คูมือครูและแผนการเรียนรู

ม.๒

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยความรวมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

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

ข

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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ปกรอง
คำนำ
บทนำ
สารบัญ
คำชี้แจงการรับชมรายการสอนออกอากาศ
คำชี้แจงประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ และ ศ๒๒๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พื้นฐานสร้างศิลป์
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง รูปแบบของงานทัศนศิลป์
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้และทดลองวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง สร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง นำเนอผลงานสร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
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สารบัญ (ต่อ)

สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เทคนิคการสร้างสรรค์เกิดทัศนศิลป์ที่สวยงาม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การวาดเส้น
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สร้างสรรค์การวาดเส้น
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การระบายสี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สร้างสรรค์การระบายสี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การวาดภาพการถ่ายทอดบุคลิกลักษณะตัวละคร
บรรณานุกรมทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
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รายวิชาดนตรี ศ๒๒๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
คำอธิบายรายวิชาดนตรี ศ๒๒๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชา ดนตรี ศ๒๒๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ องค์ประกอบดนตรีแต่ละวัฒนธรรม
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เครื่องหมายและสัญลักษณ์โน้ตดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การฝึกตบจังหวะ และการอ่าน เขียนโน้ตไทย
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ฟังและแยกแยะโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ร้องเล่นเป็นเพลง
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง หลักและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง หลักและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยว และรวมวง
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยว และรวมวง
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๒๖๔
๒๗๖
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สารบัญ (ต่อ)

สารบัญ
สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ร้องเล่นเป็นเพลง (ต่อ)
หน่วแผนการการจั
ยการเรียนรู้ทดี่ การเรี
๔ ร้อยงเล่
อ) และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
นรูน้ทเป็
ี่ ๕นเพลง
เรื่อง (ต่
อารมณ์
อารมณ์
และความรู
้สึกที่มีต่อบทเพลง
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๖๕ เรื่อง เทคนิ
คการขั
บร้องเพลง
การขับร้องเพลงพนธ์
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๗๖ เรื่อง ขัเทคนิ
บร้อคงเพลงพระราชนิ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๘๗ เรื่อง รวมวงดนตรี
รวมวงดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๙๘ เรื่อง นำเสนอดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๙๑๐ เรื่อง นำเสนอดนตรี
ประเมินทักษะดนตรี
ยนรู
้ที่ ๑๐ เรื่อง ประเมินทักษะดนตรี
หน่วแผนการการจั
ยการเรียนรู้ที่ดการเรี
๕ อาชี
พทางดนตรี
หน่วแผนการการจั
ยการเรียนรู้ทดี่ การเรี
๕ อาชี
ยนรูพ้ททางดนตรี
ี่ ๑ เรื่อง อาชีพดนตรีและบทบาทดนตรีในธุรกิจบันเทิง
อาชีพดนตรีและบทบาทดนตรี
ในธุรกิจบันเทิ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑ เรื่อง ระดมสมองอาชี
พดนตรีและบทบาทดนตรี
ในธุง รกิจบันเทิง
แผนการการจั
ยนรู้ที่ ชั๒้นมัเรืธยมศึ
่อง ระดมสมองอาชี
พดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง
บรรณานุ
กรมดนตรีดการเรี
ศ๒๒๑๐๓
กษาปีที่ ๒ ภาคเรี
ยนทีแ่ ละบทบาทดนตรี
๑
บรรณานุ
กรมดนตรี
ศ๒๒๑๐๓ ชัด้นการเรี
มัธยมศึ
ภาคเรี
ยนที่ ๑น
คณะจั
ดทำคู
่มือครูและแผนการจั
ยนรูก้รษาปี
ะดับทมัี่ ธ๒ยมศึ
กษาตอนต้
คณะจั
ดทำคู
่มือครูและแผนการจัานดาวเที
ดการเรียยนรู
้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื
่อการเรี
ยนการสอนทางไกลผ่
ม (DLTV)
านดาวเที
ยม (DLTV) ปถัมภ์
มูเพืล่อนิการเรี
ธิการศึยกนการสอนทางไกลผ่
ษาทางไกลผ่านดาวเที
ยม ในพระบรมราชู
มูคณะจั
ลนิธิกดารศึ
ษาทางไกลผ่
านดาวเที
ยมยนรู
ในพระบรมราชู
ปถัยมนรู
ภ์ ้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๑
คู่มือกครู
และแผนการจั
ดการเรี
้กลุ่มสาระการเรี
คณะจัดบคูปรุ
่มืองครู
ดการเรี
ยนรูย้กนรูลุ่ม้กสาระการเรี
ยนรู
้ศิล้ศปะ
คณะปรั
คู่มแือละแผนการจั
ครูและแผนการจั
ดการเรี
ลุ่มสาระการเรี
ยนรู
ิลปะภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ ๑่ ๑
คณะปรั
บปรุง๊ฟคูและจั
่มือครูดแทำรู
ละแผนการจั
การเรี
ยนรู้กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้กลุ้ศ่มิลสาระการเรี
ปะ ภาคเรียยนที
คณะตรวจปรู
ปเล่มคู่มือดครู
และแผนการจั
ดการเรียนรู
นรู่ ้ศ๑ิลปะ
คณะตรวจปรู
ภาคเรี
ยนที่ ๑๊ฟและจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๑
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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
DLTV ๒
DLTV ๓
DLTV ๔
DLTV ๕
DLTV ๖
DLTV ๗
DLTV ๘
DLTV ๙
DLTV ๑๐
DLTV ๑๑
DLTV ๑๒
DLTV ๑๓
DLTV ๑๔
DLTV ๑๕

(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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คำ�ชี้แจง
ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คําชี้แจง
คําชี้แจง
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แผนการจั ด การเรี ย นรู ฉ บั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู ร ายวิ ช า
แผนการจั
การเรีดยทํนรู
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การเรี
ย
นรู

