แนวเสียงเบส
ข. แนวเสียงอัลโต
ค. แนวเสียงเทเนอร
ง. แนวเสียงโซปราโน
ทาทางการยืนรองเพลงที่ถูกตอง ควรปฏิบัติอยางไร
ก. ยืนตัวตรงอยางมัน่ คง
ข. ยืดอกแอนไปขางหนา
ค. ยืนตัวตรงไมขยับเทาไปมา
ง. เอามือแนบลําตัวและกํานิ้วมือใหแนน
การรองเพลงใหมีเสียงกองกังวาน ระดับเสียงสูง
ควรใชอวัยวะสวนใด
ก. ทรวงอกและลําคอ
ข. ชองทองและกะบังลม
ค. ชองปากและชองจมูก
ง. หนาผากและโพรงกะโหลก
สัญลักษณทบี่ ันทึกไวแทนเสียงดนตรี คืออะไร
ก. โนต
ข. กุญแจซอล
ค. บรรทัด ๕5 เสน
ง. เครื่องหมายตัวหยุด
เครื่องดนตรีที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด คืออะไร
ก. รูปราง
ข. บุคลิก
ค. หนาตา
ง. รางกาย

ก. เครื่องลิ่มนิ้ว
ข. เครื่องลมไม
ค. เครื่องลมทองเหลือง
ง. เครื่องประกอบจังหวะ
๗.7. เพลงปลุกใจสวนใหญมักจะใชจงั หวะอะไร
ก. มารช
ข. บีกิน
ค. แทงโก
ง. ฮิบฮอพ
๘.8. การประกวดรองเพลง ควรใชมาตรฐานดานใด
มาเปนเกณฑตัดสิน
ก. เสียง
ข. หนาตา
ค. การศึกษา
ง. ความสามารถพิเศษ
๙.9. ขอใดไมใชธาตุประกอบของบทเพลง
ก. จังหวะกับอารมณเพลง
ข. เนื้อเพลงกับอารมณเพลง
ค. ความดังเบากับอารมณเพลง
ง. ความแตกตางของอารมณเพลง
10.
๑๐. การประเมินคุณภาพของบทเพลง ควรประเมิน
ดานใดบาง
ก. เนื้อหา เสียง เครื่องดนตรี
ข. เนื้อหา เสียง องคประกอบของดนตรี
ค. เนื้อหา เครื่องดนตรี องคประกอบของดนตรี
ง. เนื้อหา เสียง เครื่องดนตรี องคประกอบของ
ดนตรี

เฉลยย
1. ง
๑.

2. ก
๒.

3. ง
๓.

4. ก
๔.

5. ง
๕.

6. ข
๖.

7. ก
๗.

8.
๘. ก

๙.9. ข

10. ข
๑๐.
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แบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ ๔
แบบทดสอบหลั
ยนนหน
ลํานํางรเรีองเล
เปวนยการเรี
เพลง ยนรูที่ ๔
ลํานํารองเลนเปนเพลง

คําชี้แจง ให้นกั เรียนเลือกคําตอบที่ถู กต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
คําชี้แจง ให้นกั เรียนเลือกคําตอบที่ถู กต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ทาทางการยืนรองเพลงที่ถูกตอง ควรปฏิบัติ
6.เสียงรองที่จัดวาอยูในแนวเสียงสูงที่สุด คือแนวใด
๑.1. ทอยาทางการยื
๖.6.เสียก.งรอแนวเสี
งที่จัดยวางโซปราโน
อยูในแนวเสียงสูงที่สุด คือแนวใด
างไร นรองเพลงที่ถูกตอง ควรปฏิบัติ
อย
งไร อแนบลําตัวและกํานิ้วมือใหแนน
ก. แนวเสี
แนวเสียยงเทเนอร
งโซปราโน
ก. าเอามื
ข.
ก.
แนบลํขายัตับวและกํ
านิ้วมือใหแนน
ข.
แนวเสียยงอั
งเทเนอร
ข. เอามื
ยืนตัวอตรงไม
เทาไปมา
ค. แนวเสี
ลโต
ข.
ตัวตรงไม
ขยัาบงหน
เทาาไปมา
ลโต
ค. ยืยืดนอกแอ
นไปข
ง.ค. แนวเสี
แนวเสียยงอั
งเบส
นไปขางมั
างหน
แนวเสี
ง.ค. ยืยืนดอกแอ
ตัวตรงอย
่นคงา
7. ง.ขอใดไม
ใชยธงเบส
าตุประกอบของบทเพลง
๗.
ง.
ยื
น
ตั
ว
ตรงอย
า
งมั
น
่
คง
7.
ข
อ
ใดไม
ใ
ช
ธ
าตุปาระกอบของบทเพลง
2. สัญลักษณที่บันทึกไวแทนเสียงดนตรี คืออะไร
ก. ความแตกต
งของอารมณเพลง
๒.2. สัก.ญลัเครื
กษณ
ที่บันทึกวไว
ก.
เพลง
่องหมายตั
หยุแดทนเสียงดนตรี คืออะไร
ข. ความแตกต
ความดังเบากัางของอารมณ
บอารมณเพลง
ก.
เครื่องหมายตั
ข.
ความดั
งเบากั
บอารมณ
เพลง
ข. บรรทั
ด 5 เสนวหยุด
ค. เนื
้อเพลงกั
บอารมณ
เพลง
ข. กุบรรทั
ด ๕5 เสน
เพลงกั
บอารมณ
เพลง
ค.
ญแจซอล
ง.ค. เนื
จัง้อหวะกั
บอารมณ
เพลง
จังหวะกับเป
อารมณ
ง.ค. กุโนญตแจซอล
8. ง.หีบเพลงปาก
นเครื่อเพลง
งดนตรีในกลุมใด
ต ที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด คืออะไร ๘.
8. หีก.บเพลงปาก
เปนเครืง่อหวะ
งดนตรีในกลุมใด
3. ง.เครื่อโนงดนตรี
เครื่องประกอบจั
๓.3. ก.
เครื่อรางดนตรี
ก.
งกาย ที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด คืออะไร
ข. เครื
เครื่อ่องประกอบจั
งลมทองเหลืงอหวะ
ง
ก.
างกาย
ข. เครื
เครื่อ่องลมไม
งลมทองเหลือง
ข. รหน
าตา
ค.
ข.
ค. หน
บุคลิาตา
ก
ง.ค. เครื
เครื่อ่องลมไม
งลิ่มนิ้ว
ค.
เครื่องลิน่มคุนิณ้วภาพของบทเพลง ควร
ง. บุรูปครลิากง
9. ง.การประเมิ
รูปราง องเพลง ควรใชมาตรฐานดานใด ๙.9. การประเมิ
4. ง.การประกวดร
ประเมิน นคุณภาพของบทเพลง ควร
๔.4. การประกวดร
ประเมิ
นด้าางนใดบ้าง
มาเปนเกณฑตอัดงเพลง
สิน ควรใชมาตรฐานดานใด
ดานใดบ
มาเป
นเกณฑตัดสินเศษ
ดก.านใดบ
าง เสียง เครื่องดนตรี องคประกอบ
ก. ความสามารถพิ
เนื้อหา
ก. การศึ
ความสามารถพิ
ก.
เนื้อหา เสียง เครื่องดนตรี องคประกอบ
ข.
กษา เศษ
ของดนตรี
ข.
การศึ
ของดนตรี
ค. หน
าตากษา
ข.
เนื้อหา เครื่องดนตรี องคประกอบของ
ข.
เนื้อหา เครื่องดนตรี องคประกอบของ
ง.ค. หน
เสียางตา
ดนตรี
ง
ดนตรี
มีเสียงกองกังวาน ระดับเสียงสูง
5. ง.การรเสีอยงเพลงให
ค. เนื้อหา เสียง องคประกอบของดนตรี
๕.5. การร
อ
งเพลงให
ม
ี
เ
สี
ย
งก
อ
งกั
ง
วาน
ระดั
บ
เสี
ย
งสู
ง
ค.
ระกอบของดนตรี
ควรใชอวัยวะสวนใด
ง. เนื
เนื้อ้อหา
หา เสี
เสียยงง องค
เครื่อปงดนตรี
ควรใช
ยวะสวนใด
ง. เนื้อหา เสียง เครื่องดนตรี
ก. หนอาวัผากและโพรงกะโหลก
ก.
าผากและโพรงกะโหลก
ข. ชหนองปากและช
องจมูก
ข.
องจมู
ค. ชชอองปากและช
งทองและกะบั
งลมก
ค.
องทองและกะบั
ง. ชวงอกและลํ
าคอ งลม
ง. วงอกและลําคอ
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10. เพลงปลุกใจสวนใหญมักจะใชจังหวะอะไร
๑๐.
ก. ฮิบฮอพ
ข. แทงโก
ค. บีกิน
ง. มารช

เฉลย

๑.
1. ง

๒.
2. ง

๓. ก
3.

๔.
4. ง

๕.
5. ก

๖.
6. ก

๗.
7. ค

๘.8. ค

๙.9. ค

๑๐.
10. ง

ขอบเขตเนื้อหา
     
การร้
องเพลงและการบรรเลงเครื
อ่ งดนตรี
การร
องเพลงและการบรรเลงเครื
่องดนตรี
ประกอบการรอง
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
     อธิ
บายเหตุ
ผลในการเลื
อกบทเพลงส�
องหรื
อธิบายเหตุ
ผลในการเลื
อกบทเพลงสํ
าหรัำหรั
บรบอร้งหรื
ออ
บรรเลงดนตรีได
ดานทักษะและกระบวนการ
     ร้
องเพลงและใช้
่องดนตรี
บรรเลง
รองเพลงและใช
เครืเ่อครืงดนตรี
บรรเลง
ประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงที่หลากหลาย
รูปแบบเลือกบทเพลงสําหรับรองหรือบรรเลงดนตรี
ไดอยางเหมาะสม
ดานคุณลักษณะ
     - มีวินมีัยวินัย
     รีย นรู้
- ใฝเใฝ่
รียเนรู
     ่นในการท�
ำงาน
- มุงมัมุ่น่งมัในการทํ
างาน

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. ครูขอตัวแทนนักเรียนออกมารองเพลงหนาชั้นเรียน ๑–๒ คน
ตามความเหมาะสม แลวถามนักเรียนทั้งหมดวาเพลงที่เพื่อนรอง
จัดอยูในเพลงประเภทใด ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
จากนั้นครูอธิบายใหนักเรียนทราบวาเพลงที่เพื่อนออกมารองนั้น
จัดอยูในเพลงประเภทใด
ขั้นสอน
๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๔ - ๕ คน นําเสนอบทเพลงที่
นักเรียนชื่นชอบ แลวเลือกตัวแทน ๑ - ๒ กลุม นําเสนอ
๒. ครูนําเสนอเนื้อหาเรื่อง บทเพลงสําหรับฝกรองและการบรรเลง
เครื่องดนตรีประกอบการรองเพลง โดยอธิบายเกี่ยวกับการรอง
เพลงและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการรองดังนี้
– บทเพลงพื้นบาน – บทเพลงปลุกใจ
– บทเพลงไทยเดิม – บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว
– บทเพลงรูปแบบ ABA (Ternary form)
– บทเพลงประกอบการเตนรํา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงาน

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บทเพลงประเภทตาง ๆ
๒. เครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ
๓. คลิปเสียงบทเพลง
- บทเพลง Are You Sleeping
https://www.youtube.com/
watch?v=ptXUH9vhCmA

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
หนวยการเรียนรูที่ ๔ ลํานํารองเลนเปนเพลง เรื่อง บทเพลงสําหรับฝกรองและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการรองเพลง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รายวิชาดนตรี

๒๗๖
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ขัขั้น้นสรุสรุปป
๑.๑.ครูครูเปเปดดคลิคลิปปเสีเสียยงเพลง
งเพลง Are
AreYou
YouSleeping
Sleeping ใหใหนนักักเรีเรียยนฟ
นฟงง
๑๑เทีเที่ย่ยวว แลแลววใหใหนนักักเรีเรียยนรนรอองพร
งพรออมกัมกันน
๒.๒.ครูครูแและนั
ละนักกเรีเรียยนรนรววมสรุ
มสรุปปเกีเกี่ย่ยวกัวกับบประเภทของบทเพลง
ประเภทของบทเพลง

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรูทที่ ๑ี่ ๑
หน
หนววยการเรี
ยการเรียยนรูนรูทที่ ๔ี่ ๔ลํลําานํนําารรอองเล
งเลนนเปเปนนเพลง
เพลง เรืเรื่อ่องงบทเพลงสํ
บทเพลงสําาหรัหรับบฝฝกกรรอองและการบรรเลงเครื
งและการบรรเลงเครื่อ่องดนตรี
งดนตรีปประกอบการร
ระกอบการรอองเพลง
งเพลง
กลุกลุมมสาระการเรี
รายวิ
สาระการเรียยนรูนรูศศิลิลปะปะ
รายวิชชาดนตรี
าดนตรี
เวลา
เวลา๑๑ ชัชั่ว่วโมง
โมง
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ๑ี่ ๑

๒๗๗
๒๗๗
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
ดานความรู
อธิบายเหตุ
ผลในการเลื
อก อก
ทดสอบ
แบบทดสอบ
ผานเกณฑรอยละ ๕๐
     อธิ
บายเหตุ
ผลในการเลื
บทเพลงสําหรับรองหรือ
บรรเลงดนตรีได
ดานทักษะ/กระบวนการ
รองเพลงและใช
เครืเครื
่องดนตรี
ตรวจใบงาน
ใบงาน
ผานเกณฑคุณภาพ
     ร้
องเพลงและใช้
่องดนตรี
บรรเลงประกอบการรอง
ระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ
เพลงดวยบทเพลงที่
หลากหลายรูปแบบเลือกบท
เพลงสําหรับรองหรือบรรเลง
ดนตรีไดอยางเหมาะสม
ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย
สังเกต
แบบประเมิน
ผานเกณฑระดับ ๒
- ใฝเรียนรู
คุณลักษณะอันพึง
จาก ๓ ระดับ
ประสงค
- มุงมั่นในการทํางาน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........

279
๒๗๙ 275

ใบความรู
เรื่อง บทเพลงสําหรับฝกรองและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการรองเพลง
๑. บทเพลงพื้นบาน
ประเภทของเพลงพื้นบาน
เพลงพื้นบานแบงไดหลายประเภทขึ้นอยูกับวิธีการจัดแบงดังนี้
แบงตามเขตพื้นที่
เปนการแบงตามสถานที่ที่ปรากฏเพลง อาจแบงกวางที่สุดเปนภาค เชน เพลงพื้นบานภาคกลาง เพลง
พื้นบานภาคเหนือ เพลงพื้นบานภาคอีสาน เพลงพื้นบานภาคใต หรืออาจแบงยอยลงไปอีกเปนเขตจังหวัด
อําเภอ ตําบล เชน เพลงพื้นบานตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค เพลงพื้นบานของอําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
แบงตามกลุมวัฒนธรรมของผูเปนเจาของเพลง
เปนการแบงตามกลุมชนทองถิ่นที่มีวัฒนธรรม หรือเชื้อชาติตางกัน เชน เพลงพื้นบานกลุมวัฒนธรรม
ไทยโคราช เพลงพื้นบานกลุมวัฒนธรรมเขมร-สวย เพลงพื้นบานกลุมวัฒนธรรมไทย-ลาว เพลงพื้นบานกลุมไทย
มุสลิม
แบงตามโอกาสที่รอง
กลุมหนึ่งเปนเพลงที่รองตามฤดูกาลหรือเทศกาล เชน เพลงที่รองในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ไดแก เพลงเกี่ยวขาว
เพลงสงฟาง เพลงนา และเพลงที่รองในเทศกาลสงกรานต ไดแก เพลงบอก เพลงรอยพรรษา เพลงตรจ อีกกลุมหนึ่งเปน
เพลงที่รองไดทั่วไปไมจํากัดโอกาส เชน ซอ หมอลํา เพลงโคราช เพลงลําตัด เพลงฉอย เพลงอีแซว
แบงตามจุดประสงคในการรอง
เชน เพลงกลอมเด็ก เพลงปลอบเด็ก เพลงประกอบการละเลนของเด็ก เพลงปฏิพากย เพลงรองรําพัน
เพลงประกอบการละเลนของผูใหญ และเพลงประกอบพิธีกรรม
แบงตามจํานวนผูรอง
เปนเพลงรองเดี่ยวและเพลงรองหมู เชน เพลงกลอมเด็ก เพลงพาดควาย จอย เปนเพลงรองเดี่ยว
สวนเพลงเกี่ยวขาว เพลงเรือ เปนเพลงรองหมู นอกจากนี้ ยังมีการแบงประเภทเพลงพื้นบานแบบอื่นๆ เชน
ตามความสั้นยาวของเพลง แบงตามเพศของผูรอง แบงตามวัยของผูรอง ในที่นี้ขอกลาวถึงเพลงพื้นบาน โดย
แบงตามเขตพื้นที่เปนภาค ๔ ภาค คือ
๑. เพลงพื้นบานภาคกลาง
๒. เพลงพื้นบานภาคเหนือ
๓. เพลงพืน้ บานภาคอีสาน
๔. เพลงพื้นบานภาคใต
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บทเพลงพื
บทเพลงพื
บทเพลงพื
บทเพลงพื
้น้นบบาานภาคเหนื
นภาคเหนื
้น้นบบาานภาคเหนื
อนภาคเหนื
อ
ออ
บทเพลงพื
บทเพลงพืบทเพลงพื
บทเพลงพื
้น้นบบาานภาคเหนื
นภาคเหนื
้น้นบบานภาคเหนื
าออนภาคเหนื
เปเปนนบทเพลงที
บทเพลงที
อเปอเป
นบทเพลงที
น่ม่มีคบทเพลงที
ีความไพเราะ
วามไพเราะ
่มีค่มวามไพเราะ
ีคอวามไพเราะ
อออนหวาน
นหวานออนุนุนหวาน
มอมนวล
อนวล
นหวาน
มีมีนุกกมารใช
ารใช
นวล
นุมภภนวล
มีาษาท
าษาท
การใช
มีอกองถิ
ภงถิ
ารใช
าษาท
่น่นทีทีภ่ ่ าษาท
องถิ่นทีอ่งถิ่นที่
เรีเรียยบง
บงาายยเรีมีมีเยเนืนืบง
บง
้อ้อหาที
าหาที
ายย มี่เมี่เกีกีนืเ่ยนื่ย้อวกั
้อวกั
หาที
หาที
บบการเกี
การเกี
่เกี่เกี่ย่ยวกั้ยวกั
้ยบวพาราสี
วพาราสี
บการเกี
การเกี
้ยกกวพาราสี
ัน้ยันวพาราสี
หรื
หรืออการบรรยายถึ
การบรรยายถึ
กันกหรื
ัน หรื
อการบรรยายถึ
อการบรรยายถึ
งงธรรมชาติ
ธรรมชาติงธรรมชาติ
วิวิถงถีชธรรมชาติ
ีชีวีวิติตของคนในท
ของคนในท
วิถีชีววิิตถของคนในท
ีชีวออิตงถิ
งถิของคนในท
่น่น ซึซึอ่ง่งใน
งถิ
ใน่นองถิซึ่งนใน ซึ่งใน
การขั
การขับบรรออการขั
การขั
งบทเพลงพื
งบทเพลงพื
บบรรอองบทเพลงพื
งบทเพลงพื
้น้นบบาานภาคเหนื
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่อกงดนตรี
งดนตรี
ารนํ
าเครื
ามเครื
ม่อาบรรเลงคลอประกอบการขั
าบรรเลงคลอประกอบการขั
งดนตรี
่องดนตรี
มาบรรเลงคลอประกอบการขั
มาบรรเลงคลอประกอบการขั
บบรรอองงเชเชนนบปรปอ ซอ
งซอ
บเชรซึซึอนงงปเช ซอ
น ปซึงซอ ซึง
สะล
สะลออพิพิณณสะล
สะล
เพี
เพียอยอะเป
ะเป
พิพิณณ
นนเพี
ตเพี
ตนนยยบทเพลงพื
ะเป
บทเพลงพื
ะเปนนตตนนบทเพลงพื
้น้นบทเพลงพื
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นภาคเหนื
้นบ้นาบนภาคเหนื
อาอทีนภาคเหนื
ที่น่นิยิยมนํ
มนํอาามาขั
ทีมาขั
อ่นทีิยบบ่นมนํ
รริยออามนํ
งงมาขั
เชเชานมาขั
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นเพลงซอน
เพลงซอน
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ออยไชยา
ยยไชยา
เพลงซอน
เพลง
เพลง
อยไชยา
อยไชยา
เพลง เพลง
ฟฟออนดวงดอกไม
นดวงดอกไม
ฟอนดวงดอกไม
นดวงดอกไม
นนตตนน เปเปนนตเป็ตนนต้น
เพลงฟ้
อเปเป
นดวงดอกไม้
ตัตัววอย
อยาางเพลงพื
งเพลงพื
ตัวอย
อยา้นา้นงเพลงพื
งเพลงพื
บบาานภาคเหนื
นภาคเหนื
้น้นบบาานภาคเหนื
อนภาคเหนื
อ
ออ
เพลงซอน
เพลงซอนเพลงซอน
อเพลงซอน
อยไชยา
ยไชยา (น
อ(นยไชยา
อออยไชยา
ยไจญา)
ยไจญา)
(น(น
อยไจญา)
อยไจญา)
ดวงดอกไม
ดวงดอกไม
ดวงดอกไม
ดวงดอกไม
แบ
แบงงบานสลอน
บานสลอน
แบแบ
งบานสลอน
งบานสลอน
หมู
หมูภภมร
มร แม
แม
หมูเเผิภหมู
ผิ้งมร
้งสอดไซ
สอดไซ
ภมร
แมเแม
ผิ้งสอดไซ
เผิ้งสอดไซ
ดอกพิ
ดอกพิคคุนุนดอกพิ
(ดอกพิ
ดอกพิ
(ดอกพิ
คคุนกกุนลุล(ดอกพิ
)ของพี
)ของพี
(ดอกพิ
ก่ต่ตุลนกน)ของพี
ไต
ุลไต)ของพี
่ตน่ตลมพั
ไต
ลมพั
นไตดดไมไมลมพั
มาสู
มาสูลมพั
บดบาไม
านตู
นตู
ดมาสู
ไม มาสู
บานตู
บานตู
รูรูแแนนชชัดัด เขเขรูารูแาสูแนสูสนชสองหู
ชัดองหู
ัดเขเขาสูาสสูองหู
สองหู
ววาาสีสีชชมพู
มพูวเพิเพิ
าสี่มว่มชปล่
าปล่
มพู
สีําชําเคมพู
เค
เพิาา่มเนิเนิเพิ
ปล่
้ง้ง่ม(ตั
ํา(ตัปล่
เคดดาโคโค
ําเนิเค
นน้ง)า) (ตั
(โอนแอนไปแล
เนิ
(โอนแอนไปแล
ด้งโค(ตันด)โค(โอนแอนไปแล
น) (โอนแอนไปแล
วว))
ว) ว)
เคเคาามัมันนตาย
ตาย
เคเคาปลายมั
ปลายมั
มัามันนตาย
ตาย
นนเสิปลายมั
เสิปลายมั
้ง้ง นเสินเสิ
้ง ้ง
ลํลําากิกิ่ง่งเนิเนิ้ง้งลํไหวหวั
ไหวหวั
ากิลํ่งเนิ
ากิ่น้ง่น่งตวยแนว
เนิ
ตวยแนว
ไหวหวั
้ง ไหวหวั
่นตวยแนว
(แอน)
(แอน)
่นตวยแนว
(ส(สม(แอน)
ม)) (แอน)
(สม) (สม)
ไปเปนของเพิ
แลวว่นเนอ
เนอ
ดอกพิ
ดอกพิคคุนุนดอกพิ
ก็ดอกพิ
ก็คคือือดอกแก
ดอกแก
คคุนุนก็คก็วือวคดอกแก
ือดอกแก
วว
ไปเปนของเพิ
ไปเปนของเพิ
ไปเปนของเพิ
่น่นเสีเสียยแล
เสีย่นแล
เสีวยเนอ
แลวเนอ
สารานุ
นธรรมไทยภาคเหนื
(ที(ที่ม่มาา :: สารานุ
(ที่มมาากก:รมวั
:รมวั
สารานุ
สารานุ
ฒฒนธรรมไทยภาคเหนื
กกรมวั
รมวัฒฒนธรรมไทยภาคเหนื
นธรรมไทยภาคเหนื
ออ เลเลมม ๖)๖)อ เล
อ มเล๖)
ม ๖)