ก
ลุ

ม
สาระการเรี
ย
นรู

ศ
ิ
ล
ปะ
มัธยมศึ
กษาตอนต
ภาคเรีชาทั
ยนที
่ ๑ลฉบั
ประกอบดวยรายวิชาทัศนศิลป ศ๒๑๑๐๑ จํานวน ๓ หนวยการเรียระดั
นรูบ ๒๐
แผนการเรี
ยนรูน รายวิ
ศนศิ
ป บศ๒นี้
ประกอบด้
นศิ
จำ�จํนวน
หน่
วรายวิ
ยการเรี
แผนการเรี
ยนรู
้ รายวิ
าทั
ศ๒๒๑๐๑
ประกอบด
วยรายวิ
ยรายวิ
ชาทัาทัวศยการเรี
ศนศิลป์ลปยศ๒๑๑๐๑
ศ๒๑๑๐๑
านวน๓ยนรู
๓  หน
วยการเรี
ย้ ๒๐
นรู
แผนการเรี
ยนรู๓ ชรายวิ
ชยการเรี
าทัลป์ศนศิ
ศ๒
๒๑๐๑
จําวนวน
๓ ชหน
นรู
 ๒๐ แผนการเรี
ชาทัยศนรูนศิ
ลป ๒๐
ศ๒๓๑๐๑
จํานวน
หนศวนศิ
ยลนรูป ๒๐
๒๑๐๑
นวน
๓ หนชยวาดนตรี
ยการเรี
ยศ๒๑๑๐๓
นรู ๒๐ แผนการเรี
นรูหน
รายวิ
าทัยศนรู
นศิ ล๒๐
ป จำศ๒๓๑๐๑
นวน
๓ยหน
ยการเรี
ยนรู ๒๐
จำ�นวน ๓จําหน่
นรู
้ ๒๐ แผนการเรี
ยนรู
ศ นศิ
ลป์ชศ๒๓๑๐๑
�แผนการเรี
นวน ๓ หน่จํยวานรู
ยการเรี
้ ว๒๐
แผนการเรี
ยน
แผนการเรี
ยนรูวยการเรี
 รายวิ
จํา้ รายวิ
นวน ชย๔าทั
วยการเรี
 รายวิ
ชนรูาดนตรี
ศ๒๒๑๐๓
แผนการเรี
ยหนนรูว ยการเรี
รายวิ
ชาดนตรี
ศ๒๑๑๐๓
จํยานรูนวน
๔ ้ หน
วแผนการเรี
ยการเรีศ๒๓๑๐๓
ยนรู
 ๒๐
แผนการเรี
นรู รายวิชจำาดนตรี
ศ๒๑๑๐๓
�นวน
๔ หน่วยการเรี
นรู
๒๐
ยนรู
้ รายวิ
ชาดนตรียศ๒๒๑๐๓
�นวน ๕ศ๒๒๑๐๓
หน่วยการ
จํรู้ารายวิ
นวนช๕าดนตรี
ยนรูจำ ๒๐
แผนการเรี
 ยรายวิ
ชาดนตรี
นวน
หน
ยการเรียนรู
นรู้ รายวิ
๒๐ชแผนการเรี
แผนการเรี
นรู รายวิ
ชาดนตรี
นรู้ ๒๐
แผนการเรี
าดนตรี ศ๒๑๑๐๓
จำ�นวน
๕ หน่ศ๒๓๑๐๓
วยการเรียนรู้ ๒๐ แผนการเรียนรู้
จํจํเรีาายนวน
๕๕ หน
ววยการเรี
ยยนรู
 ๒๐
ยยนรู
จํานวน ๕ หนวยการเรี
 ๒๐ แผนการเรี
การนํยานรู
แผนการจั
ดการเรียยนรู
นรู ไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรู สําหรับครูผูสอนมีแนวทางปฏิบัติ
การนําแผนการจั
นรูบไปใช
ในการจั
ยนรู สํา างรายวิ
หรับครูชผาูสอนมี
บัติ
ดั ง นี้ ๑. ศึ ก ษามาตรฐาน
ตั ว ชีด้ วการเรี
ั ด คํ ายอธิ
ายรายวิ
ช าดกระบวนการเรี
๒. ศึ ก ษาโครงสร
๓. ศึแนวทางปฏิ
ก ษากํ า หนด
ดัการสอนรายชั
ง นี้ ๑. ศึ ก ษามาตรฐาน
ตั ว ชีา้ วความเข
ั ด คํ า อธิ
บ ายรายวิ ยชนรู
า ร๒.ายชัศึ่วกโมง
ษาโครงสร
า งรายวิ ชดากิจ๓.
ศึ ก ษากํดาเตรี
หนด
่วโมง ๔. ศึกษาและทํ
าใจแผนการเรี
๕. ศึกษาแนวการจั
กรรมและจั
ยม
โมง่ว๔.
กษาและทํ
าใจแผนการเรี
่วโมง ๕.ยศึนรูกษาแนวการจัดกิจกรรมและจัดเตรียม
สืการสอนรายชั
่อการเรียนรูร่วายชั
โมงศึ๖.
ศึกษาวิธาีวความเข
ัดและประเมิ
นผลการจัยนรู
ดกิรจายชั
กรรมการเรี
สื่อการเรียนรูรายชัเมื่ว่อโมง
ษาวิธดีวการเรี
ัดและประเมิ
จกรรมการเรี
 ณลักษณะอันพึงประสงค รวมถึง
เสร็๖.จสิศึ้นกการจั
ยนรู ผูนเรีผลการจั
ยนจะเกิดดกิความรู
 ทักษะยนรู
และคุ
่อเสร็จ เ รีสิย้นนการจั
การเรียนรู
 ผูเรียนจะเกิดความรู
และคุณ
ลักษณะอันกพึษาธิ
งประสงค
สมรรถนะสํ า คั ญเมืของผู
ผ าดนเกณฑ
ม าตรฐานการเรี
ย นรู ช ทัว กงชัษะ้ น ตามที
่ ก ระทรวงศึ
ก ารกํ รวมถึ
า หนดง
สมรรถนะสํ
น บผนีา ้นเกณฑ
าตรฐานการเรี
 ช วลงชัา ง้ นเพื
ตามที
ก ษาธิ
ารกํร จัา หนด
แผ
น ก า รจั ดากคั าญรของผู
เ รี ย น เ รีรู ยฉบั
จั ด ทํ า ใมนลั
ก ษ ณ ะ เป น ยแ นรู
ผ นก
่ อ ใ ห่ กคระทรวงศึ
รู มี แ น ว ทา
ง ใ นกกา
ด ทํ า
แผ
น
ก
า
รจั
ด
ก
า
ร
เ
รี
ย
น
รู

ฉบั
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้
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ด
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า
ใ
นลั
ก
ษ
ณ
ะ
เป
น
แ
ผ
นก
ล
า
ง
เพื
่
อ
ใ
ห
ค
รู
ม
ี
แ
น
ว
ทา
ง
ใ
น
กา
ร
จั
ด
แผนการจั ด การเรี ย นรู ไ ด บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค สามารถนํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ฉ บั บ นี้ ป รั บ ใช ห รื อ พั ฒทํนาา
แผนการจั
ย นรู ไวดิชบาและบริ
รรลุ ต ามวั
ต ถุ ป ระสงคกษา
สามารถนํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ฉ บั บ นี้ ป รั บ ใช ห รื อ พั ฒ นา
ให
สอดคลอดงกัการเรี
บธรรมชาติ
บทของสถานศึ
ใหสอดคลองกับธรรมชาติวิชาและบริบทของสถานศึกษา
คณะผูจัดทํา
คณะผูจัดทํา

รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
...............................................................................................................................................
2ฉ
2
ศึกษาความรูความเขาใจในเรื่องรูปแบบของทัศนธาตุ รูปแบบการใชวัสดุอุปกรณที่มีความเหมือนและ
คําอธิ
บายรายวิ
าพืล้นปปฐาน
แตกตางของศิลปน และใชเทคนิคในการสร
างสรรค
งานทัศชนศิ
ระเภทตางๆ ถายทอดความคิดจินตนาการ
สวิชา ศ๒๒๑๐๑่องราวตางๆ ใหตรงตามแนวความคิ
รายวิชา ทัศดนศิ
ลป ตถุประสงคที่เหมาะสมกั
กลุมบสาระการเรี
ยนรูศิลปะ
สืรหั
่อความหมายและเรื
และวั
รูปแบบของงาน
ชั้นมัธยมศึ
กษาปกระบวนการคิ
ที่ ๒
ยนที่ ๑ บคนขอเวลา
๒๐ ชั่วโมง บัติ วาดสร
จํานวน
๐.๕ผลงานทั
หนวยกิศตนศิลป
โดยใช
ด ภาคเรี
กระบวนการสื
มูล กระบวนการปฏิ
างสรรค
เพื่อใหเกิด...............................................................................................................................................
ความใฝรูใฝเรียน มุงในการถายทอดความคิด ความรูสึก ความชื่นชมและเห็นคุณคาในการนําไปปฏิบัติ
และประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
ศึกษาความรูความเขาใจในเรื่องรูปแบบของทัศนธาตุ รูปแบบการใชวัสดุอุปกรณที่มีความเหมือนและ
แตกตางของศิลปน และใชเทคนิคในการสรางสรรคงานทัศนศิลปประเภทตางๆ ถายทอดความคิดจินตนาการ
สื่อความหมายและเรื่องราวตางๆ ใหตรงตามแนวความคิดและวัตถุประสงคที่เหมาะสมกับรูปแบบของงาน
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ วาดสรางสรรคผลงานทัศนศิลป
เพื่อใหเกิดความใฝรูใฝเรียน มุงในการถายทอดความคิด ความรูสึก ความชื่นชมและเห็นคุณคาในการนําไปปฏิบัติ
และประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม. ๒/๑
ศ ๑.๑ ม. ๒/๒
ศ ๑.๑ ม. ๒/๓
รวม ๓ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม. ๒/๑
ศ ๑.๑ ม. ๒/๒
ศ ๑.๑ ม. ๒/๓
รวม ๓ ตัวชี้วัด
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
............................................................................................................................................................
สาระที่ ๑ : ทัศนศิลป
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ
วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม. ๒/๑ อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในดานรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลปที่เลือกมา
ศ ๑.๑ ม. ๒/๒ บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบการใชวัสดุ อุปกรณ
ในงานทัศนศิลป
ศ ๑.๑ ม. ๒/๓ วาดภาพดวยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวตางๆ

3ช

โครงสรางรายวิชา
งรายวิ
ชาที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลปโครงสร
ชั้นมัธายมศึ
กษาป

รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิรวมเวลา
ชา ทัศนศิ๒๐
ลปชั่วชัโมง
้นมัธจํยมศึ
๒ วภาคเรี
านวนกษาป
๐.๕ที่ หน
ยกิต ยนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต
ชื่อหนวยการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระสําคัญ/ความคิด
เวลา
หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระสํรวบยอด
าคัญ/ความคิด
(ชัเวลา
่วโมง)
หนวยที่
รวบยอด
(ชั
่ว๑โมง)
๑
ศ๑.๑ ม.๒/๑ อภิปรายเกี่ยวกับ รูปแบบของงานทัศนศิลป นิยม
แบบของงานทัศนศินล๓ป รูนิปยแบบ
ม
๑
ม.๒/๑
อภิปปแบบและ
รายเกี่ยวกับ รูถปายทอดความงามเป
๑
พื้นฐานงานศิลป
ทัศ๑.๑
ศนธาตุ
ในดานรู
พื้นฐานงานศิลป
ทัศนธาตุ
ในดานรูปศนศิ
แบบและ
แนวคิ
ดของงานทั
ลปที่
คืถาอยทอดความงามเป
รูปแบบเหมือนจรินง ๓ รูปแบบ
แนวคิ
ดของงานทัศนศิลปที่
คื(Realistic)
อ รูปแบบเหมื
อนจริง ดทอน
เลื
อกมา
รูปแบบแบบตั
เลือกมา
(Realistic)
แบบแบบตั
ดทอน
(Distortion)รูปและรู
ปแบบตาม
(Distortion)
และรูปแบบตาม
ความรูสึก (Abstraction)
ความรู
(Abstraction)
วิธีการถสาึกยทอดแนวคิ
ดในงาน
๒
วิทัธศีกนศิ
ารถลปายทอดแนวคิ
ด
ในงาน
๒
สามารถทําไดโดยการใช
ทัผังศความคิ
นศิลปสดามารถทํ
าไดโดยการใช
หรือผังมโนทั
ศน และ
ผัการกํ
งความคิ
ด
หรื
อ
ผั
ง
มโนทั
ศ
น และ
าหนดชื่อเรื่อง
การกํ
าหนดชื
่อเรื่อง ดใน
วิธีการถ
ายทอดแนวคิ
วิงานทั
ธีการถ
ายทอดแนวคิ
ดใน
ศนศิ
ลป
งานทั
ศนศิลป ายทอดแนวคิดใน
ลักษณะการถ
๒
ลังานทั
กษณะการถ
า
ยทอดแนวคิ
ด
ใน
๒
ศนศิลปมี ๓ ลักษณะ ไดแก
งานทั
นศิลปมี ๓ ตลัรกรรม
กษณะ ไดแก
การถาศยทอดงานจิ
การถ
ายทอดงานจิ
ตรกรรม
(Painting)
การถายทอดงาน
(Painting)
การถ(Sculpture)
ายทอดงาน และ
ประติมากรรม
ประติ
ากรรม (Sculpture)
และ
การถามยทอดงานสถาป
ตยกรรม
การถายทอดงานสถาปตยกรรม
(Architecture)
(Architecture)
วิเคราะหทัศนธาตุแลวนํามา
๒
วิสรเคราะห
ท
ศ
ั
นธาตุ
แ
ล
ว
นํ
า
มา
๒
างสรรคผลงานทัศนศิลปให
สร
า
งสรรคผลงานทั
ปให
สื่อความหมายได
อยศานศิ
งชัดลเจน
สื่อความหมายไดอยางชัดเจน

4
4ซ

4
4

น้ําหนัก
น้คะแนน
ําหนัก
คะแนน
๕
๕

๑๐
๑๐

๕
๕

๑๐
๑๐

ฌ5
5
หนวยที่
๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
สรางสรรคงานทัศนศิลป

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ/ความคิด
เวลา น้ําหนัก
รวบยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
ศ ๑.๑ ม. ๒/๒ บรรยายเกี่ยวกับ -จิตรกรรม แบงเปนการวาดเสน
๓
๑๐
ความเหมือนและความแตกตาง (Drawing) และการระบายสี
ของรูปแบบการใชวัสดุ อุปกรณ (Painting) ซึ่งมีวัสดุ อุปกรณ
ในงานทัศนศิลป
ในการใชมากมายทั้งทีเ่ หมือนกัน
และตางกัน
-งานประติมากรรม แบงเปน
๒
๑๐
การปน (Modeling)
การแกะสลัก (Carving)
การหลอ (Casting) การทุบ ตี
เคาะ (Repose) การเชื่อม ปะ ตอ
(Welding) ซึ่งมีวัสดุอุปกรณที่
เหมือนและแตกตางกัน
-การโฆษณามีการนํางานทัศนศิลป ๑
๑๐
มาใชเพื่อดึงดูดความสนใจและ
ตองการใหสะดุดตาและซื้อสินคา
หรือบริการ งานทัศนศิลปจึงเปน
สวนสําคัญอยางหนึ่งของเนื้อหาใน
สิ่งพิมพตางๆ โดยใชงานทัศนศิลป
เปนตัวบรรยายใหคนรับรูเขาใจ
แทนตัวอักษร ซึ่งในบางครั้ง
งานทัศนศิลปจะสื่อความหมายให
คนเขาใจไดเปนอยางดี โดยไมตอง
ใชตัวอักษรบรรยาย
-การใชงานทัศนศิลปในการโฆษณา ๒
๑๐
มีวิธีการสรางสรรคไดหลายรูปแบบ
เชน ภาพวาด ภาพถาย ภาพพิมพ
ภาพจากคอมพิวเตอร หรือภาพที่
เกิดจากการตัด ฉีก แปะ ติด
ดวยวัสดุตาง ๆ เปนตน

ญ6
6
หนวยที่
๓

ชื่อหนวยการเรียนรู
เทคนิคสรางสรรคเกิด
ทัศนศิลปที่สวยงาม

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม. ๒/๓ วาดภาพดวย
เทคนิคที่หลากหลายในการสื่อ
ความหมายและเรื่องราวตางๆ

รวมตลอดภาคเรียน

สาระสําคัญ/ความคิด
เวลา
รวบยอด
(ชั่วโมง)
-การวาดเสน หมายถึง การใช
เทคนิคหรือกลวิธีการสรางสรรค
๒
ผลงานดวยวัสดุสําเร็จรูป โดยการ
สรางสรรค
ใหเกิให้ดเลายเส
นหรืนอหรือ
การสร้
างสรรค์
กิดลายเส้
ภาพแรเงา เนนความงามของเสน
และคาน้ําหนักของแสงเงาของ
สีใดสีหนึ่งเปนสําคัญ
การระบายสี หมายถึง การใช
๒
เทคนิคหรือกลวิธีการสรางสรรค
ผลงาน ดวยการใชสีชนิดตาง ๆ
ระบายบนพื้นระนาบรองรับ
และใชวัสดุอุปกรณเปนตัวกลาง
ชวยสื่อในการถายทอด เชน
พูกัน แปรง เกรียง เปนตน
การสรางสรรคผลงานภาพวาด
๑
ที่สื่อความหมายและถายทอดถึง
บุคลิกลักษณะของตัวละครใน
วรรณกรรมตาง ๆ
๒๐

น้ําหนัก
คะแนน
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พื้นฐานสร้างศิลป์
รายวิชา ทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๗ ชั่วโมง

๗

รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ ทัศนศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม. ๒/๑ อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา
๒.สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ศึกษาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในแต่ละรูปแบบ รูปแบบของงานทัศนศิลป์ นิยมถ่ายทอดความงาม
เป็น ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) รูปแบบแบบตัดทอน (Distortion) และรูปแบบตามความรู้สึก
(Abstraction) วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์มี ๓ ลักษณะ
ได้แก่ การถ่ายทอดงานจิตรกรรม (Painting) การถ่ายทอดงานประติมากรรม (Sculpture) และการถ่ายทอด
งานสถาปัตยกรรม (Architecture)
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
.
๑. รูปแบบของงานทัศนศิลป์
๒. การถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
ทักษะ/กระบวนการ
๑. เขียนอธิบายการวิเคราะห์
๒. พูดนาเสนอการจาแนกประเภทและการเปรียบเทียบ
๓. ทักษะวาดภาพสร้างสรรค์ทัศนธาตุสร้างสรรค์
เจตคติ
๑.การรับรู้ (Perception Evaluation)สุนทรียภาพและศิลปะนิสัยที่ดี
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
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๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. การวิเคราะห์รูปแบบของงานทัศนศิลป์เขียนในรูปแบบ Mind Mapping
๒. การสืบค้นข้อมูลและเขียนจาแนกวิธีถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
๓. การแปลความแนวคิดในงานทัศนศิลป์จากผลงานศิลปินพร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน
๔. ชิ้นงานภาพวาดทัศนธาตุสร้างสรรค์
ชิ้นงานหรือภาระงาน
หน่วยที่

รหัสตัวชี้วัด

๘

ชิ้นงานหรือภาระงาน

แผนการเรียนรู้ที่/เรื่อง

ใบงานที่ ๑ เรื่อง รูปแบบงานทัศนศิลป์ Mind Mapping
หน่วยที่ ๑ ศ ๑.๑ ม.๒/๑ ๑.รูปแบบของงานทัศนศิลป์
พื้นฐานสร้าง
๒.วิธีถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ ใบงานที่ ๒ เรื่อง วิธีถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
ศิลป์
๓.ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงาน ใบงานที่ ๓ เรื่อง แนวคิดในงานทัศนศิลป์ (นาเสนอ)
ทัศนศิลป์
๔.ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย

๗. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
รายการประเมิน

๔ (ดีมาก)
๑.ความรู้ (K)
ปรนัยททำาแบบทดสอบได้
�แบบทดสอบได้
๑.๑ การทดสอบ
๙-๘ ข้อ
อัตนัย เขียนอธิบายได้
ถูกต้องยกตัวอย่างอย่าง
สร้างสรรค์
๒.ทักษะ/กระบวนการ --สามารถเขี
สามารถเขียยนกนกำาหนดเกณฑ์
�หนดเกณฑ์ใน
การวิ
เคราะห์
ขอ้ มูขลอ้ แยกแยะ
(P)
ในการวิ
เคราะห์
มูล
ข้
อ
มู
ล
ได้
ต
ามเกณฑ์
บอก
๒.๑ทักษะการเขียน Mind แยกแยะข้อมูลได้ตามเกณฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
Mapping
องค์ประกอบต่างๆ และ
องค์ประกอบต่
างๆอมูและ
-การคิดวิเคราะห์
ความสั
มพันธ์ของข้
ล
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ข
องข้
อ
ลใน
ในแต่ละองค์ประกอบนมูาเสนอผล
แต่ลเะองค์
การวิ
คราะห์ประกอบนำ
มาเขียนสรุ�เสนอ
ปตาม
ผลการวิ
เ
คราะห์
ม
าเขี
ย
วัตถุประสงค์ได้ชัดเจนเป็นสรุ
น ป
ตัตามวั
วอย่าตงถุประสงค์ได้ชดั เจน
เป็นตัวอย่าง

ใบงานที่ ๔ เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย

คาอธิบายคุณภาพ (Rubric)
๓(ดี)
๒(พอใช้)
๑(ควรปรับปรุง)
ปรนัทยาแบบทดสอบได้
ทำ�แบบทดสอบได้ ปรนัทยาแบบทดสอบได้
ทำ�แบบทดสอบได้ ปรนัยทาแบบทดสอบ
ทำ�แบบทดสอบได้
๗-๘ ข้อ
๕-๖ ข้อ
ได้น้น้ออยกว่
ยกว่าา๕๕ข้ข้ออ
อัตนัย เขียนอธิบาย
อัตนัยเขียนอธิบายเนื้อหา อัตนัย เขียนอธิบายไม่ได้
ถูกต้องยกตัวอย่างได้
ถูกต้อง
สามารถเขียยนก
-- สามารถเขี
นกำาหนดเกณฑ์
�หนดเกณฑ์
ในการวิ
เ
คราะห์
ข
ในการวิเคราะห์ขอ้ อ้ มูมูลล
แยกแยะข้ออมูมูลลได้ได้ตตามเกณฑ์
แยกแยะข้
ามเกณฑ์
บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
บอกความสั
ม
พั
น
ธ์
ร
ะหว่าง
องค์ประกอบต่างๆและ
องค์
ประกอบต่
างๆอและ
ความสั
มพันธ์ของข้
มูล
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ข
องข้
อ
มูลาเสนอ
ใน
ในแต่ละองค์ประกอบน
แต่
ละองค์เคราะห์
ประกอบนำ
เสนอป
ผลการวิ
มาเขีย�นสรุ
ผลการวิ
เ
คราะห์
ม
าเขี
ย
ตาม วัตถุประสงค์ได้ชัดนสรุ
เจน ป
เป็นตัวตอย่
ง ได้ชดั เจน
ตามวั
ถุปาระสงค์
เป็นตัวอย่าง

--สามารถก
ในการ
สามารถเขีาหนดเกณฑ์
ยนกำ�หนดเกณฑ์
วิในการวิ
เคราะห์เขคราะห์
้อมูล แยกแยะข้
ขอ้ มูล อมูล
ได้แยกแยะข้
ตามเกณฑ์อมูบอกความสั
มพันธ์
ลได้ตามเกณฑ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
และความสัมพันธ์ของข้อมูล ใน
องค์
ประกอบต่
างๆาเสนอผล
และ
แต่
ละองค์
ประกอบน
ความสั
มพันมธ์าเขี
ของข้
อมูลปใน
การวิ
เคราะห์
ยนสรุ
ตาม
วัแต่
ตถุลปะองค์
ระสงค์ปไระกอบนำ
ด้ชัดเจนเป็�เสนอ
น
ตัผลการวิ
วอย่าง เคราะห์มาเขียนสรุป

ตามวัตถุประสงค์ได้ชดั เจน
เป็นตัวอย่าง

-ไม่สสามารถกำ
ามารถก�าหนดเกณฑ์
ไม่
หนดเกณฑ์ใในน
การวิเเคราะห์
การวิ
คราะห์ขขอ้ อ้ มูมูลล แยกแยะ
แยกแยะ
ข้ข้ออมูมูลลได้
ต
ามเกณฑ์
บอก
ได้ตามเกณฑ์ บอก
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสั
มพันธ์ระหว่างองค์
องค์ประกอบต่างๆ และ
ประกอบต่
และความ
ความสัมพันาธ์งๆของข้
อมูล
สัในแต่
มพันลธ์ะองค์
ของข้ปอระกอบน
มูลในแต่าเสนอ
ละ
องค์
ประกอบนำ
เสนอผล
ผลการวิ
เคราะห์ม�าเขี
ยนสรุป
การวิ
เ
คราะห์
ม
าเขี
ย
นสรุ
ปตาม
ตาม วัตถุประสงค์ได้ชัดเจน
อย่าง ได้ชดั เจนเป็น
วัเป็ตนถุตัปวระสงค์
ตัวอย่าง