การบรรเลงบทเพลงพื
นภาคเหนื
การบรรเลงบทเพลงพื
การบรรเลงบทเพลงพื
การบรรเลงบทเพลงพื
้น้นบบาานภาคเหนื
้นบ้นานภาคเหนื
บออานภาคเหนื
อ อ
บทเพลงพื
นภาคกลาง
บทเพลงพื
บทเพลงพื
บทเพลงพื
้น้นบบาานภาคกลาง
้น้นบบาานภาคกลาง
นภาคกลาง
ภาคกลางมี
ทเพลงทีบ่มบ่มทเพลงที
หาเกี่ม่ยีเ่ยมนืวกั
วกั
การประกอบอาชี
เกษตรกรรม
เพราะคนในภาคกลางประกอบ
ภาคกลางมี
ภาคกลางมี
ภาคกลางมี
บบทเพลงที
ีเีเทเพลงที
นืนื้อ้อหาเกี
ีเ้อนืหาเกี
บ้อบการประกอบอาชี
หาเกี
่ยวกั่ยวกั
บการประกอบอาชี
บการประกอบอาชี
พพเกษตรกรรม
พเกษตรกรรม
พเพราะคนในภาคกลางประกอบ
เกษตรกรรม
เพราะคนในภาคกลางประกอบ
เพราะคนในภาคกลางประกอบ
อาชีพพทํทําานา
นา
จึงงเกิเกิ
บทเพลงที
งโตตต่ใอบกั
หรื
เกี้ยน้ยวพาราสี
วพาราสี
งานเพื
นคลายความเหน็
อาชี
อาชี
อาชีทํทํพพาาทํไรทํไราานา
จึนา
ทํทํดาดาไร
บทเพลงที
ไรจึจึงเกิ
งเกิดดบทเพลงที
่ใ่ใบทเพลงที
ชชรรอองโต
ชอบกั
่ใรชอรงโต
นอนงโต
หรื
ตอบกั
อตอเกีอบกั
หรื
น อหรืเกีอ้ยกกเกี
วพาราสี
ันันขณะทํ
้ยขณะทํ
วพาราสี
กาาันงานเพื
ขณะทํ
กันขณะทํ
่อ่อผาผงานเพื
ออนคลายความเหน็
างานเพื
่อผอนคลายความเหน็
่อผอนคลายความเหน็
ดด
ด ด
เหนื่อ่อยย เหนื
บทเพลงที
่เปปนนทีที่ร่รูจูจักัก่เและนิ
มาขัยบบมนํ
อางกั
งกั
อย
งแพร
ลาย
เชหนนลาย
เพลง
่ยวกั
เพลงลํ
ดาว เพลงลํ
เหนื
เหนื
บทเพลงที
่อ่อยย บทเพลงที
่เบทเพลงที
ปและนิ
่เปนนทีที่รยูจย่รมนํ
ักมนํ
ูจและนิ
ักาาและนิ
มาขั
ยรรอมนํ
มาขั
านนมาขั
อย
บราบาองแพร
งกั
รอนงกัอย
หหนลาย
าอย
งแพร
าเช
งแพร
เพลง
หลาย
เชนเกีเกีเช่ยเพลง
นวกับบเพลง
ขขเกี
าาวว่ยวกั
เพลงลํ
เกีบ่ยขวกั
าาวาบตัตัขดเพลงลํ
าตัด าตัด
เพลงอีแแซว
ซว
นซวเครื
เครื
ระกอบการขั
โทน
กลองยาว
ไห
เพลงอี
เพลงอี
เพลงอี
เปเปนนตแตแนซว
เปเป่อน่อนงดนตรี
ตงดนตรี
ตนนเครื
เครื
ทท่อี่ใี่ใองดนตรี
ชชงดนตรี
ปประกอบการขั
ที่ใทชี่ใปชระกอบการขั
ประกอบการขั
บบรรอองง เชเชนบนรโทน
อบงรอเชรํงรํานามะนาลํ
เชมะนาลํ
โทน
น โทน
รําาตัตัมะนาลํ
ดรํดามะนาลํ
ฉิฉิ่ง่งาตักลองยาว
ดาตัฉิด่ง กลองยาว
ขลุ
ฉิขลุ่งยยกลองยาว
ทํทําาไห
ขลุย ทํขลุาไห
ย ทําไห
บทเพลงจึบทเพลงจึ
วามสนุ
และสะท
อนถึ
นถึ
ประเพณี
ีชีวีวิติตของคนภาคกลาง
ของคนภาคกลาง
บทเพลงจึ
บทเพลงจึ
งงมีมีคความสนุ
งงมีมีกกคสนาน
คสนาน
วามสนุ
วามสนุ
และสะท
กกสนาน
สนานอและสะท
และสะท
งงวัวัฒฒนธรรม
อนธรรม
นถึ
อนถึ
งวัฒ
งประเพณี
วันธรรม
ฒนธรรม
ประเพณี
วิวิถถีชประเพณี
วิถีชวิีวถิตีชของคนภาคกลาง
ีวิตของคนภาคกลาง
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ตัวอยางเพลงพื้นบานภาคกลาง
เพลงอีแซว
แมกอไกนพเกาโอแมสาวเมืองกาญจน
ดูสวยโกเขากานไปทั่ววรกาย
ดูสวยโกเดินเกรนสวยเกเปนกอง
สวยโกลือกองไปทั่วเมืองไกล
เขาลือกองทั่วกันอยูในชั้นอากาศ
แมชางเปดสะกาดนากอดนอนกาย
สวยกวนชวนกอดนุงสกอตสวมสะเกิ๊ต
ชางแหวกอากาศมาเกิดนะแมกอลูกไก
(เพลงเกี้ยวอักษร ก. ที่มา : สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เลม ๑๕)