๙
รายการการประเมิน

รายการประเมิน

- การแปลความและ
จาแนกประเภท

คาอธิบายคุณภาพ (Rubric)
๔(ดีมาก)
๓(ดี)
๒(พอใช้)
- สามารถกาหนด เกณฑ์ที่ - สามารถกาหนด เกณฑ์ - สามารถกาหนด เกณฑ์ที่
ได้รับการยอมรับทาง
ที่ได้รับการยอมรับทาง ได้รับการยอมรับทาง
วิชาการหรือยอมรับ
วิชา การหรือยอมรับ
วิชาการหรือยอมรับ
โดยทั่วไป เพื่อใช้ในการ โดยทั่วไป เพื่อใช้ในการ โดยทั่วไป เพื่อใช้ในการ
แปลความและจาแนก
แปลความและจาแนก แปลความและจาแนก
ประเภท
ของสิ
ของสิ่งต่างๆ
ของสิ่งต่างๆ
ประเภทของสิ
่งต่่งาต่งาๆงๆ ประเภท
ประเภทของสิ
ง ๆ ประเภท
ประเภทของสิ
ง ๆแยก
แยก
แยกสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ แยกสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ สิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุ
ระบุอธิบายผลการจาแนก ระบุอธิบายผลการจาแนก อธิบายผลการจาแนก
ประเภทอย่างมีหลักเกณฑ์ ประเภทอย่างมี
ประเภทอย่างมีหลักเกณฑ์
ได้อย่างชัดเจน
หลักเกณฑ์ได้เป็นส่วน ได้เป็นบางส่วน
ใหญ่

- ทักษะการเปรียบเทียบ -สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่
ต้องการเปรียบเทียบกันมี
ลักษณะเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไร ได้อย่าง
ชัดเจน
-การนาเสนอมีการ
๒.๒. การนาเสนอ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน เรียงลาดับเนื้อหาจากที่ได้มี
การวิเคราะห์แปลความของ
ความรู้และแยกแยะเนื้อหา
ได้ดมี ากอธิบายได้เชื่อมโยง
มีความต่อเนื่องมีประโยชน์
ให้แง่คิดที่ดี
๒.๓ สร้างสรรค์ผลงาน -รูปแบบผลงานความแปลก
ใหม่มีการคิดอย่าง
ภาพวาดทัศนธาตุ
สร้างสรรค์ตรงตามหัวข้อ
สร้างสรรค์
ทัศนธาตุสร้างสรรค์
รูปแบบผลงานมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวมีขบวนการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการ
สมัยใหม่
จัดองค์ประกอบตาม
องค์ประกอบศิลป์ได้อย่าง
สวยงามชิ้นงานมีความ
สมบูรณ์

-สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่
ต้องการเปรียบเทียบกันมี
ลักษณะเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไร
ได้เป็นส่วนใหญ่
-การนาเสนอมีการ
เรียงลาดับเนื้อหาจากที่ได้
มีการวิเคราะห์แปลความ
ของความรู้และแยกแยะ
เนื้อหาได้ดีมีความ
ต่อเนื่องมีประโยชน์ให้แง่
คิด
-รูปแบบผลงานความ
แปลกใหม่มีการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ตรงตามหัวข้อ
ทัศนธาตุสร้างสรรค์
ขบวนการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีหรือวิธีการ
สมัยใหม่
จัดองค์ประกอบตาม
องค์ประกอบศิลป์ได้อย่าง
สวยงามชิ้นงานมีความ
สมบูรณ์

-สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่
ต้องการเปรียบเทียบกันมี
ลักษณะเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไรได้เป็น
บางส่วน
-การนาเสนอมี
-การนำ
�เสนอมีการ
การเรี
ดับ้อเนืหาได้
้อหาได้
พอใช้
เรียงลยาดังลำบ�เนื
พอใช้
มีความต่อเนื่องมีประโยชน์
น้อยให้แง่คิดน้อย

-รูปแบบผลงานมีการคิด
อย่างสร้างสรรค์ตรงตาม
หัวข้อทัศนธาตุสร้างสรรค์
จัดองค์ประกอบตาม
องค์ประกอบศิลป์ได้อย่าง
สวยงามชิ้นงานมีความ
สมบูรณ์

๑(ควรปรับปรุง)
- ไม่สามารถกาหนดหรือ
ระบุ เกณฑ์ที่ได้รับการ
ยอมรับทาง วิชาการหรือ
ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อใช้
ในการแปลความและ
จจำาแนกประเภท
ของสิ
�แนกประเภทของสิ
่ง ่ง
ต่างๆ แยกสิ่งต่างๆ ตาม
เกณฑ์ที่ระบุอธิบายผล
การจ
ประเภท
การจำาแนก
�แนกประเภท
อย่างมีหลักเกณฑ์ได้
-ไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่
ต้องการเปรียบเทียบกันมี
ลักษณะเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไร
-การนาเสนอมี
-การนำ
�เสนอมีการ
การเรี
เนื้อหา
เรียงลยาดังล�ำดั
บเนื้อบหา
ปรับปรุงไม่มีความ
ต่อเนื่องมีประโยชน์น้อย
ให้แง่คิดน้อย
-รูปแบบผลงานยังไม่สื่อ
ถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์
ตรงตามหัวข้อทัศนธาตุ
สร้างสรรค์
จัดองค์ประกอบยังไม่
สมบูรณ์
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๑๐ ๑๐

เกณฑ์
เกณฑ์
การตัการตั
ดสินดสิน
รวมรายการการประเมิ
รวมรายการการประเมิ
น ทัน้ง ๒ทั้งหั๒วข้หัอวข้อ
๑. ๑การทดสอบความรู
. การทดสอบความรู
้ (๕ ้ คะแนน)
(๕ คะแนน)
๒. ๒ทั.กษะ/กระบวนการ
ทักษะ/กระบวนการ
ทักษะสื
ทักษะสื
บค้นบและการเขี
ค้นและการเขี
ยน ย(๑๐
น (๑๐
คะแนน)
คะแนน)
ทักษะการพู
ทักษะการพู
ดนาเสนอ
ดนาเสนอ
(๕ คะแนน)
(๕ คะแนน)
ทักษะการวาดสร้
ทักษะการวาดสร้
างสรรค์
างสรรค์
(๑๐(๑๐
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์
เกณฑ์
การผ่การผ่
าน าน

๑๕ ๑๕
– ๑๖– ๑๖
๑๓ ๑๓
– ๑๔– ๑๔
๑๑ ๑๑
– ๑๒– ๑๒
๙ -๙ ๑๐
- ๑๐

หมายถึ
หมายถึ
ง ง
หมายถึ
หมายถึ
ง ง
หมายถึ
หมายถึ
ง ง
หมายถึ
หมายถึ
ง ง

ตั้งแต่ตั้ง๙แต่ขึ๙้นไปขึ้นผ่ไปานเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ดีมากดีมาก
ดี ดี
พอใช้พอใช้
ปรับปรั
ปรุบงปรุง

๑๑
รายการประเมิน

คาอธิบายคุณภาพ (Rubric)
ดีมาก
ดี
พอใช้
๓.คุณลักษณะที่พึง ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ประสงค์ (A)
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับของโรงเรียน และ ข้อบังคับของ ตรงต่อเวลา ของโรงเรียน ตรงต่อเวลาใน
มีวินัย
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตรง ในการปฏิบัติกิจกรรมและ การปฏิบัติกจิ กรรม
ต่อเวลาในการปฏิบัติ
รับผิดชอบในการทางาน
กิจกรรมและรับผิดชอบใน
การทางาน
เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน
ใฝ่เรียนรู้
เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ในการเรียน เรียน เอาใจใส่ในการเรียน เอาใจใส่ในการเรียน และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ และ
และมีส่วนร่วมในการ
และมีสส่ว่วนร่นร่วมในการ
และมี
วมใน
การเรี
นรู้ และเข้
เรี
ยนรูย้ และเข้
าร่วมาร่วม
เรีการเรี
ยนรู้ ยและเข้
าร่วม าร่วม เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
นรู้ และเข้
กิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ กิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ ต่างๆ เป็นบางครั้ง
ทั้งภายในและภายนอก
บ่อยครั้ง
โรงเรียนเป็นประจา
๔.เจตคติ
แสดงความคิดเห็นต่องาน แสดงความคิดเห็นต่องาน แสดงความคิดเห็นต่องาน
ทัศนศิลป์อย่างอิสระ มี
ทัศนศิลป์อย่างอิสระ มี
ทัศนศิลป์อย่างอิสระ มี
สุนทรียภาพ ชื่นชมเห็น สุนทรียภาพ ชื่นชมเห็น สุนทรียภาพ ชื่นชมเห็น
คุณค่าและมีศลิ ปะนิสัยที่ดี คุณค่าอย่างสม่าเสมอ
คุณค่าเป็นส่วนใหญ่
๕. สมรรถนะที่สาคัญ -สามารถรับส่งสาร ใช้ภาษา สามารถรับส่งสาร ใช้ภาษา สามารถรับส่งสาร ใช้ภาษา
(C)
วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
เขียนบันทึกเหตุการณ์เล่า เขียนบันทึกเหตุการณ์เล่า เขียนบันทึกเหตุการณ์เล่าให้
การสื่อสาร
ให้เพื่อนฟังได้อย่างชัดเจน ให้เพื่อนฟังได้เป็นส่วนใหญ่ เพื่อนฟังได้เป็นบางส่วน
การคิด

การแก้ปัญหา
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ควรปรับปรุง
ไม่ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน
และ

ไม่ตั้งใจเรียน
ไม่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

แสดงความคิดเห็นต่องาน
ทัศนศิลป์อย่างอิสระ มี
สุนทรียภาพ ชื่นชมเห็น
คุณค่าเป็นส่วนน้อย
สามารถรับส่งสาร ใช้
ภาษา วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น เขียน
บันทึกเหตุการณ์เล่าให้
เพื่อนฟังได้เป็นส่วนน้อย
-สามารถคิดวิเคราะห์
สามารถคิดวิเคราะห์
สามารถคิดวิเคราะห์
สามารถคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ มีทักษะในการ สังเคราะห์ มีทักษะในการ สังเคราะห์ มีทักษะในการคิด สังเคราะห์ มีทักษะในการ
คิการคิ
ดนอกกรอบอย่
าง าง
นอกกรอบได้บางครั้ง
คิดนอกกรอบได้
คิดนอกกรอบไม่ได้
ดนอกกรอบอย่
การคิ
ดนอกกรอบได้
สร้างสรรค์
สามารถแก้ปัญหาและ
สามารถแก้ปัญหาและ
สามารถแก้ปัญหาและ
ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญด้วย อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญด้วย อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญด้วย อุปสรรคต่าง ๆ ได้
เหตุผลตั
ล ดสินใจได้เหมาะสม เหตุผลตั
เหตุผผลลตัดสินใจได้เหมาะสม
ล ดสินใจได้เหมาะสม เหตุ
ตัตามวั
ดสินยใจได้
ตัดสินยใจได้
เหมาะสมตามวั
ย
ตัดสินยใจได้
หมาะสมตามวั
ได้โเหมาะสมตามวั
ดยไม่ต้องอาศั ย ตามวั
ได้โเดยต้
องอาศัย ย ตามวั
ได้โดยอาศั
ยค�ำแนะน�ำ
ได้
โดยไม่ต้องอาศัย
ได้นโดยต้
องอาศัยคาแนะนา
ได้โดยต้องอาศั
ค�ำแนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำบ้
าง ยคาแนะนา เป็
ส่วนใหญ่
คาแนะนา
บ้าง
เป็นส่วนใหญ่
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แบบทดสอบหน่
แบบทดสอบหน่
วยทีวยที
่ ๑่ เรื
๑ ่อเรืง่อพืง้นพืฐานงานศิ
้นฐานงานศิ
ลป์ลป์
ศ ๑.๑
ศ ๑.๑ม.๒/๑
ม.๒/๑อภิอภิ
ปรายเกี
ปรายเกี
่ยวกั่ยวกั
บทับศทันธาตุ
ศนธาตุ
ในด้ในด้
านรูานรู
ปแบบและแนวคิ
ปแบบและแนวคิ
ดของงานทั
ดของงานทั
ศนศิ
ศนศิ
ลป์ลทป์ี่เลืทอี่เลืกมา
อกมา
คาชีคาชี
้แจง้แจง ให้นให้ักนเรีักยเรีนเลื
ยนเลื
อกคอกค
าตอบที
าตอบที
่ถูก่ถตู้กอต้งทีองที
่สุด่สเพีุดยเพีงข้ยองข้เดีอยเดีวยว
๑.ส่๑.ส่
วนประกอบที
วนประกอบที
่สาคั่สาคั
ญทีญ่สทีุด่สของทั
ุดของทั
ศนธาตุ
ศนธาตุ
คือคอะไร
ืออะไร

๗.สี๗.สี
ในข้ในข้
อใดอใดให้คให้วามรู
้สึก้ส“ใจเย็
น สง่
ความรู
ึก “ใจเย็
น าสง่ฉลาด
า ฉลาดสุขสุุมข”ุม”

ก.เส้ก.เส้
นน

ข.สีข.สี

ก.สีก.สี
ม่วมง ่วง

ข.สีข.สี
ส้มส้ม

ค.รูค.รู
ปทรง
ปทรง

ง.แสงเงา
ง.แสงเงา

ค.สีค.สี
เทาเทา

ง.สีง.สี
น้าตาล
น้าตาล

อใดต่
อไปนี
ประกอบของทั
ศนธาตุ
๒.ข้๒.ข้
อใดต่
อไปนี
้ไม่ใ้ไช่ม่อใช่งค์อปงค์ระกอบของทั
ศนธาตุ

๘.การจั
ดองค์
ประกอบศิ
้องการให้
นหนึ
๘.การจั
ดองค์
ประกอบศิ
ลป์ลทป์ี่ตท้อี่ตงการให้
เป็นเป็อันอัหนึ
่ง ่ง

ปทรงพื้นพืผิ้นวผิว
ก.รูก.รู
ปร่ปางร่างรูปรูทรง

อันอัเดีนยเดีวกัยวกั
นคืนอคืข้อข้ใดอใด

แสงเงา
ข.เส้ข.เส้
น นสี สีแสงเงา

ค.ความสมดุ
ค.ความสมดุ
ล ลสัดสัส่ดวส่นวจุนดจุสนใจ
ดสนใจง.น้ง.น้
าหนัาหนั
ก กที่วที่าง่ว่าง

ก.จัก.จั
งหวะและจุ
งหวะและจุ
ดสนใจ
ดสนใจ

ข.ความเป็
ข.ความเป็
นเอกภาพ
นเอกภาพ

๓.เส้๓.เส้
นทีน่ให้ทีค่ให้วามรู
ความรู
้สึก้สแข็ึกแข็
งแรงมั
งแรงมั
่นคงคื
่นคงคื
อข้อข้ใดอใด