การขับรองและบรรเลงดนตรีประกอบเพลงพื้นบานภาคกลาง
บทเพลงพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทเพลงพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนบทเพลงที่มีความสนุกสนาน มีจังหวะทํานองที่เราใจ ใช
ภาษาทองถิ่นในการขับรองแตอาจมีสําเนียงหรือเสียงขับรองที่แตกตางกัน เพราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ภูมิประเทศติดกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งประเทศลาวและกัมพูชา ทําใหไดรับอิทธิพลทางภาษาจากประเทศ
เพื่อนบานดวย ลักษณะเพลงพื้นบานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบงเปนกลุมตางๆ ดังนี้
กลุมอีสานเหนือ ไดแก จังหวัดอุดรธานี นครพนม หนองคาย ขอนแกน รอยเอ็ด อุบอุลราชธานี
บลราชธานีเลย
เลย
ๆ เซิ้งต้งาต่งๆ
าง เชๆ นเช่เพลงลํ
น เพลงล�
สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ และมุกดาหาร จะเปนเพลงประเภทหมอลําต่ตางงๆเชิ
าเตยำ เต้เชิย้งบั้ง
เซิไฟ้งบัเชิ้งไฟ
เซิ้งนางแมว
้งนางแมว
เปนตนเป็นต้น
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กลุกลุ
มอีมสอีานใต
สานใตไดไดแกแกจังจัหวั
งหวัดสุดรสุินรินทรทรศรีศรีสสะเกษ
ะเกษและบุ
และบุรรี ีรัมัมยยจะเป
จะเปนนเพลงประเภทกั
เพลงประเภทกันนตรึ
ตรึมม เพราะไดรับ
อิทอิธิทพธิลจากวั
พลจากวั
ฒฒ
นธรรมของประเทศกั
นธรรมของประเทศกัมพูมพูชาชาเชเชนนกักันนตรึตรึมมเจรี
เจรียยงง
กลุกลุ
มอีมสอีานเฉพาะเมื
สานเฉพาะเมืองโคราช
องโคราชไดไดแกแกจัจังหวั
งหวัดดนครราชสี
นครราชสีมมาามีมีบบทเพลงที
ทเพลงที่เรี่เรียยกว
กวาาเพลงโคราช
เพลงโคราช เปนที่นิยมมาก
เครืเครื
่องดนตรี
่องดนตรี
ที่นทําี่นมาใช
ํามาใชบรรเลงประกอบการขั
บรรเลงประกอบการขับบรอรอง ง เชเชนน โปงลาง
โปงลาง แคน
แคน โหวด
โหวด เปเปนนตตนน ทํทําาให
ใหบบทเพลงมี
ทเพลงมีจังหวะ
ทําทํนองที
านองที
่สนุ่สกนุสนาน
กสนานสะท
สะทอนให
อนใหเห็เนห็ถึนงถึวังฒวัฒนธรรม
นธรรม ประเพณี
ประเพณีขของคนในภาคตะวั
องคนในภาคตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงเหนื
งเหนืออ ความเชื
ความเชื่อถือใน
สิ่งสิศั่งกศัดิก์สดิิท์สธิิท์ตธิา์ตงๆางๆ
ตัวตัอย
วอย
างเพลงพื
างเพลงพื
้นบ้นาบนภาคตะวั
านภาคตะวันนออกเฉี
ออกเฉียงเหนื
ยงเหนืออ
เพลงโคราช
เพลงโคราช(เพลงเกี
(เพลงเกี้ยว)
้ยว)
โอโอ...โอ
...โออีแอีมแรมมรมนนอองงามจนหนุ
งงามจนหนุมมมาหลง
มาหลง
รักรัแม
กแมเรืเอรืพึอพึ่งพาย
่งพาย
พี่กพี็ห่กมายพึ
็หมายพึ่งพั่งพักกอยูอยูเหมื
เหมืออนกันกับบหวีหวีพพึ่งึ่งผม
ผม
นอนงควรมี
องควรมีคูสคองชิ
ูสองชิดดอยูอยูเหมื
เหมืออนมี
นมีดดสองชั
สองชั้น้นแม
แมปปากไหสองชั
ากไหสองชั้น้น
พี่อพียากเป
่อยากเปนนคูสคูองเชย
สองเชย
(ที(ที
่มา่ม:าสารานุ
: สารานุ
กรมวั
กรมวั
ฒฒนธรรมไทยภาคอี
นธรรมไทยภาคอีสาน
สานเลเลมม๓)๓)
บทเพลงพื
บทเพลงพื
้นบ้นาบนภาคใต
านภาคใต
เพลงพื
เพลงพื
้นบ้นาบนภาคใต
านภาคใต[๖][๖]เปเปนนบทเพลงที
บทเพลงที่ส่สนุนุกกสนาน
สนานใชใชรรอองประกอบการละเล
งประกอบการละเลนนในเทศกาลต
ในเทศกาลตางๆ มีการ
ขับขัรบอรงที
องที
่ใช่ใภชาษาท
ภาษาท
องถิ
องถิ่น ่นภาษามลายู
ภาษามลายู ภาษายาวี
ภาษายาวี มีมีเนืเนื้อ้อหาเกี
หาเกี่ย่ยวกัวกับบการโต
การโตตตอบซั
อบซักกถามหรื
ถามหรืออประชาสั
ประชาสัมพันธบอก
ขาขวตาวต
างๆางๆเพลงที
เพลงที
่นิย่นมขั
ิยมขับรบอรงองเชเชนนเพลงนา
เพลงนาเพลงบอก
เพลงบอกเพลงฮู
เพลงฮูลลู เพลงตั
ู เพลงตันนหยง
หยง เปเปนนตตนน ในการขั
ในการขับบรรองจะมีการนํา
เครืเครื
่องดนตรี
่องดนตรี
ประเภทตี
ประเภทตี่ และเป
่ และเปา าเชเชนนฆอฆงคู
องคู กลองชาตรี
 กลองชาตรีปปไฉน
ไฉน มาบรรเลงประกอบการ
มาบรรเลงประกอบการ ขัขับบรรอองทํ
งทําใหบทเพลงมี
จังจัหวะคึ
งหวะคึ
กคักกคักเราเรใจาใจ
เพลงบอกในวั
เพลงบอกในวันนสงกรานต
สงกรานต
มาหยุ
มาหยุดยัด่งยัเพี
่ง้ เพียงหน
ยงหนาประตู
าประตูดดออมแลดู
มแลดูเคเคาาลาดเลาท
ลาดเลาทาาทีที
เขาเจ
เขาเจาของบ
าของบานานคงสํ
คงสําราญใจ
าราญใจวันวันนีนี้เป้เปนนวัวันนสงกรานต
สงกรานต
ทาทนเจ
านเจาบาาบนคงพั
านคงพักผกอผนลุ
อนลุกกขึขึ้น้น
นั่งนัหวั
่งหวังพึง่งพึนอน
่งนอนพัพักผกอผนไม
อนไมไปไหน
ไปไหนคณะผมนํ
คณะผมนําาไปทํ
ไปทําาบุบุญญสมทบทุ
สมทบทุนนดดววยน้
ยน้ําําใจใจ มานั
มานั่งหนา
แดนอยู
แดนอยูแนแนนหน
นหนาได
าไดโปรดเห็
โปรดเห็นนใจจริ
ใจจริงงททาานทํ
นทําาบุบุญญแม
แมคครัรั้ง้งละนิ
ละนิดดผลบุ
ผลบุญญยยออมปลิ
มปลิดดไปปลดเปลื้อง
แมแมเพีเยพีงบาทขาดเพี
ยงบาทขาดเพียงเฟ
ยงเฟออง งไมไมเปลื
เปลือองสังสักกเทเทาาไรไร
ทาทนมอบแล
านมอบแลวขออํ
วขออํานวยพร
านวยพรจงถาวรจํ
จงถาวรจําาเริเริญญสุสุขข
หาหงความทุ
างความทุกขกใขกล
ใกลความรั
ความรักกสมศั
สมศักกดิดิ์ศ์ศรีรี
ผมว
ผมวาดัางดัมิงไมิดไหดวัหงวัเดงเดนนวาวพอเป
าพอเปนนกระทู
กระทูททงนงนออมตั
มตัววลงลง
ดวดยสุ
วยสุภาพ
ภาพผมต
ผมตองกราบลา
องกราบลา
(ที(ที
่มา่ม:าสารานุ
: สารานุ
กรมวั
กรมวั
ฒฒนธรรมไทยภาคใต
นธรรมไทยภาคใตเลเลมม๑๑)
๑๑)
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๒. บทเพลงปลุ
๒. บทเพลงปลุ
กใจกใจ
การขั
การขั
บรอบงเพลงไทยสากลรู
รองเพลงไทยสากลรู
ปแบบต
ปแบบต
างๆางๆบทเพลงปลุ
บทเพลงปลุ
กใจ
กใจ
เนื้อเนืเพลงที
้อเพลงที
่ใชใ่ในทํ
ชในทํ
านองของบทเพลงปลุ
านองของบทเพลงปลุ
กใจที
กใจที
่มีท่มาีททางประกอบส
าทางประกอบสวนใหญ
วนใหญจจะเป
ะเปนนบทเพลงที
บทเพลงที่ ่ พลตรี
พลตรีหหลวง
ลวง
วิจิตวิรวาทการ
จิตรวาทการ
ไดแไดตงแประกอบละครปลุ
ตงประกอบละครปลุ
กใจกใจทุกทุเพลงมี
กเพลงมี
เนืเ้อนืหาสาระที
้อหาสาระที่ให่ใหความรู
ความรูดดานประวั
านประวัตติศิศาสตร
าสตรมมากมาย
ากมาย สสววนน
ทารํทาาทีรํ่ใาชทีป่ใระกอบบทเพลง
ชประกอบบทเพลง ครูครู
และนั
และนั
กเรีกยเรีนสามารถคิ
ยนสามารถคิ
ดทดาทประกอบเองได
าประกอบเองได โดยนํ
โดยนําาความรู
ความรูเรืเรื่อ่องนาฏยศั
งนาฏยศัพพทท
และและ
ภาษาท
ภาษาท
า [๗]
า [๗]
มาประยุ
มาประยุ
กตกใชตในอกจากนี
ช นอกจากนี
้สาระการเรี
้สาระการเรี
ยนรู
ยนรูอื่นอๆื่นๆ สามารถนํ
สามารถนําบทเพลงปลุ
าบทเพลงปลุกกใจไปบู
ใจไปบูรรณาการ
ณาการ
ในการเรี
ในการเรี
ยนการสอนได
ยนการสอนไดเชนเชนสาระการเรี
สาระการเรี
ยนรู
ยนรู
ประวั
ประวั
ติศตาสตร
ิศาสตรเปเปนตนนตนบทเพลงปลุ
บทเพลงปลุกกใจที
ใจที่จ่จะนํ
ะนําามาใช
มาใชใในระดั
นระดับบชัชั้น้น
นี้ ไดนีแ้ ได
ก แเพลงต
ก เพลงต
นตระกู
นตระกู
ลไทย
ลไทยซึ่งเป
ซึ่งนเปเพลงประกอบการแสดงชุ
นเพลงประกอบการแสดงชุดอานุ
ดอานุภภาพพ
าพพออขุขุนนรามคํ
รามคําาแหงในเนื
แหงในเนื้อ้อหาของเพลง
หาของเพลง
ไดกได
ลากวถึ
ลางวถึ
บุคงคลสํ
บุคคลสํ
าคัญาคัทีญ่มทีีค่มวามสํ
ีความสํ
าคัาญคัตญอตชาติ
อชาติ
ไทยไทย
๓. บทเพลงไทยเดิ
๓. บทเพลงไทยเดิ
มม
เพลงไทยเดิ
เพลงไทยเดิ
ม เพลงดั
ม เพลงดั
้งเดิ้งมเดิของไทยเรา
มของไทยเราซึ่งซึก็่งถก็ือถวือาวเปาเป
นเพลงแบบแรกที
นเพลงแบบแรกที่เกิ่เกิดดขึขึ้น้นในประเทศไทยเลยที
ในประเทศไทยเลยทีเเดีดียยวว
และยั
และยั
งเปงนเปศิลนปะวั
ศิลปะวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
ที่คทีวรค
่ควรค
าแกาแก
การรั
การรั
กษาไว
กษาไว
อีกอดีกวดยวยแตแตในป
ในปจจุจบจุบันันคนไทยเริ
คนไทยเริ่ม่มรูรูจจักักเพลงไทยเดิ
เพลงไทยเดิมมนนออยลง
ยลง
เพราะหั
เพราะหั
นไปนิ
นไปนิ
ยมเพลงสากล
ยมเพลงสากล
เพลงแนวใหม
เพลงแนวใหม
ๆ ๆกันกัเปนเป
นสนวสนใหญ
วนใหญและแน
และแนนนอนว
อนวาก็าก็มมีนีนออยคนเลยที
ยคนเลยทีเดีเดียยวที
วที่จ่จะรู
ะรู 
ประวั
ประวั
ติความเป
ติความเป
นมาของเพลงไทยเดิ
นมาของเพลงไทยเดิ
ม เพราะฉะนั
ม เพราะฉะนั
้นเพื
้นเพื
่อการสื
่อการสื
บสานศิ
บสานศิลปะวั
ลปะวัฒฒนธรรมของไทยไว
นธรรมของไทยไวจึจึงงควรเรี
ควรเรียยนรู
นรูถถึงึง
ประวั
ประวั
ติความเป
ติความเป
นมาของเพลงไทยเดิ
นมาของเพลงไทยเดิ
ม ซึม่งซึก็่งมก็ีคมวามเป
ีความเป
นมา
นมาดังดันีง้ นี้
กําเนิกําดเนิเพลงไทยเดิ
ดเพลงไทยเดิ
มม
ดนตรี
ดนตรี
เปนเปสิน่งทีสิ่มงทีนุ่มษนุยษเริย่มเริรู่มจรูักจตััก้งตัแต้งแต
สมัสยมักยอกนประวั
อนประวั
ติศตาสตร
ิศาสตรซึ่งซึก็่งมก็ีมกีารนํ
การนํามาร
ามารอองรํงรําาทํทําาเพลง
เพลงทํทําา
กิจกรรมสนุ
กิจกรรมสนุ
กๆ กเตๆนเตรํานรํและมั
า และมั
กจะใช
กจะใช
ในพิในพิ
ธีกธรรมทางศาสนา
ีกรรมทางศาสนาอยอยางการสวดมนต
างการสวดมนตออีกีกดดววยยโดยเพลงแต
โดยเพลงแตเดิเดิมมนันั้น้น สสววนน
ใหญใหญ
แลวแจะมี
ลวจะมี
จังหวะเร็
จังหวะเร็
วและมี
วและมี
ชวชงทํวงทํ
านอง
านองประโยคขั
ประโยคขั
บรบอรงสั
องสั
้นๆ้นๆซึ่งซึจะเหมาะกั
่งจะเหมาะกับบการเต
การเตนนรํรําามากกว
มากกวาาจึจึงงไดไดมมีกีการาร
ปรับปรัเปลี
บเปลี
่ยนให
่ยนให
มีจังมหวะที
ีจังหวะที
่ชาลง
่ชาลงและมี
และมี
ความนุ
ความนุ
มนวลมากขึ
มนวลมากขึ
้น ้นอีกอีทัก้งทัยั้งงยัเพิ
งเพิ่มประโยคในการขั
่มประโยคในการขับบรรอองให
งใหยยาวขึ
าวขึ้น้นอีอีกกดดววยย
ทั้งนีทั้ก้ง็เนีพื้ก่อ็เให
พื่อเให
หมาะกั
เหมาะกั
บการใช
บการใช
ในพิในพิ
ธีกธารต
ีการต
างๆางๆการขั
การขั
บรบอรงในการเล
องในการเลนละคร
นละครรวมถึ
รวมถึงการขั
งการขับบกลกลออมมและนี
และนี่ก่ก็ถ็ถือือ
กําเนิกําดเนิ
เพลงไทยเดิ
ดเพลงไทยเดิ
มขึ้นมขึมานั
้นมานั
่นเอง
่นเอง
ความหมายของเพลงไทยเดิ
ความหมายของเพลงไทยเดิ
มม
เพลงไทยเดิ
เพลงไทยเดิ
ม หมายถึ
ม หมายถึ
ง เพลงที
ง เพลงที
่มีก่มารแต
ีการแต
งขึง้นขึมา
้นมาทั้งทัเนื้งเนื้อร้ออรงองคําคํราอรงและทํ
องและทํานอง
านองโดยใช
โดยใชหหลัลักกการแต
การแตงงแบบ
แบบ
ไทยๆ
ไทยๆ
ดนตรี
ดนตรี
ไทยไทย
และเน
และเน
นความเป
นความเป
นเอกลั
นเอกลั
กษณ
กษณ
ของไทยเป
ของไทยเป
นหลั
นหลัก กซึ่งซึก็่งทก็ําทให
ําใหแตกต
แตกตางจากเพลงของชาติ
างจากเพลงของชาติออื่นื่นๆๆ มาก
มาก
ทีเดีทียเวดียโดยเอกลั
ว โดยเอกลั
กษณ
กษณ
ของเพลงไทยเดิ
ของเพลงไทยเดิ
มก็มคก็ือคการเอื
ือการเอื
้อนที
้อนที
่มีค่มวามไพเราะและยั
ีความไพเราะและยังมีงมีจจังหวะท
ังหวะทววงทํงทําานองที
นองที่ฟ่ฟงงสนุ
สนุกกและ
และ
ฟงรืฟ่นงหูรือ่นีกหูดอวีกยดวซึย่งเพลงไทยเดิ
ซึ่งเพลงไทยเดิ
มทีม่นทีิย่นมก็
ิยมก็
จะเป
จะเป
นเพลงสองชั
นเพลงสองชั
้น ้นและเพลงสามชั
และเพลงสามชั้น้นทีที่ม่มีลีลักักษณะการขั
ษณะการขับบรรอองแบบสั
งแบบสักกวา
วา
นั่นเอง
นั่นเอง
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ประเภทของเพลงไทยเดิม
ประเภทของเพลงไทยเดิมนั้น สามารถแบงไดเปน ๓ จําพวกใหญๆ ซึ่งก็คือ
๑.เพลงสําหรับบรรเลงดนตรีลวนๆ
เพลงประเภทนี้ ก็อธิบายงายๆ ตามชื่อเลย ก็คือเปนเพลงทีมีแตดนตรีบรรเลง ไมมีการขับ
รอง ไมมีการเอื้อนใดๆ เนนดนตรีลวนๆ สวนใหญจะไดยินไดฟงกันในการใชประกอบการแสดง เชน
เพลงโหมโรง เพลงหนาพาทย เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใชเปนเพลงในการแสดงละคร เมื่อตัวละคร
กําลังแสดงทาทาง กิริยาตางๆอีกดวย
๒.เพลงสําหรับการขับรอง
เพลงประเภทนี้ เปนเพลงที่มีการขับรองแลวตามดวยการรับโดยการบรรเลงดนตรีเปนจังหวะ
ซึ่งสวนใหญแลวมักจะเรียกกันวา การรองสงดนตรีนั่นเอง โดยเพลงแบบนี้จะมีจังหวะที่ไพเราะ ฟง
แลวใหความรูสึกสนุกและรื่นรมยมากขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเกิดความรูสึกเพลิดเพลินไดเปนอยางดีเลย
ทีเดียว
๓.เพลงประกอบการรํา
เพลงประเภทนี้ เปนเพลงที่มีการรองไปตามบทรอง เพื่อใหเกิดจังหวะที่สนุกสนานและเพื่อใหผูเตน
สามารถเตนตามจังหวะไดอยางสนุกมากขึ้นอีกดวย นอกจากนี้ยังมักจะใชในการประกอบการแสดงทาทาง
กิริยาตางๆ ของตัวละครดวยเชนกัน
ลักษณะของเพลงไทยเดิม
จากที่ไดกลาวมาขางตน วาเพลงไทยเดิมนั้น แบงเปนเพลงชั้นเดียว เพลงสองชั้นและเพลงสามชั้น
ตามวิวัฒนาการของเพลงไทยเดิม แตนั่นเปนเพียงแคลักษณะบางสวนของเพลงไทยเดิมเทานั้น ซึ่งตามจริงแลว
เรายังสามารถจําแนกออกตามลักษณะไดอีกหลากหลายลักษณะกันเลยทีเดียว เชน
๑.เพลงชั้นเดียว
เพลงชั้นเดียว เปนลักษณะแบบแรกกําเนิดเพลงไทยเดิม ซึ่งก็จะมีจังหวะดนตรีเร็วและมีคํารองแบบ
สั้นๆ โดยจะสังเกตไดจากเสียงฉิ่งฉับที่ดังกระชับติดกันตอเนื่องไปจนจบเพลงนั่นเอง โดยในอดีตนั้นคนสวน
ใหญจะนิยมใชเพลงชั้นเดียวในการเตนรํา ทํากิจกรรมสนุกๆ ตางๆ แตในปจจุบันนี้เราจะไมคอยไดยินเพลงชั้น
เดียวมากนัก ซึ่งก็จะใชเพื่อการแสดงมหรสพมากกวา
๒.เพลงสองชั้น
เพลงสองชั้น เปนเพลงที่มีการขับรองและจังหวะแบบปานกลาง ไมเร็วหรือไมชาจนเกินไป แตก็มี
ความยาวของเนื้อเพลงที่ยาวกวาเพลงชั้นเดียวถึงเทาตัวเลยละ ซึ่งเราสามารถสังเกตเพลงสองชั้นไดจากเสียง
ฉิ่ง…ฉับ ที่มีความหางกันพอสมควร เนื้อรองมีการเอื้อนหนอยๆ ตางจากเพลงชั้นเดียวที่ไมมีการเอื้อนเลย
๓.เพลงสามชั้น
เพลงสามชั้น เปนเพลงที่มีจังหวะชา มีการเอื้อนและทํานองรองที่นานมาก และชวงความหางระหวาง
เสียงฉิ่ง…ฉับ ก็หางพอสมควรเชนกัน ซึ่งสวนใหญก็จะนิยมใชในการขับกลอมและการบรรเลงในโอกาส พิธีการ
ตางๆ นั่นเอง
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๔.เพลงโหมโรง
๔.เพลงโหมโรง
เพลงโหมโรง
เปนเพลงที
ในการเป
งานพิธีสดํางานพิ
คัญตธาีสงๆําคัเพื
อครูอาจารย
เพลงโหมโรง
เป่ในชเพลงที
่ใชใดนการเป
ญ่อตเป
างๆนการแสดงความเคารพต
เพื่อเปนการแสดงความเคารพต
อครูอาจารย
และเปนการประกาศถึ
งการเริ
่มเป่นเอง
ดงานนั
่นเอง ซึ่งเพลงโหมโรงนั
ังแบองีกยอเปยได
อีก เปน เพลงโหมโรงเช
า
และเปนการประกาศถึ
งการเริ่มเป
ดงานนั
ซึ่งเพลงโหมโรงนั
้นก็ยังแบง้นยก็อยยได
น เพลงโหมโรงเช
า
โหมโรงกลางวั
น โหมโรงเย็
นและโหมโรงเสภา
โหมโรงกลางวั
น โหมโรงเย็
นและโหมโรงเสภา
เพลงไทยเดิ
ม นอกจากจะเป
นเพลงดั้งนเดิเพลงดั
มของไทยเราที
่ควรคาแก่คกวรค
ารรัากแก
ษาไว
แลกวษาไว
ยังเปแนลวเพลงประจํ
าชาติอีก าชาติอีก
เพลงไทยเดิ
ม นอกจากจะเป
้งเดิมของไทยเราที
การรั
ยังเปนเพลงประจํ
ดวย ดังนัด้นวจึยงควรธํ
รักษาไว
บสานวั
ดีงามของไทย
ทั้งดนตรีทัการขั
บรอการขั
ง และการบอก
ดังนั้นาจึรงค
งควรธํ
ารงคและสื
รักษาไว
และสืฒบนธรรมอั
สานวัฒนนธรรมอั
นดีงามของไทย
้งดนตรี
บรอง และการบอก
เลาเรื่องราวการถื
อกําเนิดเพลงไทยเดิ
มใหแกคนรุ
ละขอมูตลิและข
คราวๆ
้น เทานั้น
เลาเรื่องราวการถื
อกําเนิดเพลงไทยเดิ
มใหนแหลักคงได
นรุฟนงหลัซึ่งนีได่กฟ็เปง นซึเพี
่งนีย่กงประวั
็เปนเพีตยิแงประวั
อมูลเทครานัาวๆ
เพลงไทยเดิ
มยังมีเรื่อมงราวให
ศึกษาอีไดกศมากมายเลยที
เดียว เดียว
เพลงไทยเดิ
ยังมีเรื่อไดงราวให
ึกษาอีกมากมายเลยที
๔. บทเพลงประสานเสี
ยง ๒ แนว
๔. บทเพลงประสานเสี
ยง ๒ แนว
การขับรอการขั
งประสานเสี
ยง
บรองประสานเสี
ยง
การขับรอการขั
งประสานเสี
ยง หมายถึ
การขับงรอการขั
งแบบหนึ
่งที่มีผูขับ่งรทีอ่มงตัีผ้งูขแต
ไป อาจร้นไป
องเพลง
บรองประสานเสี
ยงง หมายถึ
บรองแบบหนึ
ับรสอองคนขึ
งตั้งแต้นสองคนขึ
อาจรองเพลง
ที่มีทํานองเดี
นแตยขวกั
ึ้นตนนแต
หรืขอึ้นลงจบไม
รอมกันพอาจร
อมกัอนงพร
แตอมมกั
ีทํานนองเพลงหลายทํ
านองหรือาหลาย
ที่มีทยําวกั
นองเดี
ตนหรือพลงจบไม
รอมกัอนงพร
อาจร
แตมีทํานองเพลงหลายทํ
นองหรือหลาย
แนวโดยมีแนวโดยมี
แนวใดเปแนนวใดเป
ทํานองหลั
สวนแนวอื
ๆ เปน่นทําๆนองประสานเสี
ยง
นทํกานองหลั
ก ส่นวนแนวอื
เปนทํานองประสานเสี
ยง
เสียงประสาน
คือ กลุมเสีคือยงตั
ดขึ้น้นไปเกิ
พรอดมขึๆ้นพร
กันอทํมาให
ฟงสนิทนหูฟงสนิทหู
เสียงประสาน
กลุ้งมแตเสีสยองขึ
งตั้ง้นแตไปเกิ
สองขึ
ๆ เกัสีนยทํงกลมกลื
าใหเสียนงกลมกลื
รูปแบบของการขั
บรองประสานเสี
ยง
รูปแบบของการขั
บรองประสานเสี
ยง
บรองประสานเสี
งแบงลักษณะการขั
รองไดหลายแบบ
การขับรอการขั
งประสานเสี
ยงแบงลักยษณะการขั
บรองไดหบลายแบบ
ดังนี้ ดังนี้
บรองแบบราวด
บรองแบบราวด
กกัานทัแบบวน
่วไปวา หรื
แบบวน
๑. การขั๑.บรอการขั
งแบบราวด
(Round)(Round)
การขับรอการขั
งแบบราวด
หรือที่เรียหรื
กกัอนทีทั่เรี่วยไปว
อเพลงหรือเพลง
วน เปบรนอการขั
ับรอ๒งตัคนหรื
้งแต อ๒ ๒คนหรื
้นไป รองเพลงแนวทํ
นองเดี
เริ่มตนและจบ
วน เปนการขั
งที่มีผบูขรับองที
รอ่มงตัีผ้งูขแต
กลุมอขึ้น๒ไปกลุรมอขึงเพลงแนวทํ
านองเดียาวกั
น แตยเวกั
ริ่มนตนแต
และจบ
มกัน อสงกี
วนจะร
องกี
้นอยูกับการตกลงของผู
งหรือมผูควบคุม
ไมพรอมกัไมนพสรวอนจะร
่เที่ยวนั
้นขึ่เที้น่ยอยูวนัก้นับขึการตกลงของผู
ขับรองหรืขอับผูรคอวบคุ
บรองประสานเสี
รอทงทีํานองเพลง
่ตองมีทํานองเพลง
นอง รออมงไปพร
๒. การขั๒.บรอการขั
งประสานเสี
ยง ๒ แนวยงคื๒อ แนว
การขัคืบอรอการขั
งที่ตอบงมี
๒ ทํานอง๒รทํอางไปพร
ๆ อม ๆ
โดยมีทกํานองหลั
กทํ่งานองหนึ
วนอีกทํ่งาเป
นองหนึ
่งเปนทํานองประสาน
กัน โดยมีกัทนํานองหลั
ทํานองหนึ
สวนอีก่งทํสานองหนึ
นทํานองประสาน
บรองประสานเสี
รองทีา่มนองเพลง
ีแนวทํานองเพลง
แนว รออมงไปพร
๓. การขั๓.บรอการขั
งประสานเสี
ยง ๓ แนวยงคื๓อ แนว
การขัคืบอรอการขั
งที่มีแบนวทํ
๓ แนว ร๓องไปพร
ๆ กันอม ๆ กัน
โดยมี
แนวทํ่งาเป
นองหนึ
่งเปนทํกานองหลั
นอีก ๒นทํแนวเป
นทํานองประสาน
ซึ่งทํานองประสานทั
๒ แนว อาจ
โดยมีแนวทํ
านองหนึ
นทํานองหลั
สวนอีกก ๒สวแนวเป
านองประสาน
ซึ่งทํานองประสานทั
้ง ๒ แนว้งอาจ
มีทํานองแตกต
มีทํานองแตกต
างกันไป างกันไป
บรองประสานเสี
รอแงทีนวทํ
่ตอางมีนองเพลงที
แนวทํานองเพลงที
๔. การขั๔.บรอการขั
งประสานเสี
ยง ๔ แนวยงคื๔อ แนว
การขัคืบอรอการขั
งที่ตอบงมี
่แตกตาง ่แตกตาง
น ๔โดยทํ
ทํานอง
โดยทํกานองหลั
ก ๑สทํวานอี
นอง
ก ๓เปทํนานอง
เปนทํานองประสานร
ม ๆ กันหลายคน
กัน ๔ ทํกัานอง
านองหลั
๑ ทํานอง
ก ๓สวทํนอี
านอง
ทํานองประสานร
องไปพรออมงไปพร
ๆ กันอหลายคน
ทํานองเพลงแต
่ใชอขงประสานสอดคล
ับรองตองประสานสอดคล
องกันนตามแนวสู
และกัน ตามแนวสู
งต่ําทีโดยยื
่กําหนด
ทํานองเพลงแต
ละแนวทีล่ใชะแนวที
ขับรองต
องกันและกั
งต่ําที่กําหนด
ดทําโดยยื
นอง ดทํานอง
หนึก่งเปนหลัก
หนึ่งเปนหลั
บรองประสานเสี
บรองแนวละคนหรื
อหลายคนก็
เรียกวสา” “คอรั
ส” (Chorus)
การขับรอการขั
งประสานเสี
ยงอาจขับยรงอาจขั
องแนวละคนหรื
อหลายคนก็
ได เรียกวไาด “คอรั
(Chorus)
สวน สวน
นักราอโบสถ
งประจํเรีายโบสถ
เรียกว”า (Choir)
“ไควร” หมู
(Choir)
ขับรองประสานเสี
ยงประกอบด
ยชายล
นักรองประจํ
กวา “ไควร
ขับรอหมู
งประสานเสี
ยงประกอบด
วยชายลววนหญิ
งลววนหญิ
นหรืองทัลว้งนหรือทั้ง
ชายหญิงชายหญิ
ก็ได งก็ได
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การแบงระดับเสียงในการขับรองประสานเสียง
การขับรองประสานเสียง แบงระดับเสียงของผูขับรองเปนกี่กลุมหรือกี่แนวก็ได แตที่ถือวาเปน
มาตรฐานและเปนที่นิยมกันทั่วไป คือ แบงเปน ๔ แนว ดังนี้
๑. แนวโซปราโน (Soprano) เปนระดับเสียงสูงสุดของผูหญิง
๒. แนวอัลโต (Alto)
เปนระดับเสียงต่ําของผูหญิง
๓. แนวเทเนอร (Tenor)
เปนระดับเสียงสูงสุดของผูชาย
๔. แนวเบส (Bass)
เปนระดับเสียงต่ําของผูชาย
๕. บทเพลงรูปแบบ ABA (Ternary form)
บทเพลงรูปแบบ ABA
บทเพลงรูปแบบ ABA เปนลักษณะของบทเพลงหรือโครงสรางของบทเพลงที่เรียกวาฟอรม (Form) ซึ่ง
มีลักษณะ ดังนี้ เพลงที่มีลักษณะเปน ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เรียกวา ตอน A จะมีลักษณะแตกตางจากตอน B
โดยความยาวของตอน A และ B มีความยาวเกือบเทากัน เพลงที่มีลักษณะเปน ๓ ตอน คือ A – B- A คือ จาก
ตอนที่ A และ B แลวกลับมาตอน A อีกครั้งหนึ่ง การบรรเลงและรองเพลงในลักษณะนี้จะเรียกวา รูปแบบเทร
นารี (Ternary Forn) ซึ่งอาจจะซ้ําตอนใดตอนหนึ่งอีกก็ได เชน A – A- B – B, A – B – A – A เปนตน
๖. บทเพลงประกอบการเตนรํา
บทเพลงประกอบการเตนรํา
บทเพลงประกอบการเตนรํา คือ บทเพลงที่มี การขับรองและบรรเลงประกอบการเตนรําประกอบทาทาง
ตางๆ ซึ่งการเตนรําที่ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายคือ ลีลาศ ซึ่งถือเปนกีฬาชนิดหนึ่งเปน
กิจกรรมที่ตองใชจังหวะดนตรี ในการเคลื่อนไหวประกอบทาเตนรํา ลีลาศ แบงเปน ๒ รูปแบบ คือ
๑. ประเภทบอลรูม หรือโมเดิรน หรือสแตนดารด (Ballroom or Modern or Standard)
การลีลาศประเภทนี้จะมีลักษณะการเตนและทวงทํานองดนตรีที่เต็มไปดวยความสุภาพ นุมนวล
ออนหวาน สงางาม และเฉีบยขาด ลําตัวของผูลีลาศจะตั้งตรงผึ่งผาย ขณะกาวนิยมลากเทาสัมผัสไปกับพื้น
จังหวะที่จัดอยูในการเตนรําประเภทนี้มี ๕ จังหวะ คือ
๑.๑ ควิกสเตป (Quick Step)
๑.๒ วอลซ (Waltz)
๑.๓ ควิกวอลซ หรือเวียนนิสวอลซ (Quick Waltz or Viennese Waltz)
๑.๔ สโลวฟอกซทรอต (Slow Foxtrot)
๑.๕ แทงโก (Tango)
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๒. ประเภทละตินอเมริกัน (Latin American)
การลีลาศประเภทนี้จะมีลักษณะการเตนที่คลองแคลว ปราดเปรียวกวาประเภทบอลรูม สวนใหญ
จะใชสะโพก เอว ขา และขอเทาเปนสวนใหญ ทวงทํานองดนตรี และจังหวะจะเราใจและสนุกสนานราเริง
จังหวะที่จัดอยูในการเตนรํานี้มี ๕5 จังหวะ คือ
๒.๑ คิวบัน รัมบา (Cuban Rumba)
๒.๒ ชา ชา ชา (Cha Cha Cha)
๒.๓ แซมบา (Samba)
๒.๔ ไจฟว (Jive)
๒.๕ พาโซโดเบล หรือพาโซโดเบิ้ล (Paso Doble)
สําหรับการลีลาศในประเทศไทยนั้น ยังมีการเตนรําที่จัดอยูในประเภทเบ็ดเตล็ด (Pop andsocial
Dance) อีกหนึ่งประเภท ซึ่งจังหวะที่นิยมลีลาศกัน ไดแก จังหวะบีกิน (Beguine) อเมริกัน รัมบา (American
Rumba) กัวราชา (Guaracha) ออฟบีท(Off-Beat) ตะลุง เทมโป (Taloong Tempo)และร็อค แอนด
เป็นตต้น้น
โรลล (Rock and Roll) เป