ค.ความสมดุ
ค.ความสมดุ
ลล

ง.สัง.สั
ดส่ดวส่นวน

ก.เส้ก.เส้
นตรงตามแนวตั
นตรงตามแนวตั
้ง ้ง

๙.ข้๙.ข้
อใดคื
อใดคื
อการจั
อการจั
ดองค์
ดองค์
ประกอบศิ
ประกอบศิ
ลป์ลป์

ข.เส้ข.เส้
นตรงตามแนวนอน
นตรงตามแนวนอน

ค.เส้ค.เส้
นเอีนยเอีงหรื
ยงหรื
อเส้อนเส้ทแยง
นทแยง ง.เส้ง.เส้
นฟันนฟัปลา
นปลา

ก.การจั
ก.การจั
ดบริดบริ
เวณให้
เวณให้
เหมาะสม
เหมาะสม

๔.ข้๔.ข้
อใดคื
อใดคื
อลัอกลัษณะของรู
กษณะของรู
ปทรงที
ปทรงที
่ถูก่ถตู้กอต้ง อง

ข.การน
ข.การน
า แสง
า แสงเงาเงาสี จัสีงหวะมาจั
จังหวะมาจั
ดร่ดวมกั
ร่วมกั
นน

ก.รูก.รู
ปทรงมี
ปทรงมี๒ มิ๒ตมิิ ติ

ข.รูข.รู
ปทรงมี
ปทรงมี๓ มิ๓ตมิิ ติ

ค.การท
ค.การท
าทัาทั
ศนธาตุ
ศนธาตุ
มาประกอบกั
มาประกอบกั
นให้นเให้
กิดเกิงานทั
ดงานทั
ศนศิ
ศนศิ
ลป์ลป์

ค.รูค.รู
ปทรงไม่
ปทรงไม่
มีนม้าหนั
ีน้าหนั
กก

ง.รูง.รู
ปทรงไม่
ปทรงไม่
มีปมริีปมริาตร
มาตร

ง.การแยกส่
ง.การแยกส่
วนประกอบของทั
วนประกอบของทั
ศนธาตุ
ศนธาตุ
ออกให้
ออกให้
ชัดชเจน
ัดเจน

๕.สี๕.สี
ขั้นขทีั้น่ ๑ที่ หรื
๑ หรื
อแม่อแม่
สี ได้
สี แได้ก่แสก่ีอสะไรบ้
ีอะไรบ้
าง าง
ก.สีก.สี
น้าเงิ
น้าเงิ
น นสีเขีสียเขีวยวสีแสีดงแดงข.สีข.สี
เหลืเหลื
อง อสีงนสี้าเงิ
น้าเงิ
น สีนมสี่วมง ่วง
ค.สีค.สี
แดงแดงสีสสี้มสสี้มมสี่วมง ่วง

ง.สีง.สี
แดงแดงสีเหลื
สีเหลื
องอสีงนสี้าเงิ
น้าเงิ
นน

๖.สี๖.สี
ขั้นขทีั้น่ ๒ที่ เกิ
๒ ดเกิจากแม่
ดจากแม่
สี ๒สี สี๒ ผสมกั
สี ผสมกั
นในอั
นในอั
ตราส่
ตราส่
วนวน
เท่าเท่ไราไร
ก. ก.อัตอัตราส่
ตตราส่
วนว๑:๑
น ๑:๑

ข. ข.อัตอัตราส่
ตตราส่
วนว๑:๒
น ๑:๒

ตตราส่
น ๑:๓
ค. ค.อัตอัตราส่
วนว๑:๓

ง. อัง.ตอัตราส่
ตตราส่
วนว๑:๔
น ๑:๔

๑๐.สิ
๑๐.สิ
่งแวดล้
่งแวดล้
อมกัอมกั
บการสร้
บการสร้
างสรรค์
างสรรค์
งานทั
งานทั
ศนศิ
ศนศิ
ลป์ลมป์ี มี
ความสั
ความสั
มพัมนพัธ์นกธ์ันกอย่ันอย่
างไรางไร
ก.สิก.สิ
่งแวดล้
่งแวดล้
อมเป็
อมเป็
นส่นวส่นสวนส
าคัญ
าคัในการสร้
ญในการสร้
างความสุ
างความสุ
ขให้ขกให้ับกับ
มนุมนุ
ษย์ษย์
ข.สิข.สิ
่งแวดล้
่งแวดล้
อมท
อมท
าให้าให้
มนุมษนุย์ษเรีย์ยเนรู
รียนรู
้การเปลี
้การเปลี
่ยนแปลงของ
่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ค.สิค.สิ
่งแวดล้
่งแวดล้
อมท
อมท
าให้าให้
มนุมษนุย์ษมย์ีกมารด
ีการด
ารงชี
ารงชี
วิตวมาแต่
ิตมาแต่
โบราณ
โบราณ
ง.สิง.สิ
่งแวดล้
่งแวดล้
อมท
อมท
าให้าให้
มนุมษนุย์ษเกิย์ดเกิแรงบั
ดแรงบั
นดาลใจในการสร้
นดาลใจในการสร้
างสรรค์
างสรรค์
งานทั
งานทั
ศนศิศนศิ
ลป์ลป์
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เฉลย
แบบทดสอบหน่วยที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์
ศ๑.๑ ม.๒/๑ อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา
๑. ก
๒. ค
๓. ก
๔. ข
๕. ง
๖. ก
๗. ค
๘. ข
๙. ค
๑๐. ง

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. สามารถอภิปรายรูปแบบและแนวคิดของ
งานทัศนศิลป์ได้
๒. มีทักษะในการจาแนกรูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ได้
ด้านความรู้
๑. รูปแบบของงานทัศนศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. การสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์
๒. การเขียนจาแนกประเภท
คุณลักษณะ
๑. มีวินยั
๒. ใฝ่เรียนรู้
เจตคติ
มีสุนทรียภาพและศิลปะนิสยั ที่ดี

ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษาค้นคว้าความหมาย ลักษณะรูปแบบ
ของงานทัศนศิลป์
– รูปแบบเหมือนจริง (Realistic)
– รูปแบบแบบตัดทอน (Distortion)
– รูปแบบตามความรูส้ ึก (Abstraction)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สืสื่อ่อ/แหล่
/แหล่งงเรีเรียยนรู
นรู้ ้

เวลา
เวลา ๑๑ชัชั่ว่วโมง
โมง
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ๒ี่ ๒