๒๘๘
ใบงาน
เรื่อง บทเพลงสําหรับฝกรองและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการรองเพลง

คําชี้แจง : ใหนักเรียนแบงกลุม ๔ - ๕ คน แลวเลือกเพลงที่ชื่นชอบจํานวน ๑1 บทเพลง และ
บอกเหตุประกอบที่เลือกบทเพลงนั้น
ชื่อเพลง .............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
เหตุผลประการเลือกบทเพลง (เชน อารมณความรูสึก ประเภท เปนตน)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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๒๘๙
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แบบประเมินใบงาน
ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับคุณภาพ
๔

รายการประเมิน
อธิบายเหตุผลในการเลือก
บทเพลงสําหรับรองหรือ
บรรเลงดนตรีได

ระดับคุณภาพ
๓
(ดีเยี่ยม)
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)

๓

๒

๑

เกณฑการพิจารณา
อธิบายเหตุ
ผลในการเลื
อกบทเพลงสํ
าหรัำบหรัรอบงหรื
     อธิ
บายเหตุ
ผลในการเลื
อกบทเพลงส�
ร้องอหรือ
บรรเลงดนตรีไดถูกตองเปนสวนใหญ มีเหตุผลประกอบชัดเจน
อธิบายเหตุ
ผลในการเลื
อกบทเพลงสํ
าหรัำบหรัรอบงหรื
     อธิ
บายเหตุ
ผลในการเลื
อกบทเพลงส�
ร้องอหรือ
บรรเลงดนตรีไดถูกตอง มีเหตุผลประกอบเปนสวนใหญ
อธิบายเหตุ
ผลในการเลื
อกบทเพลงสํ
าหรัำบหรัรอบงหรื
     อธิ
บายเหตุ
ผลในการเลื
อกบทเพลงส�
ร้องอหรือ
บรรเลงดนตรีไดถูกตองบางสวน มีเหตุผลประกอบเปนสวน
นอย
อธิบายเหตุ
ผลในการเลื
อกบทเพลงสํ
าหรัำบหรัรอบงหรื
     อธิ
บายเหตุ
ผลในการเลื
อกบทเพลงส�
ร้องอหรือ
บรรเลงดนตรีไดบาง ไมสมเหตุสมผล

๒๙๐
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓.......................................................................
๔. ......................................................................
๕.......................................................................
๖. ......................................................................
คําชี้แจง

: ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

๓

๑. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
๕. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม
รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา
พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง

ให
ให
ให

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๒

๑
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๒๙๑
ที่
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ดานคุณลักษณะ
ชื่อ – สกุล
มีวินัย
ใฝเรียนรู มุงมั่นในการ รวม สรุปผลการ
ทํางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผาน ไมผาน

หมายเหตุ นักเรียนได ๖ คะแนนขึ้นไป ถือวา ผาน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
๑. มีวินัย
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)
๒. ใฝเรียนรู
๓
(ดี)
๒
(พอใช)

๓. มุงมั่นในการทํางาน

๑
(ควรปรับปรุง)
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)

เกณฑการพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่
กําหนดใหรวมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่
กําหนดใหรวมกันเปนสวนใหญ
สมุด ชิ้นงาน ไมคอยเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่
กําหนดใหรวมกัน บางครั้งตองอาศัยการแนะนํา
มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อยางสมเหตุสมผล
มีการอางอิงที่ถูกตองในบางสวน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แตอาจจะไมสมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไมคอยถูกตอง
มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม
อางอิง สรุปผลไมถูกตอง
สงงานกอนหรือตรงตามที่กําหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย และชักชวน
ผูอื่นปฏิบัติ
สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
ฟงได รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติองจนเปน
นิสัย
สงงานชากวากําหนด ปฏิบัติงานโดยจองอาศัยการชี้แนะ และ
การตัดเตือน

ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการ
รองเพลงดวยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
เลือกบทเพลงสําหรับรองหรือบรรเลงดนตรีไดอยาง
เหมาะสม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
อธิบายเหตุผลในการเลือกบทเพลงสําหรับรองหรือ
บรรเลงดนตรีได

ขอบเขตเนื้อหา
การรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการรองเพลง

หนวยการเรียนรูที่ ๔ ลํานํารองเลนเปนเพลง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ขั้นสอน
๑. นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูตามหัวขอที่จับสลากได โดย
สรุปเปนผังมโนทัศน
๒. นักเรียนแตละกลุมออกมาอภิปรายหัวขอที่กลุมจับสลากได
หนาชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. แบงกลุมนักเรียนเปน ๖ กลุม ใหแตละกลุมจับสลากหัวขอบท
เพลงตางวัฒนธรรมดังนี้
- บทเพลงพื้นบาน - บทเพลงปลุกใจ
- บทเพลงไทยเดิม - บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว
- บทเพลงรูปแบบ ABA (Ternary form)
- บทเพลงประกอบการเตนรํา

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
เรื่อง บทเพลงตางวัฒนธรรม
รายวิชาดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงาน

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. บทเพลงประเภทตาง ๆ
๒. เครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ
๓. สลากหัวขอบทเพลง
๔. ใบความรู
๕. YouTube บทเพลงตามบรรณานุกรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๒๙๒
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หนวยการเรียนรูที่ ๔ ลํานํารองเลนเปนเพลง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่อง บทเพลงตางวัฒนธรรม โดย
ครูเปดบทเพลงตางวัฒนธรรมใหนักเรียนฟงและรวมกันสรุปวาบท
เพลงที่ไดฟงเปนบทเพลงอะไร

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
เรื่อง บทเพลงตางวัฒนธรรม
รายวิชาดนตรี
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๒๙๓

293
289

294
๒๙๔ 290

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อธิบายเหตุ
ผลในการเลื
อกบท
     อธิ
บายเหตุ
ผลในการเลื
อก
เพลงสําหรับรองหรือ
บรรเลงดนตรีได
ดานทักษะ/กระบวนการ
     ร้
องเพลงและใช้
่องดนตรี
รองเพลงและใช
เครืเ่อครืงดนตรี
บรรเลงประกอบการ
รองเพลงดวยบทเพลงที่
หลากหลายรูปแบบ
เลือกบทเพลงสําหรับรองหรือ
บรรเลงดนตรีไดอยางเหมาะสม
ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ประเมินใบงาน

แบบประเมินผังมโน
ทัศน( Maid Map
Rubric )

ผานเกณฑระดับ ดี

ประเมินการทํางาน
กลุม

แบบประเมิน
พฤติกรรมการทํางาน
กลุม

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

สังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูของนักเรียน

ผานเกณฑระดับ ๑
จาก ๓ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.........
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ใบความรู เรื่องบทเพลงสําหรับฝกรองและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการรองเพลง
หนวยการที่ ๔ ลํานํารองเลนเปนเพลง แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๑. เพลงพื้นบาน
เพลงพื้นบาน คือ เพลงของชาวบานที่จดจําสืบทอดกันมาแบบปากเปลา   ใช้
ใชรองเล
เพื่อนความ
ร ้ อนงเล่
เพื่ อ ความ
สนุกสนานรื่นเริง โดยใชคําที่งายๆ เนนเสียงสัมผัสและจังหวะการรองเปนสําคัญ เพลงพื้นบานมีลักษณะเฉพาะ
คือเปนเพลงที่ชาวบานอาศัยการฟงและจํา ไมมีการจดเปนตัวหนังสือ เนื้อรองใชคํางายๆ ใชการปรบมือหรือใช
เครื่องประกอบจังหวะงายๆ ที่สําคัญตองมีเสียงรองรับของลูกคู ทําใหเกิดความสนุกสนานมากขึ้น

และเพลงเทพทองมีกมีารเล
การเล่
นมาตั
จากประวัติของเพลงพื้นบาน พบหลักฐานวา เพลงเรือ และเพลงเทพทอง
นมาตั
้งแต้ งสแต่มัยส มั ย
อยุธยาจนถึงสมัยธนบุรี สวนในสมัยรัตนโกสินทรมีเพลงอื่นๆ อีก เชน เพลงเกี่ยวขาว เพลงปรบไก เพลงสักวา
จอม พป.ล พิป.
พิ บู ล ส งครา
ตอมา ในรัชกาลที่ ๗ เพลงพื้นบานก็ยังเปนที่นิยมรองทั่วไป จนเ
จนเมืมื่อ่ อจอมพล
บูลสงคราม
เปน ม เ ป็ น
นายกรัฐมนตรี รัฐบาลควบคุมการเลนเพลงพื้นบาน และสนับสนุนการรําวง ทําใหชาวบานรองเพลงพื้นบาน
นอยลงไปเรื่อยๆ ตั้งแตยุคนั้น
ประเภทของเพลงพื้นบาน แบงตามภาค ๔ ภาค ดังนี้
นร้อองนํงน�าเพลงฝ
ำ เพลงฝ่
า ยชาย
๑. เพลงพื้นบานภาคกลาง สวนใหญเปนเพลงที่หนุมสาวใชรองโตตอบกัน มีคนร
ายชาย
และฝายหญิง สวนคนอื่นๆ เปนลูกคูรองรับใหจังหวะดวยการปรบมือ เชน เพลงเรือ เพลงเกี่ยวขาว เพลงเต้
เพลงเตนก�ำ
เพลงขอทาน
กํา เพลงพวงมาลั
เพลงระบํำา เพลงเหยอย เพลงแหนาค เพลงลําตัด เพลงฉอย เพลงอี
เพลงอีแแซวซวเพลงขอทาน
เพลงพวงมาลั
ย ยเพลงระบ�
เพลงสําหรับเด็ก
งเล่นน
๒. เพลงพื้นบานภาคเหนือ ผูกพันอยูกับชีวิตของชาวบานตั้งแตเด็กไปจนถึงผูใหญ เพลงที
เพลงที่ย่ ยังั งรร้อองเล
หรับบเด็เด็ก กมีเมีพลงกล
เ พลงกล่
ก และเพลงร้
อยูในหลายจังหวัดมี ๓ ประเภท ประเภทแรก คือ เพลงส�
เพลงสําำหรั
อมเด็อ มเด็
ก และเพลงร
องเลนอ งเล่ น
ประเภทที่ ๒ คือ จอย เปนเพลงที่ชายหนุมใชรองเกี้ยวสาวในตอนกลางคืน และประเภทที่ ๓ คือ ซอ เปนเพลง
ที่ชายและหญิงรองโตตอบกัน หรือรองเปนเรื่องนิทาน
๓. เพลงพื้นบานภาคอีสาน แบงตามกลุมวัฒนธรรมออกเปน ๓ กลุม คือ กลุมแรกเปน เพลงพื้นบาน
กลุมวัฒนธรรมไทย-ลาว รองเพลงหมอลํา และลําเซิ้ง กลุมที่ ๒ เปน เพลงพื้นบบ้านกลุม่ วัฒนธรรมเขมร
นธรรมเขมร-ส- วส่ยวย
รองเพลงเจรียง เปนภาษาเขมร และกลุมที่ ๓ เปนเพลงพื้นบานกลุมวัฒนธรรมไทยโคราช รองเพลงโคราช
๔. เพลงพื้นบานภาคใต มีจํานวนไมมากนัก แตหลายเพลงรักษาการรองดั้งเดิมไวไดอยางดี เชน เพลง
เรือ เลนในงานชักพระหรือแหพระ ชายและหญิงรองโตตอบกันในเรือ เกี้ยวหรือหยอกเยากัน และยกเรื่องราว
ในชีวิตประจําวันมารอง เพลงบอก เปนเพลงที่เลนในเทศกาลสงกรานต เดินไปรองตามบานเพื่ออวยพรปใหม
และยกยองเจาของบาน เพลงรองเรือ หรือเพลงชานอง เปนเพลงกลอมเด็กใหนอน เนื้อเพลงรองขึ้นตนวา "ฮา
เออ" และลงทายวรรคแรกวา "เหอ" นอกจากเปนการขับกลอมใหเด็กนอนหลับอยางมีความสุขแลว ยังแทรก
คําสอนใหเด็กเปนคนดีดวย
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๒. เพลงปลุกใจ
เพลงปลุกใจ รวมอยูในประเภทบทเพลงหรือดนตรีที่ใหคุณตอมนุษยด้ดานสั
านสั
งคมง คม
นสังงคมเกี
คมเกี่ย่ ยวขวข้องในด
อ งในด้
านสั
มีมาตั้งแตสมัยโรมัน โดยใชเครื่องดนตรีจําพวกเครื่องเปาทัทั้ง้ งเครื
และเครื
่องทองเหลื
อง รวมถึ
งกลุมง กลุ ่ ม
เครื่อ่ องลมไม
งลมไม้
และเครื
่ อ งทองเหลื
อ ง รวมถึ
เครื่องกระทบ ไดแก เครื่องดนตรีที่ใหจังหวะทั้งหลาย โดยบรรเลงเพลงเดิ
โดยบรรเลงเพลงเดินแถวเพื
แถว เพื่อ่อปลุ
ปลุกกใจทหาร
ใจทหารผผ่านช
านช่วงเวลา
วงเวลา
ที่มีทั้งรุงเรืองและซบเซามากระทั่งถึงยุคสมัยของนโปเลียนแหงฝรั่งเศส มีมีกการปรั
บปรุ
งใหงมให้
ีเครืม่อี เงดนตรี
อีก อี ก
ารปรั
บ ปรุ
ครื่ อ งดนตรี
หลายชนิด เชน พวกขลุยผิว พวกปและแตร ซึ่งตอมาเปนตนแบบของวงโยธวาทิต
เพลงที่เร่เร้าใจให
าใจให้เกิเดกิความกล
ดความกล้
าหาญและกระตื
พจนานุกรมใหความหมายเพลงปลุกใจวา คือเพลงที
าหาญและกระตื
อรือรรืนอร้จึนง จึง
เปนเพลงที่ฟงแลวจะเหนื่อย ยิ่งรองเองยิ่งเหนื่อย เหนื่อยดวยความฮึกเหิมเอาชัย
สมัยยพระบาทสมเด็
พระบาทสมเด็
จ พระจุ
ล จอมเกล้
เพลงปลุกใจของกองทัพวาปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมั
จพระจุ
ลจอมเกล
าเจาอยูา เจ้
หัวา อยู ่ หั ว
รัชกาลที่ ๕5 (พ.ศ.
(พ.ศ.2452)
๒๕๔๒) และเริ่มปรากฏเดนชัดในชวงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที
กาลที่ ่6๖
(พ.ศ.2456)ต
พ.ศ.2475
๒๔๗๕ กองทัพผลิตเพลงปลุกใจ
(พ.ศ. ๒๔๕๖) อมาเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยพ.ศ.
ใจออกมามากขึ
พยุพคยุนีค้จนีึงมี้ จคึ งวาม
เพลงปลุกกใจของกองทั
ใจของกองทั
มี ค วาม
ออกมามากขึ้ น้น กระทั่งเขาสู ชวงสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เพลงปลุ
เจริญสูงสุด เหตุผลประการหนึ่งมาจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒2 และรั
กเรกาเร้จิตาใจของ
และรัฐฐบาลต
บาลต้อองการจะปลุ
งการจะปลุ
จิ ต ใจของ
ทหารในกองทัพใหเกิดสํานึกรักชาติ ตอมาเมื่อ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เข้
เขารัรับบตํต�าำแหน
ฐมนตรี
เพลงเพลง
แหน่งนายกรั
ง นายกรั
ฐ มนตรี
จวบจนกระทั
กร้อองประชาธิ
งประชาธิ
ป ไตย ๑๔
ปลุกใจของกองทัพกลับไมไดรับความนิยมเทาที่ควร จวบจนกระทั
่งเกิ่ ง ดเหตุ
เหตุกการณ์
ารณเรียกร
ปไตย14
ใจที่ผ่ผูปู้ประพั
ระพันนธธ์นนํา�ำมาใช
มาใช้มมากาก
ตุลาคม๒๕๑๖-๒๕๑๙
2516-2519 เพลงปลุกใจของกองทัพจึงกลับมามีบทบาทอีกครั้ง โดยแรงจูงใจที
ความต้องการเป
องการเป็
่ยอมรั
ที่สุด ๓3 อันดับแรกคือ ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัย รองลงมาคืออความต
นทีน่ยทีอมรั
บนับบนัถืบอถือ
ยกยองในวงสังคม และการอุทิศตัวเพื่อประเทศชาติ ตามลําดับ
ตัวอยางเพลงปลุกใจ
· เกิดเปนไทยตายเพื่อไทย
· เกียรติศักดิ์ทหารเสือ
· จากยอดดอย
· ชายชาญทหารไทย
· ดอกประดู (เพลง)
· ดุจบิดามารดร
· แดทหารหาญในสมรภูมิ
· ตื่นเถิดชาวไทย
· ตื่นเถิดไทย
· ตนตระกูลไทย (เพลง)
· ถามคนไทย
· ทหารของชาติ
· ทหารพระนเรศวร
· แผนดินของเรา (เพลง)
· แผนดินของเรา (เพลงพระราชนิพนธ) · พลังสามัคคี
· เพลงมหาชัย
· รักกันไวเถิด
· เราสู
· เลือดสุพรรณ
· สยามานุสสติ
· หนักแผนดิน
· อนุสติไทย
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๓. เพลงไทยเดิม
ในประเทศไทยเลยทีเดีเดียยวว
เพลงไทยเดิม เพลงดั้งเดิมของไทยเรา ซึ่งก็ถือวาเปนเพลงแบบแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยที
เพลงไทยเดิมมนน้ออยลง
ยลง
และยังเปนศิลปะวัฒนธรรม ที่ควรคาแกการรักษาไวอีกดวย แตในปจจุบันคนไทยเริ่มรูจ้ ักเพลงไทยเดิ
และแน่นนอนว
อนว่
ี น ้ อ ยคนเลยที
เพราะหันไปนิยมเพลงสากล เพลงแนวใหมๆ กันเปนสวนใหญ และแน
าก็า 
มีนก็อมยคนเลยที
เดียวทีเ่จดีะรูยวจะรู ้
ประวัติความเปนมาของเพลงไทยเดิม เพราะฉะนั้นเพื่อการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของไทยไว จึงควรเรียนรูถึง
ประวัติความเปนมาของเพลงไทยเดิม ซึ่งก็มีความเปนมา ดังนี้
กําเนิดเพลงไทยเดิม
ดนตรี เปนสิ่งที่มนุษยเริ่มรูจักตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่งก็มีการนํามารองรําทําเพลง ทํากิจกรรม
กิสนุจกรรมสนุ
นรํา และมั
กจะใช
ธีกรรมทางศาสนา อยางการสวดมนตอีกดวย โดยเพลงแตเดิมนั้น สวน
ก ๆ เต้กนๆร� ำเตและมั
ก จะใช้
ใ นพิใธนพิ
ี ก รรมทางศาสนา
จะเหมาะกับบการเต
การเต้นนรําร�มากกว
ำมากกว่
ใหญแลวจะมีจังหวะเร็วและมีชวงทํานอง ประโยคขับรองสั้นๆ ซึ่งจะเหมาะกั
า า 
จึงจึไดงได้
มีกมารีการ
ปรับเปลี่ยนใหมีจังหวะที่ชาลง และมีความนุมนวลมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประโยคในการขับรองใหยาวขึ้นอีกดวย
การขั
บ กล่
ม และนี
ทั้งนี้ก็เพื่อใหเหมาะกับการใชในพิธีการตางๆ การขับรองในการเลนละคร รวมถึ
รวมถึงงการขั
บกล
อม อและนี
่ก็ถือ ่ ก็ คื อ
กําเนิดเพลงไทยเดิมขึ้นมานั่นเอง
เพลงไทยเดิม หมายถึง เพลงที่มีการแตงขึ้นมา ทั้งเนื้อรอง คํารองและทํานอง โดยใชหลักการแตงแบบ
ไทยๆ ดนตรีไทย และเนนความเปนเอกลักษณของไทยเปนหลัก ซึ่งก็ทําใหแตกตางจากเพลงของชาติอื่นๆ มาก
ทีเดียว โดยเอกลักษณของเพลงไทยเดิมก็คือการเอื้อนที่มีความไพเราะและยังมีจังหวะทวงทํานองที่ฟงสนุกและ
ฟงรื่นหูอีกดวย ซึ่งเพลงไทยเดิมที่นิยมก็จะเปนเพลงสองชั้น และเพลงสามชั้นที่มีลักษณะการขับรองแบบสักวา
นั่นเอง
ประเภทของเพลงไทยเดิมนั้น สามารถแบงไดเปน ๓3 จําพวกใหญๆ ซึ่งก็คือ
1.เพลงสํ
๑.
เพลงส�าำหรั
หรับบบรรเลงดนตรี
บรรเลงดนตรีลลว้วนๆ
นๆ
ไม่มมีกี การขั
ารขับรบอร้งอไมง มไม่
เพลงประเภทนี้ ก็อธิบายงายๆ ตามชื่อเลย ก็คือเปนเพลงทีมีแตดนตรีบรรเลง ไม
ี มี
เพลงโหมโรงเพลง
เพลง
การเอื้อนใดๆ เนนดนตรีลวนๆ สวนใหญจะไดยินไดฟงกันในการใชประกอบการแสดง เช่
เชนเพลงโหมโรง
ละครก�าลัำงลัแสดงท
ง แสดงท่
หนาพาทย เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใชเปนเพลงในการแสดงละคร เมื่ออตัตัววละครกํ
าทางา ทาง
กิริยากิ ริ ย า
ตางๆอีกดวย
2.เพลงสํ
๒.
เพลงส�าำหรั
หรับบการขั
การขับบรร้อองง
เพลงประเภทนี้ เปนเพลงที่มีการขับรองแลวตามดวยการรับโดยการบรรเลงดนตรีเปนจังหวะ ซึซึ่ง่ งสส่ววนน
ว ให้
ค วามรู
ใหญแลวมักจะเรียกกันวา การรองสงดนตรีนั่นเอง โดยเพลงแบบนี้จะมีจังหวะที่ไพเราะ ฟฟังงแลแล้วให
ความรู
สึก ้ สึ ก
สนุกและรื่นรมยมากขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเกิดความรูสึกเพลิดเพลินไดเปนอยางดีเลยทีเดียว
3.เพลงประกอบการรํ
๓.
เพลงประกอบการร�าำ
และเพื่อให
่ อ ให้
เพลงประเภทนี้ เปนเพลงที่มีการรองไปตามบทรอง เพื่อใหเกิดจังหวะที่สนุกสนานและเพื
ผูเตผนู ้ เ ต้ น
การประกอบการแสดงท่
สามารถเตนตามจังหวะไดอยางสนุกมากขึ้นอีกดวย นอกจากนี้ยังมักจะใชในการประกอบการแสดงท
าทางา ทาง
กิริยาตางๆ ของตัวละครดวยเชนกัน
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ลักษณะของเพลงไทยเดิม
และเพลงสามชั
จากที่ไดกลาวมาขางตน วาเพลงไทยเดิมนั้น แบงเปนเพลงชั้นเดียว เพลงสองชั
เพลงสองชั้น้ นและเพลงสามชั
้น ้ น
ตามวิวัฒนาการของเพลงไทยเดิม แตนั่นเปนเพียงแคลักษณะบางสวนของเพลงไทยเดิมเทานั้น ซึ่งตามจริงแลว
เรายังสามารถจําแนกออกตามลักษณะไดอีกหลากหลายลักษณะกันเลยทีเดียว เชน
๑.1.เพลงชั
เพลงชั้น้นเดีเดียยวว
เพลงชั้นเดียว เปนลักษณะแบบแรกกําเนิดเพลงไทยเดิม ซึ่งก็จะมีจังหวะดนตรีเร็วและมี
และมีคคํา�ำรอร้องแบบ
งแบบ
้ น คนส่
สั้นๆ โดยจะสังเกตไดจากเสียงฉิ่งฉับที่ดังกระชับติดกันตอเนื่องไปจนจบเพลงนั่นเอง โดยในอดี
โดยในอดีตนัต้นนัคนส
วน ว น
ใหญจะนิยมใชเพลงชั้นเดียวในการเตนรํา ทํากิจกรรมสนุกๆ ตางๆ แตในปจจุบันนี้เราจะไมคอยไดยินเพลงชั้น
เดียวมากนัก ซึ่งก็จะใชเพื่อการแสดงมหรสพมากกวา
๒.2.เพลงสองชั
เพลงสองชั้น้น
เพลงสองชั้น เปนเพลงที่มีการขับรองและจังหวะแบบปานกลาง ไม่
ไมเร็เ ร็วหรื
อไมอ ชไม่าจนเกิ
็มี ก็ มี
ว หรื
ช ้ า เกินไป
น ไปแตกแต่
เราสามารถสังงเกตเพลงสองชั
เกตเพลงสองชั้น้นไดได้จากเสี
จากเสียงยง
ความยาวของเนื้อเพลงที่ยาวกวาเพลงชั้นเดียวถึงเทาตัวเลยละ ซึซึ่ง่งเราสามารถสั
ฉิ่ง…ฉับ ที่มีความหางกันพอสมควร เนื้อรองมีการเอื้อนหนอยๆ ตางจากเพลงชั้นเดียวที่ไมมีการเอื้อนเลย
๓.
เพลงสามชั้น้น
3.เพลงสามชั
เพลงสามชั้น เปนเพลงที่มีจังหวะชา มีการเอื้อนและทํานองรองที่นานมาก และชวงความหางระหวาง
เสียงฉิ่ง…ฉับ ก็หางพอสมควรเชนกัน ซึ่งสวนใหญก็จะนิยมใชในการขับกลอมและการบรรเลงในโอกาส พิธีการ
ตางๆ นั่นเอง
๕.
เพลงโหมโรง
4.เพลงโหมโรง
เพลงโหมโรง เปนเพลงที่ใชในการเปดงานพิธีสําคัญตางๆ เพื่อเปนการแสดงความเคารพตอครูอาจารย
เป็นน เพลงโหมโรงเช
เพลงโหมโรงเช้
และเปนการประกาศถึงการเริ่มเปดงานนั่นเอง ซึ่งเพลงโหมโรงนั้นก็ยังแบงยอยไดอีก เป
า า
โหมโรงกลางวัน โหมโรงเย็นและโหมโรงเสภา
เพลงไทยเดิม นอกจากจะเปนเพลงดั้งเดิมของไทยเราที่ควรคาแกการรักษาไวแลว ยังเปนเพลงประจํา
ดนตรีการขั
การขับรบอร้งอและ
ง และ
ชาติอีกดวย ดังนั้นจึงควรธํารงครักษาไว และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งดนตรี
การบอกเลาเรื่องราวการถือกําเนิดเพลงไทยเดิมใหแกคนรุนหลังไดฟง ซึ่งนี่ก็เปนเพียงประวัติและขอมูลคราวๆ
เทานั้น เพลงไทยเดิมยังมีเรื่องราวใหไดศึกษาอีกมากมายเลยทีเดียว
๔. เพลงขั
การขับบรร้อองประสานเสี
๕.
งประสานเสียยงง
การขับรองประสานเสียง หมายถึง การขับรองแบบหนึ่งที่มีผูขับรองตั้งแตสองคนขึ้นไป อาจรองเพลง
ที่มีทํานองเดียวกันแตขึ้นตนหรือลงจบไมพรอมกัน อาจรองพรอมกันแตมีทํานองเพลงหลายทํานองหรือหลาย
แนวโดยมีแนวใดเปนทํานองหลัก สวนแนวอื่น ๆ เปนทํานองประสานเสียง เสียงประสาน คือ กลุมเสียงตั้งแต
สองขึ้นไปเกิดขึ้นพรอม ๆ กันทําใหเสียงกลมกลืนฟงสนิทหู

299
๒๙๙ 295

รูปแบบของการขับรองประสานเสียง
การขับรองประสานเสียงแบงลักษณะการขับรองไดหลายแบบ ดังนี้
หรืออเพลงวน
เพลงวนเปเป็นน
๑.1. การขับรองแบบราวด (Round) การขับรองแบบราวด หรือที่เรียกกันทั่วไปวา แบบวน
แบบวน หรื
การขับรองที่มีผูขับรองตั้งแต ๒2 คนหรือ ๒2 กลุมขึ้นไป รองเพลงแนวทํานองเดียวกัน แตเริ่มตนและจบไมพรอมกัน สวน
จะรองกี่เที่ยวนั้นขึ้นอยูกับการตกลงของผูขับรองหรือผูควบคุม
๒.2. การขับรองประสานเสียง ๒2 แนว คือ การขับรองที่ตองมีทํานองเพลง ๒2 ทํานอง รองไปพรอม ๆ กัน โดยมี
ทํานองหลักทํานองหนึ่ง สวนอีกทํานองหนึ่งเปนทํานองประสาน
๓.3. การขับรองประสานเสียง ๓3 แนว คือ การขับรองที่มีแนวทํานองเพลง ๓3 แนว รร้อองไปพร
งไปพร้ออมมๆ ๆกันกันโดยมี
โดยมี
ำนองประสานทั
๒ แนว
แนวทํานองหนึ่งเปนทํานองหลัก สวนอีก ๒2 แนวเปนทํานองประสาน ซึซึ่ง่งทํท�านองประสานทั
้ง ๒2้งแนว
อาจมีอาจมี
ทํานองท�ำนอง
แตกตางกันไป
๔.4. การขับรองประสานเสียง ๔4 แนว คือ การขับรองที่ตองมีแนวทํท�าำนองเพลงที
่แตกต
นองเพลงที
่ ต ่ าางกัน ๔4๔ ทํท�านอง
ำ นองโดยโดย
ทํานองหลัก ๑1 ทํานอง สวนอีก ๓3 ทํานอง เปนทํานองประสานรองไปพรอม ๆ กันหลายคน
ทํานองเพลงแตละแนวที่ใชขับรองตองประสานสอดคลองกันและกัน ตามแนวสูงต่ําที่กําหนด โดยยืดทํานอง
หนึ่งเปนหลัก
“คอรัสส””(Chorus)
(Chorus)
ส่วกนนั
การขับรองประสานเสียงอาจขับรองแนวละคนหรือหลายคนก็ได เรียกวา “คอรั
สวนนั
รอกง ร้อง
ประจําโบสถ เรียกวา “ไควร” (Choir) หมูขับรองประสานเสียงประกอบดวยชายลวนหญิงลวนหรือทั้งชายหญิงก็ได
การแบงระดับเสียงในการขับรองประสานเสียง
แบ่งระดั
งระดับเสี
บ เสี
ย งของผู
ร้ อ งเป็
อ กีไ่ แดนวก็
ที่ ถนื อ ว่า เป็ น
การขับรองประสานเสียง แบ
ยงของผู
ขับ้ ขรัอบงเป
นกี่กนลุกีม่ กหรืลุ ่อมกีหรื
่แนวก็
แตทไ ด้ี่ถือแต่
วาเป
มาตรฐานและเปนที่นิยมกันทั่วไป คือ แบงเปน ๔4 แนว ดังนี้
1. แนวโซปราโน (Soprano)
เปนระดับเสียงสูงสุดของผูหญิง
๑.
2. แนวอัลโต (Alto)
เปนระดับเสียงต่ําของผูหญิง
๒.
3. แนวเทเนอร (Tenor)
เปนระดับเสียงสูงสุดของผูชาย
๓.
เปนระดับเสียงต่ําของผูชาย
๔.4. แนวเบส (Bass)
๔. บทเพลงรูปแบบ ABA (Ternary form)
รูปแบบ (Musical Forms) แบงออกเปน ๕5 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
๑1) รูปแบบสโตรฟค (Strophic Form) เปนลักษณะของเพลงรองที่มีแนวทํานองเดียวตลอดแตมีการ
เปลี่ยนเนื้อรอง รูปแบบเปน AAA หรือไมก็รองทํานองไมซ้ําเลยรองไปเรื่อย ๆ รูปแบบเปน ABCDE

ที่มา http://www.musiclib.psu.ac.th/data/western-musuc/Chapter2/chap2-9.ht
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๒2) รูปแบบไบนารี (Binary Form) เปนลักษณะของเพลงที่มี ๒2 ทอน (two part form) รูปแบบเปนการถาม
และตอบ ซ้ําไปมาอาจเปนหลายเที่ยวก็ได เชน A:B, AABB, ABAB

ที่มา http://www.musiclib.psu.ac.th/data/western-musuc/Chapter2/chap2-9.htm

๓3) รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) เปนลักษณะของเพลงที่มี ๓3 ทอน (tree part form) หรือ
ทํานองหลัก ๓3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย เชน ABA, AABA
รูปแบบเทรนารีอาจเรียกเปน “รูปแบบเพลง” (Song form) เพราะเพลงโดยทั่ว ๆ ไปมักมีโครงสรางแบบนี้

ที่มา http://www.musiclib.psu.ac.th/data/western-musuc/Chapter2/chap2-9.htm
๔4) รูปแบบธีมและแวริเอชั่น (Theme and Variations) เปนรูปแบบที่ประกอบดวยสวนสําคัญ 2๒ ส่วน
คืสอวนธีคืมอ(Theme)
หรื อหรืท�อำทํนองหลั
ธีม (Theme)
านองหลัก ก และ แวริเอชั่น (Variations) หรือสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากทํานอง
หลัก เชน A A1A2A3

ที่มา http://www.musiclib.psu.ac.th/data/western-musuc/Chapter2/chap2-9.htm
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๕)5) รูปแบบรอนโด (Rondo form) เปนลักษณะของการเนนที่แนวทํานองหลักหรือเปนลักษณะของ
เพลงที่มีบทดอกสรอย กลาวคือ แนวทํานองหลักทํานองแรกจะวนกลับมาอยูระหวางแตละสวนที่ตางกัน
รูปแบบเปน ABACADA

ที่มา http://www.musiclib.psu.ac.th/data/western-musuc/Chapter2/chap2-9.htm

๓๐๒
ใบงาน เรื่องบทเพลงสําหรับฝกรองและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการรองเพลง
หนวยการที่ ๔ ลํานํารองเลนเปนเพลง แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่จับฉลากไดมาสรุปเปนผังมโนทัศน
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แบบประเมินผังมโนทัศน( Maid Map Rubric )
ชื่อกลุม...............................................................................................ชั้น............................
คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต

ดีมาก

ดี

พอใช

๑. เนื้อหา (Content)
๒. การนําเสนอผลงาน (Presentation)
๓. การออกแบบ (Design)
รวม
ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน
(.............................................)
........./........................./..........
ระดับคุณภาพ
๑๐ - ๙ =
๘-๖=
๕-๓=
๒-๑=

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

ผลการประเมิน
๒๖ - ๓๐
๒๐ - ๒๕
๑๑ - ๑๙
๐ - ๑๐

=
=
=
=

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

๓๐๔
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เกณฑการประเมินผังมโนทัศน( Maid Map Rubric )
กิจกรรม
(Activity)

เนื้อหา
(Content)

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๑๐-๙)

ดี (๘-๖)

แสดงความรูความ
เขาใจในเนื้อหา
ที่คนความาอยางดี
มาก มีขั้นตอน
ครบถวน มีการสรุป
ความคิดเห็น
โดยใชเหตุผลได
อยางสมเหตุสมผล

แสดงความรู
ความเขาใจใน
เนื้อหา
ที่คนความาอยาง
ดี มีขั้นตอน
ครบถวน มีการ
สรุปความคิดเห็น
โดยใชเหตุผลได
อยาง
สมเหตุสมผล
จัดทําแผนภาพ
อยางเปนระบบ
และ นําเสนอดวย
ขอมูลแบบที่
ถูกตอง
ครอบคลุมหัวขอ
สําคัญ
ขาดรายละเอียด
ในบางหัวขอ
มีการใช ตัวอักษร
และสีสัน เรา
ความสนใจ มี
มาตราสวนและ
สมดุลของภาพ

จัดทําแผนภาพ
อยางเปนระบบ
และนําเสนอดวย
การนําเสนอ ขอมูลที่ถูกตอง
ผลงาน
ครอบคลุมหัวขอ
(Presentation) และรายละเอียดที่
สําคัญ

การออกแบบ
(Design)

มีการใช รูปภาพ
ตัวอักษรและสีสัน
เราความสนใจ มี
มาตราสวนและ
สมดุล
ของภาพ

พอใช (๕-๓)
แสดงความรู
ความเขาใจใน
เนื้อหา
ที่คนควาปาน
กลาง ขาด
ขั้นตอน และ
รายละเอียด มี
การสรุปความ
คิดเห็น

ควรปรับปรุง
(๒-๑)
แสดงความรูความ
เขาใจในเนื้อหา
ที่คนควาปานกลาง
ขาดขั้นตอน และ
รายละเอียด ไมมี
การสรุปความ
คิดเห็น

จัดทําแผนภาพ
นําเสนอดวย
ขอมูลถูกตอง แต
ไมครอบคุลมใน
หัวขอสําคัญบาง
ประเด็นและขาด
รายละเอียด

จัดทําแผนภาพ
นําเสนอดวยขอมูล
ถูกตองบางสวน
ขาดบางประเด็น
สําคัญและขาด
รายละเอียด

มีการใช ตัวอักษร
และสีสัน
นาสนใจ ขาด
มาตราสวนและ
สมดุลของภาพ

ขาดการใช
ตัวอักษรและสีสัน
มาตราสวนและ
สมดุลของภาพ
ไมไดสัดสวน

รวม
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓.......................................................................
๔. ......................................................................
๕.......................................................................
๖. ......................................................................
คําชี้แจง

: ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

๓

๑. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
๕. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม
รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา
พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง

ให
ให
ให

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๒

๑

๓๐๖
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ดานคุณลักษณะ
ที่
ชื่อ – สกุล
มีวินัย
ใฝเรียนรู

มุงมั่นในการ รวม สรุปผลการ
ทํางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผาน ไมผาน

หมายเหตุ นักเรียนได ๖ คะแนนขึ้นไป ถือวา ผาน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
๑. มีวินัย
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)
๒. ใฝเรียนรู
๓
(ดี)
๒
(พอใช)

๓. มุงมั่นในการทํางาน

๑
(ควรปรับปรุง)
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)

เกณฑการพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่
กําหนดใหรวมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่
กําหนดใหรวมกันเปนสวนใหญ
สมุด ชิ้นงาน ไมคอยเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่
กําหนดใหรวมกัน บางครั้งตองอาศัยการแนะนํา
มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อยางสมเหตุสมผล
มีการอางอิงที่ถูกตองในบางสวน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แตอาจจะไมสมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไมคอยถูกตอง
มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม
อางอิง สรุปผลไมถูกตอง
สงงานกอนหรือตรงตามที่กําหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย และชักชวน
ผูอื่นปฏิบัติ
สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
ฟงได รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติองจนเปน
นิสัย
สงงานชากวากําหนด ปฏิบัติงานโดยจองอาศัยการชี้แนะ และ
การตัดเตือน

ขอบเขตเนื้อหา
     ประเมิ
ณภาพด้
านของเนื
้อหา คุ
ณภาพด้
านเสี
ประเมินคุนณคุภาพด
านของเนื
้อหา
คุณภาพด
านเสี
ยงยง
และคุณภาพดานองคประกอบดนตรี
จุดประสงคการเรียนรู
ด้านความรู
้ 
ดานความรู
- ด้านทักษะกระบวนการ
     ร้อดงเพลงและใช้
เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการ
านทักษะและกระบวนการ
ร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ เลือก
รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการ
บทเพลงส�ำหรับร้องหรือบรรเลงดนตรีได้อย่างเหมาะสม
รองเพลงดวยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
ด้านคุณลักษณะ
เลือกบทเพลงสํ
      มีวินัย าหรับรองหรือบรรเลงดนตรีไดอยาง
เหมาะสม
      ใฝ่เรียนรู้
ณลักษณะ
      - มุด่งามันคุ
่นในการท�
ำงาน
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ ลํานํารองเลน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. ครูเปดเพลงการขับรองประสานเสียง ๒ แนว ใหนักเรียนฟง ๑
เพลง และถามความรูสึกที่นักเรียนไดฟงจากบทเพลง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่องการประสานเสียง ๒ แนว จากนั้น
ครูสอบถามความแตกตางระหวางการประสานเสียง ๒ แนว และ
การประสานเสียงรูปแบบเพลงราวด (Round)
๒. นักเรียนแบงกลุม ๒ กลุมเทาๆ กันเพื่อฝกรองเพลง Are You
Sleeping ในรูปแบบเพลงราวด (Round)
๓. ครูเลนเปยโนบทเพลง Are You Sleeping เพื่อในนักเรียนฝก
ขับรองประสานเสียง
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนสรุปความแตกตางระหวางการประสานเสียง ๒ แนว
และ การประสานเสียงรูปแบบเพลงราวด (Round)
๒. นักเรียนขับรองประสานเสียง ๒ แนว เพลง Are You
Sleeping ในรูปแบบเพลงราวด (Round)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
เรื่อง ขับรองประสานเสียง ๒ แนว
รายวิชาดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
แบบฝกทักษะการขับรองเพลง Are You
Sleeping

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หองดนตรี
๒. เปยโน
๓. บทเพลงประสานเสียง ๒2 แนว และ บท
เพลงรูปแบบ ABA https://www.youtube.
com/watch?v=2fkYFO_92PE
๔. คอมพิวเตอร
๕. เครื่องฉายโปรเจกเตอร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่๑

๓๐๗
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
ดานทักษะ/กระบวนการ
รองเพลงและใช
เครืเ่อครืงดนตรี
     ร้
องเพลงและใช้
่องดนตรี
บรรเลงประกอบการ
องด้ววยบทเพลงที
รการร้
องเพลงด
ยบทเพลงที่ ่
หลากหลายรูปแบบ
เลือกบทเพลงสําหรับรองหรือ
บรรเลงดนตรีไดอยางเหมาะสม
ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

-

-

ประเมินทักษะ

แบบประเมิน

ผานเกณฑคุณภาพ
ระดับ ๒ ขึ้นไป

สังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูของ
นักเรียน

ผานเกณฑระดับ ๑
จาก ๓ ระดับ

-

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.......
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ใบความรู เรื่องขับรองประสานเสียง ๒ แนว
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
วิธีการขับรองประสานเสียง ๒ แนว
การประสานเสียง ๒ แนว การขับรองประสานเสียง ๒2 แนว คือ การขับรองที่ตองมีทํานองเพลง 2๒
ทํานอง รองไปพรอม ๆ กัน โดยมีทํานองหลักทํานองหนึ่ง สวนอีกทํานองหนึ่งเปนทํานองประสาน การขับรอง
ประสานเสียงแบบ ๒ แนว มักจะใช เสียงโซปราโน (Soprano) เปนแนวเสียงที่ ๑ และ เสียงอัลโต (Alto)
เปนแนวเสียงที่ ๒ หรือ จะใชเสียงโซปราโน (Soprano) ทั้ง ๒ แนวในการประเสียงเสียงก็ได ตัวอยางเชน
เพลง Are You Sleeping จะเปนการประสานเสียงในรูปการขับรองแบบราวด (Round) หรือที่เรียกกันทั่วไป
วา แบบวน หรือเพลงวน เปนการขับรองที่มีผูขับรองตั้งแต ๒2 คนหรือ 2๒ กลุมขึ้นไป รองเพลงแนวทํานอง
เดียวกัน แตเริ่มตนและจบไมพรอมกัน สวนจะรองกี่เที่ยวนั้นขึ้นอยูกับการตกลงของผูขับรองหรือผูควบคุม
ตัวอยางโนตการขับรองประสานเสียง ๒ แนว รูปแบบเพลงราวด (Round)
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แบบฝกทักษะ เรื่องขับรองประสานเสียง ๒ แนว
หนวยที่ ๓ เรื่องโนตดนตรีมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ใหนักกเรีเรียยนในห้
นในหอองแบ่
งแบงกกลุลุม่ เป
านวนเทา าๆกั
๑. ให้
เป็น ๒ กลุม่ จํจำ�นวนเท่
ๆ กันนโดยกลุ
โดยกลุม่มทีที่ ่๑๑ ฝฝึกกรร้อองโน
งโน้ตตในแนวที
ในแนวที่ ๑ สส่วนกลุม่ ที่ ๒
ฝกรองโนตในแนวที่ ๒ โดยฝกรองจนคลองแลวรองโดยพรอมเพียงกันทั้ง ๒ แนว
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๒. ใหนักเรียนรองเนื้อรองเพลง Are You Sleeping โดยพรอมเพียงกันทั้ง ๒ แนว

๓๑๒
แบบประเมินทักษะการใชเทคนิคการขับรองและเลนดนตรี
ชื่อกลุม .....................................................................
สมาชิกในกลุม ๑.
1. ............................................................ 2.
๒. ........................................................
๓.
๔. ..........................................................
3. ............................................................ 4.
๕.
๖. .........................................................
5. ............................................................ 6.
ที่
1
๑๑.
2
๒๒.
3
๓๓.
4
๔๔.
5
๕๕.

ชื่รายการประเมิน

๔

เสียงรอง
คํารองและทํานอง
อักขระ
จังหวะและลีลาอารมณ
บุคลิกภาพ
รวม

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก = ๔4
ดี
= ๓3
พอใช = ๒2
ปรับปรุง = ๑1
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
ระดับคะแนน
16 – ๒๐
20
ดีมาก
๑๖
๑๐
10 – ๑๕
15
ดี
๕5 – ๙9
พอใช
๑1 - 4๔
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓.......................................................................
๔. ......................................................................
๕.......................................................................
๖. ......................................................................
คําชี้แจง

: ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง
คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต
๓
๒

๑. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
๕. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม
รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา
พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง

ให
ให
ให

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๓ – ๑๕
ดี
๘ – ๑๒
ปานกลาง
๕–๗
ปรับปรุง
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ดานคุณลักษณะ

๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะ
ที่

ชื่อ – สกุล

มีวินัย

314310

มุงมั่นในการ รวม สรุปผลการ
ทํางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผาน ไมผาน

หมายเหตุ นักเรียนได ๖ คะแนนขึ้นไป ถือวา ผาน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
๑. มีวินัย
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควร
ปรับปรุง)
๒. ใฝเรียนรู
๓
(ดี)
๒
(พอใช)

๓. มุงมั่นในการทํางาน

๓๑๔

๑
(ควรปรับปรุง)
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)

ใฝเรียนรู

เกณฑการพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูใน
ขอตกลงที่กําหนดใหรวมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูใน
ขอตกลงที่กําหนดใหรวมกันเปนสวนใหญ
สมุด ชิ้นงาน ไมคอยเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูใน
ขอตกลงที่กําหนดใหรวมกัน บางครั้งตองอาศัยการแนะนํา
มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อยางสมเหตุสมผล
มีการอางอิงที่ถูกตองในบางสวน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แตอาจจะไมสมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไมคอยถูกตอง
มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม
อางอิง สรุปผลไมถูกตอง
สงงานกอนหรือตรงตามที่กําหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย และชักชวน
ผูอืนปฏิบัติ
สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
ฟงได รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติองจนเปน
นิสัย
สงงานชากวากําหนด ปฏิบัติงานโดยจต้องอาศั
ง ยการชี้แนะ และ
การตัตักดเตือน

ขอบเขตเนื้อหา
การใชและการดู
แลรัแลรั
กษาเครื
่องดนตรี
     การใช้
และการดู
กษาเครื
่องดนตรีตามหลั
ตามหลักวิกธวิีไธดีได้
อยางถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
ด้านความรู
้ 
ดานความรู
     การใช้
และบ�
รักษาเครื
่องดนตรี
- การใช
และบํ
ารุงำรัรุกงษาเครื
่องดนตรี
ไทยไทย
     การใช้
และบ�
รักษาเครื
่องดนตรี
สากล
- การใช
และบํ
ารุงำรัรุกงษาเครื
่องดนตรี
สากล
ดานทักษะและกระบวนการ
- การให
เหตุเหตุ
ผล ผการสรุ
ปความรู
การประยุ
กตใกชต์ใช้
     การให้
ล การสรุ
ปความรู
้การประยุ
ดานคุณลักษณะ
- มีวินมีัยวินัย
          รีย นรู้
- ใฝเใฝ่
รียเนรู
     - มุงมัมุ่น่งในการท�
ในการทํำางาน
งาน
     รักความเป็
นไทย
- รักความเป
นไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๔ ลํานํารองเลนเปนเพลง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. ครูถามนักเรียนถึงวิธีการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใชวามีการ
รักษาอยางไร ทําไมตองรักษาให นักเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็นคนละ ๑ อยาง เชน กระเปารองเทานักเรียน เสื้อผา เปน
ตน และการดูแลรักษา มีประโยชนอยางไร
๒. ครูถามนักเรียนวาใครเปนนักดนตรีบาง เพราะถาเปนนักเรียน
ที่เรียนดนตรีจะตองรูจักวิธีการดูแล รักษาเครื่องดนตรีเปนอยางดี
และใหนักเรียนบอกวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีใหนักเรียนใน
หองฟง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาขั้นตอนวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีแตละ
ประเภท ทั้งเครื่องดนตรีไทย และ ดนตรีสากล จากหนังสือ
แบบเรียน
๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายวาประโยชนที่ไดรับจากการดูแลรักษา
เครื่องดนตรีมีอะไรบาง

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
เรื่อง การใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
รายวิชา ดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงาน

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล
ชนิดตาง ๆ
๒. ภาพเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรี
สากลชนิดตาง ๆ
๓. ใบความรู
๔. หองดนตรี
๕. หองสมุด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่๑

๓๑๕
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หนวยการเรียนรูที่ ๔ ลํานํารองเลนเปนเพลง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ขั้นสรุป
๑. ทําใบงาน เรื่องการวาดภาพเครื่องดนตรี พรอมบอกวิธีการใช
และการบํารุงรักษาที่ถูกตอง

๓. ครูนําภาพขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องดนตรีใหนักเรียนดู
ชวยกันดูวาถูกตองหรือไมเพราะอะไร รวมกันแสดงความคิดเห็น
ตามเขาใจ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
เรื่อง การใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
รายวิชา ดนตรี
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่๑

๓๑๖
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
- การใชและบํารุงรักษา
เครื่องดนตรีไทย
- การใชและบํารุงรักษา
เครื่องดนตรีสากล
ดานทักษะ/กระบวนการ
การใหเหตุผล การสรุป
ความรู การประยุกตใช
ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
- รักความเปนไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ประเมินการปฏิบัติของ แบบประเมินใบงาน
นักเรียน ชิ้นงานและใบ
ใบงาน งาน

ผานเกณฑระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

ประเมินพฤติกรรมการ

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
การท�
ำงานกลุ
ทํางานกลุ
ม ่ม

ผานเกณฑคุณภาพ
ระดับ ๒ ขึ้นไป

สังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต

ผานเกณฑคุณภาพ
ระดับ ๑ ขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
......................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
......................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู
เรื่อง การใชและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย / สากล
หนวยการเรียนรูที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ภาพโดย วิทวัฒน มาทอง
การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทยมีหลายประเภท หลายชนิด แตละชนิดจะมีลักษณะและสวนประกอบที่แตกตางกันไป
ก ษาให้
ต้ อ งตาม
ดังนั้นผูใชเครื่องดนตรีจึงควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการใชแและการเก็
ละการเก็บรับกรัษาให
มากม าก
ปฏิปฏิ
บัติใบหั ตถให้
ูกตถอู กงตาม
วิธีการตาง ๆ
การใชเครื่องดนตรี กอนใชจะตองตรวจดูแลความเรียบรอยของสวนประกอบ หลักกลไกตาง ๆ ที่
ทําใหเกิดเสียง วาเครื่องดนตรีชนิดนั้นมีความพรอมหรือไม โดยเฉพาะเรื่องของเสี
งของเสียยงเครื
งเครื่อ่องดนตรี
งดนตรีผูผูเล้เล่นนจะต
จะต้อองง
ตรวจดูแลเปนอยางดี เพื่อใหบทเพลงที่บรรเลงดวยเครื่องดนตรีเเหล่
หลาานีนี้ม้ มีคี คุณุ ณภาพ
าฟงา ฟัและ
ภาพมีคมีวามไพเราะน
ค วามไพเราะน่
ง และ
สามารถใชงานไดตลอดไป ไมเกิดชํารุดเสียหายกอนงานจะเลิก โดยเฉพาะเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ซึ่งมี
สวนประกอบละเอียดออนชํารุดเสียหายงาย จึงตองระวังเปนพิเศษในขณะที่ใชงานหรือเวลาบรรเลง
การเก็บรักษาเครื่องดนตรี การเก็บรักษาเครื่องดนตรี นับวว่าามีมีคความสํ
นอนยกว
าการดู
แล แ ล
วามส�าคัำญ
คั ญไมไม่
้ อ ยกว่
า การดู
งดนตรี
มี ห ลายชนิ
แต่ดจะมี
ล ะชนิ ด จะมี
ความพรอมใชกอนการบรรเลงเชนกัน ดังไดกลาวมาแลววา เครื
เครื่อ่ องดนตรี
มีหลายชนิ
ด แตลดะชนิ
ึงเป็นนสิสิ่งสํ่งาส�คัำญ
คัญทีที่ผูเ่ผลู้เนล่ดนตรี
นดนตรีจะต
จะต้
องตระหนั
สวนประกอบและหลักกลไกที่แตกตางกัน การเก็บรักษาใหถูกวิวีธจีจึงเป
องตระหนั
กก
ดนตรีมมีคีความคงทนสามารถใช
วามคงทน สามารถใช้
งานได้
อยูเสมอ และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการ จึงจะทําใหเครื่องดนตรี
งานได
อยอางย่าง
คุมคา โดยปฏิบัติดังนี้
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๑. หลังเลิกเลนทุกครั้งตองลดสาย ปลดเชือกหรือทําอยางอื่นตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรี
แตละชนิดใหอยูในสภาพที่จะเก็บหรือไมใชงาน
๒. ทําความสะอาดเครื่องดนตรีแตละชนิดดวยน้ํายา และอุปกรณที่เหมาะสมกับเครื่องดนตรี
๓. เก็บใสภาชนะที่มีลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีแตละชนิด
๔. เก็บไวในที่ที่มีความเหมาะสม
วิธีเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทย
๑) การเก็บรักษาขลุย
๑. หลังการเปาควรเช็ดใหสะอาด
๒. เก็บใสถุงใหเรียบรอย
๓. วางหรือแขวนไวในที่ไมเสี่ยงตอการตกหลน
๒) การเก็บรักษาซอ
๑. เมื่อเลิกเลนใหลดสายดวยการหมุนลูกบิดลงประมาณครึ่งรอบ แลวเลื่อนหมอนรองสาย
ขึ้นไวบนขอบกะโหลกซอ
๒. ทําความสะอาดโดยใชผาแหงเช็ด
๓. แขวนหรือใสถุงเก็บใสตูใหมิดชิด
๓) การเก็บรักษาจะเข
๑. เก็บไวในตูและคลุมดวยผาที่เย็บเขารูป
๒. เมื่อใชบรรเลงเสร็จ ไมควรลดสาย เพราะสายจะเขกับหยองจะเสียดสีกัน ทําใหหยองสึก
๓. หากนมจะเขหลุด ใหใชกาวติดไวในตําแหนงเดิม
๔) การเก็บรักษาระนาดเอก–ระนาดทุม
๑. ปลดเชือกคลองหูระนาดขางซายมือลงขางหนึ่ง
๒. ใชผาคลุม กันฝุนจับ
๓. ถาเลิกใชงานโดยถาวร ควรมวนผืนระนาดเก็บ การมวนผืนระนาดควรหาผารองหลังผืน
ระนาดเพื่อปองกันการเกิดริ้วรอย
๔. หากตะกั่วหลุด ควรติดใหอยูในสภาพเดิม
๕. หากผาพันไมตีหลุด ใหรีบพันไวอยางเดิม ปองกันลูกระนาดแตก
๕) การเก็บรักษาฆองวง
๑. เวลาเก็บใหวางราบกับพื้น ไมควรวางตั้ง จะทําใหวงฆองหักเร็ว แลวใชผาคลุมใหเรียบรอย
๒. ระวังอยาใหน้ําถูกเชือกแขวนลูกฆอง
๓. หากตะกั่วถวงลูกฆองหลุด ตองติดใหเรียบรอย
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๖) การเก็บรักษาเครื่องหนัง
๑. ควรเก็บไวในที่ที่มีความชื้นนอย
๒. เครื่องหนังบางชนิด เชน ตะโพน กลองทัด ควรแกะขาวที่ใชถวงหนา และลางใหสะอาด
๓. กลองบางอยาง เชน กลองมลายู ควรลดสายที่เรงเสียงใหหนาหยอน
๗) การเก็บรักษาเครื่องกํากับจังหวะ
๑. ทําความสะอาดทั้งกอนและหลังเลน ควรมีหีบและกลองใส
การดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล
เครื่องดนตรีสากลมีหลายประเภท เราควรดูแลรักษาใหถูกตองตามประเภทของเครื่องดนตรี ซึ่งจะทํา
ใหมีอายุการใชงานยาวนาน การดูแลรักษามีวิธีอยางงาย ๆ ดังนี้
๑. เครื่องสาย
กอนหรือหลังการเลน ใหใชผาแหงลูบเบา ๆ บนสายและตัวเครื่อง เพื่อขจัดฝุนคราบไคลตาง ๆ ถาเปน
เครื่องสายที่ใชคันชักสี เมื่อเลนเสร็จแลว ตองปรับคันชักไมใหสายตึงเกินไป กอนที่จะนําไปเก็บในกลอง เพราะ
หากปลอยใหสายตึงเปนเวลานาน อาจชํารุดได
๒. เครื่องเปาลมไม
๑. ประเภทเปาลมผานชองลม ใหใชผานุมเช็ดตัวเครื่องกอนและหลังการเปา สวนเครื่องเปา
ที่เปนโลหะ ใหใชผานุมแตะน้ํามันที่ใชสําหรับทําความสะอาดเครื่องดนตรี แลวลูบไปตามกระเดื่องกลไกและ
ตัวเครื่องใหทั่ว เพื่อทําใหกระเดืองกลไกเกิดความคลองตัวในการใชงาน และชวยไมใหเกิดสนิม
๒. ประเภทเปาลมผานลิ้น มีวิธีการดูแลรักษาคลายกับเครื่องเปาโลหะ (ปคโคโลและฟลูต)
และเพิ่มการทําความสะอาดปากเปาและลิ้นดวยการถอดออกมาลางทําความสะอาด จากนั้นผึ่งลมและเช็ดให
แหงกอนใชฝาครอบสวมสวนบน แลวจึงเก็บใสกลองใหเรียบรอย
๓. เครื่องเปาลมทองเหลือง
ใชผานุมเช็ดตัวเครื่องใหสะอาดกอนและหลังการใช เมื่อใชเสร็จแลวใหกดกระเดื่องสําหรับไลน้ําลาย
แลวเปาลมแรง ๆ เขาไปตรงปากเปา เพื่อไลหยดน้ําลายที่คางอยูในทอ เสร็จแลวถอดปากเปาออกมาทําความ
สะอาด โดยใชผาเช็ด และใชเศษผาแตะครีมขัดโลหะลูบบนตัวเครื่องแลวใชผานุมเช็ดถูใหเกิดความเงางาม
และเก็บใสกลองใหเรียบรอง
๔. เครื่องดนตรีประเภทลิ่วนิ้ว
ใชผาสักหลาดหรือผาแหง เช็ดถูที่ตัวเครื่องและบริเวณลิ่มนิ้วใหสะอาด ปดฝาครอบแลวใชผาคลุมให
เรียบรอย
๕. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
ใชผานุมเช็ดตัวเครื่องและสวนที่ใชตีใหสะอาดกอนและหลังการเลนทุกครั้งและเก็บเครื่องดนตรีใส
กลองหรือใชผาคลุมทุกครั้งที่เลนเสร็จแลว
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ใบงาน
เรื่อง การใชและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย / สากล
หนวยการเรียนรูที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชื่อ……………………………………………………………………ชั้น……………………….เลขที่………………………
คําชี้แจง : นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นสรุปความรูเกี่ยวกับการใชและการบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
๑. ใหนักเรียนวาดภาพเครื่องดนตรีไทย และสากล อยางละ ๑ ชิ้น พรอมบอกวิธีการใชและการบํารุงรักษาที่
ถูกตอง
๒. ใหนักเรียนบอกประโยชนที่ไดรับจากการดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่ถูกตอง
๓. ใหนักเรียนเปรียบเทียบวิธีการดูแลรักษา เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากล ที่เหมือนกัน มา ๑ ชนิด
โดยบอกชื่อเครื่องดนตรีไทย และสากล พรอมวิธีการดูแลรักษา

๓๒๒
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แบบประเมินใบงาน
ชื่อ – สกุล

ระดับคุณภาพ
๔

รายการประเมิน
วาดภาพเครื่องดนตรี
พรอมบอกวิธีการใช
และการบํารุงรักษา

ระดับ
คุณภาพ
๔
(ดีเยี่ยม)
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)

๓

๒

๑

เกณฑการพิจารณา
วาดภาพเครื่องดนตรี
พรอพร้
มบอกวิ
ธีการใช
และการบํ
ารุงรัำกรุงษารักษา
     วาดภาพเครื
่องดนตรี
อมบอกวิ
ธีการใช้
และการบ�
ไดถูกตองและสัมพันธกัน มีการเชื่อมโยงใหเห็นเปนภาพรวม
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับตนเอง และผูอื่น
วาดภาพเครื่องดนตรี
อมบอกวิ
ธีกธารใช
และการบํ
ารุำงรุรังกรัษา
     วาดภาพเครื
่องดนตรีพรพร้
อมบอกวิ
ีการใช้
และการบ�
กษา
ไดถูกตองและสัมพันธกัน มีการจําแนกขอมูลหรืออธิบายให
เห็นความสัมพันธกับตนเองอยางเปนเหตุเปนผล
วาดภาพเครื่องดนตรี
พรพร้
อมบอกวิ
ธีการใช
และการบํ
ารุงำรัรุกงษา
     วาดภาพเครื
่องดนตรี
อมบอกวิ
ธีการใช้
และการบ�
รักษา
ไดถูกตองและสัมพันธกัน มีการเขียนขยายความและมี
การยกตัวอยางเพิ่มเพื่อใหเขาใจงาย
     วาดภาพเครื
่องดนตรี
อมบอกวิ
ธีการใช้
และการ
วาดภาพเครื่องดนตรี
พรอพร้มบอกวิ
ธีการใช
และการ
บํารุงรักษาไดแตยังไมสัมพันธกัน เขียนตามขอมูลที่ผูอื่น
บอกและ ไมมีการอธิบายเพิ่มเติม
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓.......................................................................
๔. ......................................................................
๕.......................................................................
๖. ......................................................................
คําชี้แจง

: ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

๓

๑. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
๕. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม
รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา
ให
พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง
ให
พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง
ให
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๒

๑

๓๒๔
แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค
หนวยที่ ๔ เรื่องรองเลนเปนเพลง แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
รายวิชา ดนตรี ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

ลําดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผาน)

๐
(ไมผาน)

สรุปผล
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๓๒๕
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
๑. มีวินัย
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)
๒. ใฝเรียนรู
๓
(ดี)
๒
(พอใช)

๓. มุงมั่นในการทํางาน

๑
(ควรปรับปรุง)
๓
(ดี)
๒
(พอใช)

๔. รักความเปนไทย

๑
(ควรปรับปรุง)
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ ๑ ขึ้นไป
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เกณฑการพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่
กําหนดใหรวมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่
กําหนดใหรวมกันเปนสวนใหญ
สมุด ชิ้นงาน ไมคอยเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่
กําหนดใหรวมกัน บางครั้งตองอาศัยการแนะนํา
มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อยางสมเหตุสมผล
มีการอางอิงที่ถูกตองในบางสวน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แตอาจจะไมสมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไมคอยถูกตอง
มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม
อางอิง สรุปผลไมถูกตอง
สงงานกอนหรือตรงตามที่กําหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย และชักชวน
ผูอื่นปฏิบัติ
สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
ฟงได รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติองจนเปน
นิสัย
สงงานชากวากําหนด ปฏิบัติงานโดยจองอาศัยการชี้แนะ และ
การตัดเตือน
มีความเต็มใจและมีความสุข เมื่อไดเรียนเรื่องดนตรีไทย
ไมคอยเต็มใจและมีความสุขบาง เมื่อไดเรียนเรื่องดนตรีไทย
ไมคอยเต็มใจ และไมมีความสุขเลย เมื่อไดเรียนเรื่องดนตรีไทย

ขอบเขตเนื้อหา
     การใช้
และการดู
กษาเครื
่องดนตรีตามหลั
ตามหลักวิกธวิีไธดีได้
การใชและการดู
แลรัแลรั
กษาเครื
่องดนตรี
อยางถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
ด้านความรู
้
ดานความรู

     การใช้
และการบ�
ำรุงรัก่อษาเครื
- การใช
และบํ
ารุงรักษาเครื
งดนตรี่อไงดนตรี
ทย ไทย
     - การใช้และการบ�ำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล
- การใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีสากล
ด้านทัดกาษะและกระบวนการ
นทักษะและกระบวนการ
- การใหเหตุผล การสรุปความรูการ
ประยุกตใช
ด้านคุณดาลันคุ
กษณะ
ณลักษณะ
- มีวินมีัยวินัย
     - ใฝเใฝ่
รียเนรู
     รีย นรู้
่นในการท�
ำงาน
     - มุงมัมุ่นงมัในการทํ
างาน
     รักความเป็
นไทย
- รักความเป
นไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๔ ลํานํารองเลนเปนเพลง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. ทบทวนขั้นตอนวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีแตละประเภท
ทั้งเครื่องดนตรีไทย และ ดนตรีสากล
ขั้นสอน
๑. ครูนําภาพขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องดนตรีใหนักเรียนดู
ชวยกันดู
๒. แบงกลุมออกเปน 4 กลุม กลุมละ เทาๆ กัน ใหแตละกลุม
ศึกษาวิธีการใชและการบํารุงรักษาเครื่อง ดนตรี ทั้งเครื่องดนตรี
ไทย และเครื่องดนตรีสากล จากนั้นเขียนอธิบายการใชและการ
บํารุงรักษาเครื่องดนตรี ประเภทตางๆ ตามที่กําหนดใหพอสังเขป
๓. ใหนักเรียนวิเคราะหผลที่ไดรับจากการใชเครื่องดนตรีไทยและ
สากล และการบํารุงรักษา
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู การใชและบํารุงรักษา
เครื่องดนตรีใหถูกวิธี จะทําใหรักษาคุณภาพ ของเครื่องดนตรีและ
ยืดอายุการใชงานของเครื่องดนตรีได นักเรียน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
เรื่อง การใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
รายวิชา ดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล
ชนิดตาง ๆ
๒. ภาพเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรี
สากลชนิดตาง ๆ
๓. ใบความรู
๔. หองดนตรี
๕. หองสมุด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่๑

๓๒๖
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
ดานความรู
ำเสนอ
- การใชและบํารุงรักษา
การนํการน�
าเสนอกิ
จกรรม
แบบสังเกตการ ไดระดับคุณภาพ ๒ ทุก
กรายการขึ
้นไปอวา
กิจกรรมกลุ
เครื่องดนตรีไทย
กลุม ่ม
ปฏิบัติงบานกลุ
ม ม่ ทุรายการขึ
้นไปถื
การปฏิ
ตั งิ านกลุ
ถือว่าผ่านผาน
- การใชและบํารุงรักษา
เครื่องดนตรีสากล
ดานทักษะ/กระบวนการ
ประเมินพฤติกรรมการ
แบบประเมิน
ผานเกณฑคุณภาพ
การใหเหตุผล การสรุป
พฤติกรรมการ
ระดับ ๒ ขึ้นไป
การท�
ำงานกลุ
ความรู การประยุกตใช
ทํางานกลุ
ม ่ม
ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย
สังเกต
แบบบันทึก
ผานเกณฑคุณภาพ
- ใฝเรียนรู
การสังเกต
ระดับ ๑ ขึ้นไป
- มุงมั่นในการทํางาน
- รักความเปนไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
......................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.......
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แบบประเมินการนําเสนอ
สมาชิกกลุม………………………………… หอง……………………………………
๑…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คําชี้แจง : ใหทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่กําหนดให
 ประเมินตนเอง
รายการประเมิน
๕
๑. มีการวางแผนการทํางาน
๒. มีความพรอมในการนําเสนอ
๓. ความนาสนใจในการนําเสนอ
๔. มีความคิดสรางสรรค
๕. ประโยชน-ความถูกตองของงานนําเสนอ
 เพื่อนประเมิน
รายการประเมิน
๕

พฤติกรรมบงชี้
๔
๓
๒

พฤติกรรมบงชี้
๔
๓
๒

รวม
๑

รวม
๑

๑. มีการวางแผนการทํางาน
๒. มีความพรอมในการนําเสนอ
๓. ความนาสนใจในการนําเสนอ
๔. มีความคิดสรางสรรค
๕. ประโยชน-ความถูกตองของงานนําเสนอ
เกณฑการประเมิน
๕
ดีมาก

๔
ดี

ลงชื่อ…………….………….ผูประเมิน

๓
ปานกลาง

๒
นอย

๑
ตองปรับปรุง

ลงชื่อ…………….………….ผูประเมิน
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓.......................................................................
๔. ......................................................................
๕.......................................................................
๖. ......................................................................
คําชี้แจง

: ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง
คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต
๓
๒

๑. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
๕. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม
รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา
พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง

ให
ให
ให

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๑

๓๓๐
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ดานคุณลักษณะ
ชื่อ – สกุล
มีวินัย
ใฝเรียนรู

มุงมั่นใน
การทํางาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

รวม

330
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สรุปผลการ
ประเมิน

๙

ไ
ผาน ไมผาน

หมายเหตุ นักเรียนได ๖ คะแนนขึ้นไป ถือวา ผาน
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รายการประเมิน
๑. มีวินัย

ระดับคุณภาพ
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)

๒. ใฝเรียนรู

๓. มุงมั่นในการทํางาน

๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)
๓
(ดี)
๒
(พอใช)

๔. รักความเปนไทย

๑
(ควรปรับปรุง)
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ ๑ ขึ้นไป

เกณฑการพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูใน
ขอตกลงที่กําหนดใหรวมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูใน
ขอตกลงที่กําหนดใหรวมกันเปนสวนใหญ
สมุด ชิ้นงาน ไมคอยเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูใน
ขอตกลงที่กําหนดใหรวมกัน บางครั้งตองอาศัยการ
แนะนํา
มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการ
ตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล
มีการอางอิงที่ถูกตองในบางสวน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แตอาจจะไมสมเหตุสมผลในบาง
กรณี สรุปผลไมคอยถูกตอง
มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และ
ไมอางอิง สรุปผลไมถูกตอง
สงงานกอนหรือตรงตามที่กําหนดเวลานัดหมาย
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปน
นิสัย และชักชวนผูอื่นปฏิบัติ
สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอชี้แจงโดยมี
เหตุผลรับฟงได รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและ
ปฏิบัติองจนเปนนิสัย
สงงานชากวากําหนด ปฏิบัติงานโดยจองอาศัยการชี้แนะ
และการตัดเตือน
มีความเต็มใจและมีความสุข เมื่อไดเรียนเรื่องดนตรีไทย
ไมคอยเต็มใจและมีความสุขบาง เมื่อไดเรียนเรื่องดนตรี
ไทย
ไมคอยเต็มใจ และไมมีความสุขเลย เมื่อไดเรียนเรื่อง
ดนตรีไทย

ขอบเขตเนื้อหา
ประเมินคุณภาพดานของเนื้อหา คุณภาพดานเสียง
และคุณภาพดานองคประกอบดนตรี
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
ประเมินคุณภาพของบทเพลงดานเนื้อหา ดานเสียง
และดานองคประกอบดนตรีได
ดานทักษะและกระบวนการ
ใชเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือ
เพลงที่ฟงไดอยางเหมาะสม
ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ ลํานํารองเลนเปนเพลง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. ครูเปดเพลงใหนักเรียนฟง ๑ เพลง แลวถามนักเรียนวา เพลงที่
ครูเปดนั้นมีความไพเราะหรือไม และนักเรียนทราบไดอยางไร ให
นักเรียนรวมกันตอบเพื่อประเมินความรูกอนเรียนของนักเรียน
ขั้นสอน
๑. ครูนําเสนอเนื้อหาเรื่อง การประเมินคุณภาพของบทเพลง โดย
อธิบายเกี่ยวกับความไพเราะ วาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในความรูสึก
ของแตละบุคคล แตก็มีเกณฑในการประเมินคุณภาพของบทเพลง
หรือดนตรีที่ฟงเชนกัน คือ เกณฑในการประเมินคุณภาพดานของ
เนื้อหา คุณภาพดานเสียง และคุณภาพดานองคประกอบดนตรี
โดยใหนักเรียนดูเนื้อหาในหนังสือเรียนประกอบ
๒. ครูใหนักเรียนเลือกเพลง มากลุมละ 1 เพลง แลวประเมิน
คุณภาพของบทเพลงตามหัวขอที่กําหนดตามใบงาน แลวะให
นักเรียนชวยกันตอบในใบงานและแสดงความคิดเห็น
๓. นักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปเรื่อง การประเมินคุณภาพของบท
เพลง โดยครูคอยใหความรูเสริมในสวนที่นักเรียนไมเขาใจหรือ
สรุปไมตรงกับจุดประสงคการเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
เรื่อง การประเมินคุณภาพของบทเพลง
รายวิชาดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานเรื่อง การประเมินคุณภาพของบท
เพลง

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หองสมุด
๒. หองดนตรี
๓. รายการประกวดขับรองเพลงหรือดนตรี
ทางสถานีโทรทัศน
๔. เพลงประเภทตาง ๆ
๕. เครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๓๓๒
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หนวยการเรียนรูที่ ๔ ลํานํารองเลนเปนเพลง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ขั้นสรุป
๑. ครูยกตัวอยางเพลงที่เปดใหนักเรียนฟงหรือใหนักเรียนรวม
ยกตัวอยาง ๑ เพลง แลวอธิบายคุณภาพของเพลงทั้ง ๓ ดานให
นักเรียนเขาใจยิ่งขึ้น แลวเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
เรื่อง การประเมินคุณภาพของบทเพลง
รายวิชาดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๓๓๓

329
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
ดานความรู
วิเคราะหเพลงที่มีจังหวะ
ตรวจแบบทดสอบ
แบบทดสอบ
ผานเกณฑรอยละ ๕๐
แตกตางกัน มีเสียงดัง เบา
หลังเรียน
ตางกัน และสามารถสื่อ
อารมณตางๆได
ดานทักษะ/กระบวนการ
ประเมินคุณภาพของบทเพลง
ตรวจใบงาน
แบบประเมินใบงาน ผานเกณฑระดับ ๒
ดานเนื้อหา ดานเสียง
จาก ๔ ระดับ
และดานองคประกอบดนตรีได
ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย
สังเกต
แบบประเมิน
ผานเกณฑระดับ ๒
คุณลักษณะอันพึง
จาก ๓ ระดับ
- ใฝเรียนรู
ประสงค
- มุงมั่นในการทํางาน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
...........................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.........
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ใบความรู้ ้
ใบความรู
การประเมินนคุคุณณภาพของบทเพลง
ภาพของบทเพลง
เรืเรื่ อ่องง การประเมิ

องคประกอบดนตรี
๑.
1. สีสัน
๒.
2. จังหวะ

6. คีตลักษณ
๖.
องค์ประกอบ

๓.
3. ทํานอง

๕.
5. ลักษณะเสียง
๔. เสี4.ยงประสาน
เสียง
ประสาน

องคประกอบของดนตรีแตละขอนั้นมีลักษณะตางๆ ที่ทําใหบทเพลงมีความสมบูรณ ไพเราะซึ่งมี
ลักษณะดังนี้
1. สีสันเสียง (Tone color) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของเสียงที่เกิดขึ้นจากแหลงกําเนิดเสียง
๑.
ตาง ๆ ในทางดนตรีจะหมายถึงเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรี และเกิดจากมนุษย
2. ลีลาจังหวะ (Rhythm) หมายถึง เสียงที่เกิดขึ้นดําเนินไปตามเวลาอาจสลับกับความเงียบทําให
๒.
เกิดลีลาจังหวะขึ้นในลักษณะตาง ๆ กัน เชน
๒.๑
2.1 จังหวะหลัก (Beat) หมายถึง จังหวะที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอเทา ๆ กัน
๒.๒
2.2 ความเร็วของจังหวะหลัก (Tempo) หมายถึง ความเร็วของบทเพลง มีหนวยเปนครั้งตอ
นาที
๒.๓
2.3 จังหวะของทํานอง (Melodic Rhythm) หมายถึง จังหวะที่เกิดขึ้นตามทํานองโดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับเสียง
๒.๔
2.4 รูปแบบของจังหวะ (Rhythmic Pattern) หมายถึง รูปแบบของจังหวะที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ กัน
เชน จังหวะสามชา จังหวะรําวง

๓๓๖
๓.
3. ทํานอง (Melody) หมายถึง การจัดเรียงของเสียงที่มีความสั้น-ยาว และระดับเสียงสูง-ต่ํา ไลเรียงกัน
หรือสลับกันไป ในทางดนตรีถือวา ทํานอง เปนการเคลื่อนที่และผสมผสานกันของเสียงในแนวนอน คือ แนว
ทํานองจะเคลื่อนที่ไปขางหนาตามจังหวะที่ดําเนินไปเรื่อยๆ
จากการผสมผสานของ จังหวะและทํานอง ทําใหเพลงแตละเพลงใหอารมณความรูสึกในการฟง
แตกตางกันออกไป ซึ่งจะเปนสิ่งที่แสดงถึง ความเปนเอกลักษณเฉพาะ ของเพลงนั้น
๔.4. เสียงประสาน หมายถึง เสียงตั้งแต ๒2 เสียงขึ้นไปเกิดขึ้นพรอมกัน
๕.5. ลักษณะเสียง คือ หมายถึง เสียงดัง เสียงเบา เสียงสั้น เสียงยาว เสียงทุม และเสียงแหลม ซึ่งจะ
ขึ้นอยูกับตนกําเนิดเสียงนั้นๆ ตัวอยางเชน
 ถาตนกําเนิดเสียงสั่นสะเทือนมาก จะทําใหเกิดเสียงที่ดัง
 ถาตนกําเนิดเสียงสั่นสะเทือนนอย จะทําใหเกิดเสียงที่เบา
 ถาตนกําเนิดเสียงสั่นสะเทือนนาน จะทําใหเกิดเสียงที่ยาว
 ถาตนกําเนิดเสียงสั่นสะเทือนไมนาน จะทําใหเกิดเสียงที่สั้น
 ถาตนกําเนิดเสียงมีขนาดใหญ จะทําใหเกิดเสียงที่มีลักษณะที่ทุมต่ํา
 ถาตนกําเนิดเสียงมีขนาดเล็ก จะทําใหเกิดเสียงที่มีลักษณะที่แหลมสูง

6. คีตลักษณ หมายถึง รูปแบบ หรือโครงสรางของบทเพลง มีลักษณะดังนี้
๖.
เพลง 1๑
คือ บทเพลงที่มีทํานองเดียว
หรือ ๒2 ทอน ซึ่งในทอนใหมนั้นทํานอง
ตองไมตางจากเดิมมากนัก สัญลักษณที่
ใช คือ A เชน เพลงชาติ
เพลง 3๓
คือ บทเพลงที่มีทํานองหลัก 2๒
ทํานองและนําทํานอง A มาบรรเลงใหม
หรือมีทํานองตางกันทั้งสามทํานอง
สัญลักษณที่ใช คือ AABA, ABC

เพลง 2๒
คือบทเพลงที่มีทํานองหลัก 2๒
ทอน หรือมากกวา แตทํานองที่เพิ่มขึ้น
ตองมีทํานองซ้ําตอกันมา โดยไมสลับ
ทํานอง สัญลักษณที่ใช คือ AB
รอน
คือ บทเพลงที่มีทํานองสรอยซ้ํา
เปนชวงๆประกอบดวยทํานองหลักและ
ทํานองขัดแยง ๒2 ทอน สัญลักษณที่ใช
คือ ABACAD
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ใบงาน
ใบงาน
เรืเรื่ อ่องง การประเมิ
การประเมินนคุคุณ
ณภาพของบทเพลง
ภาพของบทเพลง
คําชี้แจง

ใหนักเรียนเลือกเพลง มากลุมละ ๑1 เพลง แลวประเมินคุณภาพของบทเพลงตามหัวขอที่กําหนด
ชื่อเพลง

๑.
1. คุณภาพดานเนื้อหา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒.
2. คุณภาพดานเสียง
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓.
3. คุณภาพดานองคประกอบของดนตรี
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบประเมิ
แบบประเมินนใบงาน
ใบงาน
ที่ ที่

ชื่อชื่อ– –สกุสกุล ล

รายการประเมินน
รายการประเมิ
ประเมิ
ณภาพของ
อธิปอธิระเมิ
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บทเพลงด
านเนื
้อหา
บทเพลงด
านเนื
้อหา
ดานเสี
และด
ดานเสี
ยงยงและด
านาน
ประกอบดนตรีไดได
องคองค
ประกอบดนตรี

๔

ระดั
บคุบณคุณ
ภาพ
ระดั
ภาพ
๓๓
๒๒

๑ ๑

ระดับบคุคุณภาพ
เกณฑ
การพิ
จารณา
ระดั
เกณฑ
การพิ
จารณา
อธิ
านเนื
้อหา
ง และ
และ
     ประเมิ
ภาพของบทเพลงด้
หา ด้
๔๔
อธิปประเมิ
ระเมินนคุคุณณภาพของบทเพลงด
ภาพของบทเพลงด
านเนื
้อดหาานเสี
ดายนเสี
ยง และ
ดดาานองค
ไดไถดูกถตูกอตงเป
นสวนนใหญ
มีเหตุมีผเหตุ
ล ผล
(ดี(ดีเเยียี่ยม)
นองคปประกอบดนตรี
ระกอบดนตรี
องเป
สวนใหญ
ประกอบชั
ประกอบชัดดเจน
เจน
อธิ
านเนื
้อหา
ดานเสี
ง และ
และ
     ประเมิ
ภาพของบทเพลงด้
หา ด้
๓๓
อธิปประเมิ
ระเมินนคุคุณณภาพของบทเพลงด
ภาพของบทเพลงด
านเนื
้อหา
ดายนเสี
ยง และ
(ดี)
ดดาานองค
ไดไถดูกถตูกอตง อมีงเหตุ
ลประกอบเป
นสวนนสวน
(ดี
นองคปประกอบดนตรี
ระกอบดนตรี
มีเผหตุ
ผลประกอบเป
ใหญ
ใหญ
อธิ
านเนื
้อหา
ดานเสี
ง และ
และ
     ประเมิ
ภาพของบทเพลงด้
หา ด้
๒๒
อธิปประเมิ
ระเมินนคุคุณณภาพของบทเพลงด
ภาพของบทเพลงด
านเนื
้อหา
ดายนเสี
ยง และ
(พอใช)
ดดาานองค
ไดไถดูกถตูกอตงบางส
วน วมีนเหตุมีผเหตุ
ลประกอบ
(พอใช
นองคปประกอบดนตรี
ระกอบดนตรี
องบางส
ผลประกอบ
เปเปนนสสววนน
นนออยย
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     ประเมิ
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อธิปประเมิ
ระเมินนคุคุณณภาพของบทเพลงด
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านเนื
้อหา
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นองคปประกอบดนตรี
ระกอบดนตรี
สมเหตุ
สมผล
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓.......................................................................
๔. ......................................................................
๕.......................................................................
๖. ......................................................................
คําชี้แจง

: ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง
คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต
๓
๒

๑. เนื้อหาละเอียดชัดเจน
๒. ความถูกตองของเนื้อหา
๓. ภาษาที่ใชเขาใจงาย
๔. ประโยชนที่ไดจากการนําเสนอ
๕. วิธีการนําเสนอผลงาน
รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา
พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง

ให
ให
ให

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๑

๓๔๐

ที่
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ดานคุณลักษณะ
มุงมั่นในการ
สรุปผลการ
รวม
ชื่อ – สกุล
มีวินัย
ใฝเรียนรู
ทํางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผาน ไมผาน

หมายเหตุ นักเรียนได ๖ คะแนนขึ้นไป ถือวา ผาน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
๑. มีวินัย
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)
๒. ใฝเรียนรู
๓
(ดี)
๒
(พอใช)

๓. มุงมั่นในการทํางาน

๑
(ควรปรับปรุง)
๓
(ดี)
๒
(พอใช)
๑
(ควรปรับปรุง)

เกณฑการพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่
กําหนดใหรวมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่
กําหนดใหรวมกันเปนสวนใหญ
สมุด ชิ้นงาน ไมคอยเรียบรอยและปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่
กําหนดใหรวมกัน บางครั้งตองอาศัยการแนะนํา
มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อยางสมเหตุสมผล
มีการอางอิงที่ถูกตองในบางสวน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แตอาจจะไมสมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไมคอยถูกตอง
มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม
อางอิง สรุปผลไมถูกตอง
สงงานกอนหรือตรงตามที่กําหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย และชักชวน
ผูอื่นปฏิบัติ
สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
ฟงได รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติองจนเปน
นิสัย
สงงานชากวากําหนด ปฏิบัติงานโดยจต้องอาศั
ง ยการชี้แนะ และ
การตัตัดกเตือน
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บรรณานุกรม
เอกรินทร สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.5. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน.
เพลงเรือ ของคุณแมศรีนวล ขําอาจ. (ออนไลน). สืบคนจาก:
https://www.youtube.com/watch?v=5tXTZC4OVHM (๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
สืบสานศิลป ฝากไวในแผนดินลานนา ครั้งที่ 4 ซอปจุม. (ออนไลน). สืบคนจาก:
https://www.youtube.com/watch?v=4XBgmYMKV8s&t=16s (๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
รถสองแถวหรรษาสุดฮา. (ออนไลน). สืบคนจาก:
https://www.youtube.com/watch?v=x5VVUGSCKSM (๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
ลําใสแคน Thailand 2013. (ออนไลน). สืบคนจาก:
https://www.youtube.com/watch?v=6SfAmmPfxj8 (๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
เพลงบอกสมใจ ศรีอูทอง ชุด เพลงพื้นบานตํานานเพลงบอก. (ออนไลน). สืบคนจาก:
https://www.youtube.com/watch?v=PSkMRy2jJkY (๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
http://www.finearts.go.th/performing/parameters/km/item/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B
9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html (๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
วงปพาทย. (ออนไลน). สืบคนจาก: https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enTH723TH
723&tbm=isch&sa=1&ei=UPVcXLuoGNW0rQGVvoaQBw&q=%E0%B8%A7%E0%B8%87
%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%
B8%A2%E0%B9%8C&oq=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%
B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C&gs_l=img.3.
1.35i39j0l9.1232070.1234970..1236757...0.0..0.80.509.8......1....1..gws-wizimg.W82ZTRarqA0
(๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
http://www.finearts.go.th/performing/parameters/km/item/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B
8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html (๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
ประเภทของวงดนตรีสากล. (ออนไลน). สืบคนจาก:
https://www.baanjomyut.com/library_6/international_band/index.html
(๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
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บรรณานุกรม (ตอ)
https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1npn
Wv6vgAhULL48KHd9LATYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpornapa5655.wordpr
ess.com%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25
B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8
%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%2F%25E0%25B
8%25A7%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%
2598%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25
B4%25E0%25B8%2595-military-band%2F&psig=AOvVaw1LDB9mVEi02lB3l4XXDzv&ust=1549693036075131
(๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHh
On3v6vgAhWL6Y8KHc1iAGgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftangopilgrim.com%2F%25E
0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%
25B9%2589%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B
8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%
2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%25
8C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595
%25E0%25B8%25A3%2F&psig=AOvVaw2II6IfkJCBZKo693c4stT&ust=1549693401581770 (๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
วงแชมเบอรมิวสิค. (ออนไลน). สืบคนจาก: https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd
=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ5aSSwKvgAhWIiHAKHSD_BTAQjRx6BAgBEAU&url=
https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVeu3zFRt25U&psig=AOvVa
w39yejnL1tJMw2499ntnp35&ust=1549693456054679 (๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqicW
uwKvgAhUJrY8KHaURBNcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fjenvitthaistar.blogspot
.com%2F2012%2F03%2Fblogpost.html&psig=AOvVaw00rcO_RBbQTNTTtZCeBy0m&u
st=1549693508272021 (๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis6Pb
1wKvgAhWBe30KHcZnAb4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2
Fsite%2Fjiknanhong%2Fbth-thi3-prapheth-khxng-wng-dntri%2F3-3-wng-khxmbocombo-band&psig=AOvVaw039fKsjk2vvJuZ-r1liRTx&ust=1549693556113446 (๘
กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
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https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTnI2
K1qvgAhUJto8KHYYIC38QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.scilpru.in.th%2Fco
ntentNewsDetail.php%3Fid%3D92&psig=AOvVaw03apRbJ9n3urvbLJZz8YTo&ust=154
9699339066693 (๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiopu
Wr1qvgAhXJs48KHafEBd8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F
site%2Fherudntrithiy%2Fkheruxng-dntri-thiy-nitaelaphakh&psig=AOvVaw1wZp1bc_whR5Qa3Cobpf63&ust=1549699403678891 (๘
กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihg4v
s1qvgAhUGpI8KHbm7CckQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fchomview11.blogspot.
com%2Fp%2Fblog-page_29.html&psig=AOvVaw3zVIUnfofos6v-0ojxMSg&ust=1549699544710373 (๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPp2F1KvgAhXBYo8KHeM5D14QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fathornmusic.blogsp
ot.com%2F2017%2F11%2F321022.html&psig=AOvVaw2Zqlz2Z5396dEKxYaYy7j6&ust
=1549698764973511 (๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
บทบาทและอิทธิพลของดนตรีตอสังคมไทย. (ออนไลน). สืบคนจาก:
http://athornmusic.blogspot.com/2018/06/blog-post_3.html (๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
https://sites.google.com/site/thaimusic๒๕๕๗/-kar-xan-not-dntri-thiy (๘ กุมภาพันธ
๒๕๖๒)
เพลงพื้นบาน. (ออนไลน). สืบคนจาก: https://www.trueplookpanya.com/blog/content/58593/
-stopoe-sto- (๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
ประวัติเพลงปลุกใจ. (ออนไลน). สืบคนจาก: http://nongbank2547.blogspot.com/2009/08/blogpost_566.html (๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
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บรรณานุกรม (ตอ)
ประวัตแิ ละความเปนมาของเพลงไทยเดิม. (ออนไลน). สืบคนจาก: https://thaianthem.wordpress.com/
2016/02/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%
B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A
7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0
%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD/ (๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
http://sarinchorusman.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1
%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0
%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8
%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA/
คีตลักษณหรือรูปแบบ. (ออนไลน). สืบคนจาก: http://www.musiclib.psu.ac.th/data/westernmusuc/Chapter2/chap2-9.htm
เพลงพื้นบานภาคใต. (ออนไลน). สืบคนจาก: https://www.youtube.com/watch?v=LBEDWXweh-4
เพลงพื้นบานภาคกลาง. (ออนไลน). สืบคนจาก: https://www.youtube.com/watch?v=7M2eY_7AYlo
เพลงพื้นบานภาคอีสาน. (ออนไลน). สืบคนจาก:
https://www.youtube.com/watch?v=PnpLWW_aK64
เพลงพื้นบานภาคเหนือ. (ออนไลน). สืบคนจาก:
https://www.youtube.com/watch?v=9NJ3Uv5JIhc&list
=PLQEWfhZmPgsIfI7gc3_uTVpFkbIacoFR3
เพลงปลุกใจ. (ออนไลน). สืบคนจาก: https://www.youtube.com/watch?v=WJYaulAhjvE
เพลงไทยเดิม. (ออนไลน). สืบคนจาก: https://www.youtube.com/watch?v=YNJw_1Y8il4&list=
PLEfcicXtud4dd95 Y7TgCvv6jtp tVNco_q&index=1
บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว และบทเพลงรูปแบบ ABA. (ออนไลน). สืบคนจาก:
https://www.youtube. com/watch?v=2fkYFO_92PE
บทเพลงประกอบการเตนรํา. (ออนไลน). สืบคนจาก:
https://www.youtube.com/watch?v=bsN5kv3Cjc4
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คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา
๑. รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
๒. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
๓. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
๔. รองศาสตราจารย์ เฉลียวศรี พิบูลชล
๕. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
๖. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
๗. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
๘. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
๙. นางผานิต ทวีศักดิ์

รองประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวหน้าสำนักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.

นางกิติมา จงสมจิต
นางศกุณตลา ดีทองอ่อน
นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์

ข้าราชการบำนาญ
ข้าราชการบำนาญ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
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๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นายวิทูร ยศธนวรกุล
นายจิรัฐติกร ศรีชื่น
นายสถิต วิเศษสัตย์
นางสบันนา มหาวรรณ์
นางสาววันวิสาข์ จิตต์สุภา
นาวสาวสุมิตรา คณะแพง
นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษี
นางสาวนฤมล ไชยวุฒิ
นายกายเพชร สมเพชร
นายสรศักดิ์ บัวแย้ม
นายวิทวัฒน์ มาทอง
นายปราโมทย์ คชเสนีย์
นายศุภชัย ไพรินทร์
นายก้องยศ สังฆกูล
นางสาวชมพูนุท ภู่สกุล
นางสาวโชติกา ยั่งยืน
นายนิพนธ์ กล่อมบรรจง
นายธนะพล บัวพล
นายสถิตย์ เสมาใหญ่
นายธนพล เชียงโชติ
นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ
โรงเรียนนวลนรดิศ
โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์
นายกายเพชร สมเพชร
นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม
นายวิทูร ยศธนวรกุล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
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๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

๗.นางสาวขวั
นางสาวขวั
ญชนกญภิชนก
ญโญทรั
ภิญพโญทรั
ย์ พย์
๘.นางสาวภั
นางสาวภั
ทรนันทท์รนัแดนวงศ์
นท์ แดนวงศ์
๙.นายปฏินายปฏิ
มากร มโกมลธร
ากร โกมลธร
๑๐.ว่าที่ร้อว่ยตรี
าที่ร้อยุยตรี
ทธพงศ์
ยุทธพงศ์
ชนะศึกชนะศึก
๑๑.นายวิทนายวิ
วัฒน์ทมาทอง
วัฒน์ มาทอง
๑๒.นายสรศั
นายสรศั
กดิ์ บักวดิแย้์ มบัวแย้ม
๑๓.นางเทวารั
นางเทวารั
ตน์ ตสุน์ธาพจน์
สุธาพจน์
๑๔.นายรุ่งนายรุ
ศักดิ์ ่งศับุกญดิเทศ
์ บุญเทศ

โรงเรียโรงเรี
นสตรียวนสตรี
ิทยา ว๒ิทยา ๒
โรงเรียโรงเรี
นวชิรยธรรมสาธิ
นวชิรธรรมสาธิ
ต ต
โรงเรียโรงเรี
นบางบั
ยนบางบั
วทอง วทอง
โรงเรียโรงเรี
นหาดสำราญวิ
ยนหาดสำราญวิ
ทยาคมทยาคม
โรงเรียโรงเรี
นแกลง
ยนแกลง
“วิทยสถาวร”
“วิทยสถาวร”
โรงเรียโรงเรี
นแกลง
ยนแกลง
“วิทยสถาวร”
“วิทยสถาวร”
โรงเรียโรงเรี
นสุรศัยกนสุดิ์มรศันตรี
กดิ์มนตรี
โรงเรียโรงเรี
นวังไกลกั
ยนวังงไกลกั
วล ในพระบรมราชู
งวล ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ปถัมภ์

คณะตรวจปรู
๊ฟ/พิม๊ฟพ์/พ
และจั
ทำรูปดเล่ทำรู
มคูป่มเล่ือมครูคูแ่มละแผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ กลุ
่มสาระการเรี
ยนรู้ศิลยปะ
ยนที่ ๑ยนที่ ๑
คณะตรวจปรู
ิมพ์ ดและจั
ือครูและแผนการจั
ยนรู
้ กลุ่มสาระการเรี
นรู้ศภาคเรี
ิลปะ ภาคเรี
๑. ๑.นายอนุนายอนุ
สรณ์ สฟูรณ์
เจริญฟูเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิ
ผู้ช่วยเลขาธิ
การ การ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ลนิกธษาทางไกลผ่
ิการศึกษาทางไกลผ่
านดาวเที
ยม ในพระบรมราชู
มูลนิธิกมูารศึ
านดาวเที
ยม ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ ปถัมภ์
นางราตรี
ศรีไพรวรรณ
๒. ๒.นางราตรี
ศรีไพรวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรี
ยนวังวล
ไกลกัในพระบรมราชู
งวล ในพระบรมราชู
ผู้อำนวยการโรงเรี
ยนวังไกลกั
ปถัมภ์ ปถัมภ์

กรรมการ
กรรมการ

๓. ๓.นายธีรนายธี
ะพล รเข่ะพล
งขวาเข่งขวา

้อำนวยการฝ่
ายวิชาการ
รองผู้อรองผู
ำนวยการฝ่
ายวิชาการ
มัธยมศึมักธยมศึ
ษา กษา

กรรมการ
กรรมการ

ยนวังงไกลกั
งวล ในพระบรมราชู
โรงเรียโรงเรี
นวังไกลกั
วล ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ปถัมภ์
ณฑุลพงษ์
๔. ๔.นางวิภนางวิ
า ตัณภฑุา ลตัพงษ์

วหน้กางาน
สำนักงาน
รองหัวรองหั
หน้าสำนั

กรรมการ
กรรมการ

ลนิกธิกษาทางไกลผ่
ารศึกษาทางไกลผ่
านดาวเที
ยม ในพระบรมราชู
มูลนิธิกมูารศึ
านดาวเที
ยม ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ ปถัมภ์
นางสาวศริ
นทิพย์นทิบุพญย์เติมบุญเติม โรงเรียโรงเรี
นพระยาประเสริ
ยนพระยาประเสริ
ฐสุนทราศรั
ฐสุนทราศรั
ย (กระจ่ย า(กระจ่
ง สิงหเสนี
าง สิง) หเสนี)
๕. ๕.นางสาวศริ

คณะทำงาน
คณะทำงาน

นางสาวปวี
ณา โค้ณวาจำรัโค้สวจำรัส โรงเรียโรงเรี
นพระยาประเสริ
ยนพระยาประเสริ
ฐสุนทราศรั
ฐสุนทราศรั
ย (กระจ่ย า(กระจ่
ง สิงหเสนี
าง สิง) หเสนี)
๖. ๖.นางสาวปวี

คณะทำงาน
คณะทำงาน

นางสาวชุ
ติมา จงใจงาม
ติมา จงใจงาม โรงเรียโรงเรี
๗. ๗.นางสาวชุ
นพระยาประเสริ
ยนพระยาประเสริ
ฐสุนทราศรั
ฐสุนทราศรั
ย (กระจ่ย า(กระจ่
ง สิงหเสนี
าง สิง) หเสนี)

คณะทำงาน
คณะทำงาน
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๘.

นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

๙.

นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี

นักทรัพยากรบุคคล

คณะทำงาน
เลขานุการ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๐. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑. นางสาวกมลชนก ดวงคำ

นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก

นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