ขั้นนา
--อิอินนเตอร์
เตอร์เน็เน็ตต
๑. ครูสุ่มสอบถามนักเรียนถึงรูปแบบของงานทั
แบบของงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ทที่นี่นักักเรีเรียยนเคยพบเห็
นเคยพบเห็นนว่ว่าา มีมีลลักักษณะอย่
ษณะอย่าางไร
งไร
--ภาพจากหนั
ภาพจากหนังงสืสืออต่ต่าางๆงๆ
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู
มโยงความรู้เ้เกีกี่ย่ยวกั
วกับบรูรูปปแบบของงานทั
แบบของงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ทที่เี่เกิกิดดจาก
จาก
--ใบความรู
ใบความรู้ ้
การแสดงออกทางความงาม
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
ขั้นสอน
--ใบงานที
ใบงานที่ ๑.๑
่ ๑.๑เรืเรื่อ่องงรูรูปปแบบของงานทั
แบบของงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
๑. ครูนาตัวอย่างภาพผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงรู
สดงรูปปแบบของงานทั
แบบของงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ใให้ห้นนักักเรีเรียยนสั
นสังงเกต
เกตครู
ครู
อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของรูปแบบจากผลงาน
แบบจากผลงาน
๒. ครูยกตัวอย่างผลงานแล้วอธิบายถึงรูปแบบของผลงานทั
แบบของผลงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ทที่มี่มีทีทัศัศนธาตุ
นธาตุเเป็ป็นนส่ส่ววนประกอบ
นประกอบ
สาคัญ
๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน ร่วมกั
มกันนศึศึกกษาค้
ษาค้นนคว้
คว้าาความหมาย
ความหมาย ลัลักกษณะรู
ษณะรูปปแบบของงาน
แบบของงาน
ทัศนศิลป์ ลงในแบบจดบันทึกและวาดภาพประกอบตามหั
และวาดภาพประกอบตามหัววข้ข้ออดัดังงนีนี้ ้
– รูปแบบเหมือนจริง (Realistic)
– รูปแบบแบบตัดทอน (Distortion)
(Distortion)
– รูปแบบตามความรู้สึก (Abstraction)
(Abstraction)
๔. แต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายผลการศึกษาความหมาย
ษาความหมาย และจ
และจาแนกลั
าแนกลักกษณะรู
ษณะรูปปแบบงานทั
แบบงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
โดยสร้างสรรค์แผนผังความคิด ครูคอยอธิบายเสริ
ายเสริมมถึถึงงการสื
การสื่อ่อความหมายที
ความหมายที่แ่แสดงออกมาในผลงาน
สดงออกมาในผลงาน
ขั้นสรุป
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง รูรูปปแบบของงานทั
แบบของงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ ทีที่เ่เกิกิดดจากส่
จากส่ววนประกอบ
นประกอบของ
ของ
ทัศนธาตุซึ่งมีความสาคัญต่อการถ่ายทอดความคิ
ยทอดความคิดดจิจินนตนาการในรู
ตนาการในรูปปแบบต่
แบบต่าางๆ
งๆ ของผลงานทั
ของผลงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่
นไม่เเข้ข้าาใจหรื
ใจหรืออสรุ
สรุปปไม่
ไม่ตตรงกั
รงกับบจุจุดดประสงค์
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้ ้

กิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง รูปแบบของงานทั
แบบของงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑
ศ๒๒๑๐๑ ทัทัศศนศิ
นศิลลป์ป์

แผนการจัดการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๑๑

๑๔
๑๔

14
8
14

๑๕
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

๑.ด้านความรู้

ทดสอบวัดความรู้

๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ

ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม

๔. เจตคติ
สังเกต
มีสุนทรียภาพและศิลปะนิสยั ที่ดี

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบทดสอบ
- ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แผนผังความคิด
แบบประเมิน
- มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้น
ไป ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
- มีเจตคติ อยูใ่ นระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ...........
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๑๖๑๖
ใบความรู
ใบความรู้ ๑.๑
้ ๑.๑เรืเรื่อง่องรูปรูปแบบของงานทั
แบบของงานทัศนศิ
ศนศิลป์ลป์
หน่หน่วยการเรี
วยการเรียนรู
ยนรู้ท้ที่ ี่ ๑๑เรืเรื่อง่องพืพื้น้นฐานสร้
ฐานสร้างศิ
างศิลป์ลป์
รายวิ
รายวิชชา าศ๒๒๑๐๑
ศ๒๒๑๐๑ ทัทัศนศิ
ศนศิลป์ลป์
ชัชั้น้นมัมัธยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีทที่ ๒ี่ ๒
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
รูปรูปแบบของงานทั
แบบของงานทัศนศิ
ศนศิลป์ลป์แบ่แบ่งเป็
งเป็นน๓๓รูปรูปแบบ
แบบ
๑.๑
๑.๑รูปรูปแบบเหมื
แบบเหมือนจริ
อนจริง ง(Realistic)
(Realistic)
หมายถึ
หมายถึง งการสร้
การสร้างงานที
างงานที่เหมื
่เหมือนจริ
อนจริงดังงดัทีงที่ป่ปรากฏอยู
รากฏอยู่ในธรรมชาติ
่ในธรรมชาติโดยยึ
โดยยึดหลั
ดหลักการสร้
กการสร้างสรรค์
างสรรค์และการน
และการนาเสนอ
าเสนอ
ดังดัทีงที่ตามองเห็
่ตามองเห็นนเช่เช่นนการเขี
การเขียนภาพคนเหมื
ยนภาพคนเหมือนอนภาพสั
ภาพสัตว์ตว์ภาพทิ
ภาพทิวทัวทัศน์ศน์ภาพหุ
ภาพหุ่น่นนินิ่งในงานจิ
่งในงานจิตรกรรม
ตรกรรมการปั
การปั้น้น
การแกะสลั
การแกะสลักกและการหล่
และการหล่อรูอปรูปบุบุคคลส
คคลสาคัาคัญญทีที่ท่ทาเป็
าเป็นนอนุอนุสาวรี
สาวรีย์ใยนงานประติ
์ในงานประติมากรรม
มากรรมเป็เป็นนต้นต้น
การสร้
การสร้างสรรค์
างสรรค์งานทั
งานทัศนศิ
ศนศิลป์ลป์รูปรูปแบบเหมื
แบบเหมือนจริ
อนจริง งเป็เป็นนการน
การนาทัาทัศนธาตุ
ศนธาตุต่าตงๆ
่างๆมาสร้
มาสร้างสรรค์
างสรรค์โดยการจั
โดยการจัดด
องค์
องค์ปประกอบศิ
ระกอบศิลป์ลป์แสดงรายละเอี
แสดงรายละเอียดของผลงานให้
ยดของผลงานให้เหมื
เหมือนจริ
อนจริงดังงดัทีงที่ตามองเห็
่ตามองเห็นนเช่เช่นนงานจิ
งานจิตรกรรม
ตรกรรม

ที่มทีา:่มา:https://sites.google.com/site/rupbaeblaeanaew/rup-baeb-laea-naewkhid-ni-ngan-thasn-silp
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ชื่อชืภาพ
่อภาพพระบาทสมเด็
พระบาทสมเด็จพระเจ้
จพระเจ้าอยู
าอยู่ห่หัว ัว
เทคนิ
เทคนิคคดินดินสอถ่
สอถ่านชาโคลและสี
านชาโคลและสีชอล์
ชอล์กบนกระดาษ
กบนกระดาษ
ผลงาน
ผลงานของศั
ของศักดิก์วดิุฒ์วุฒิวิเวศษมณี
ิเศษมณี
ผลงาน
ผลงานจิตจิรกรรมคนเหมื
ตรกรรมคนเหมือนสื
อนสื่อความหมาย
่อความหมาย
ใช้ใช้โทนสี
โทนสีของภาพเป็
ของภาพเป็นนสีนสีน้าตาล
้าตาลโดยน
โดยนาทัาทัศนธาตุ
ศนธาตุต่าตงๆ
่างๆมาใช้
มาใช้ในการสร้
ในการสร้างสรรค์
างสรรค์ผลงานได้
ผลงานได้อย่อาย่งกลมกลื
างกลมกลืนนน่น่าสนใจ
าสนใจ
โดยเฉพาะการน
โดยเฉพาะการนาเส้าเส้นนโค้โค้งลังกลัษณะต่
กษณะต่างๆมาถ่
างๆมาถ่ายทอดรู
ายทอดรูปปร่าร่งางรูปรูปทรงของบุ
ทรงของบุคคลได้
คคลได้อย่อาย่งเหมื
างเหมือนจริ
อนจริง งมีขมีนาด
ขนาด
สัดสัส่ดวส่นที
วนที่ถูก่ถตู้กอต้งชั
องชัดเจนการจั
ดเจนการจัดวางภาพบนบริ
ดวางภาพบนบริเวณว่
เวณว่างท
างทาได้
าได้อย่อาย่งเหมาะสมแสงเงาและสี
างเหมาะสมแสงเงาและสีมีกมีารใช้
การใช้ค่าคน้่าน้าหนั
าหนักสีกทสีที่ ี่
ดูกดูลมกลื
กลมกลืนนศิลศิปิลปินนนาพืาพื้น้นผิวผิมาใช้
วมาใช้ในการเน้
ในการเน้นนพืพื้น้นหลัหลังของภาพ
งของภาพททาให้
าให้ภภาพที
าพที่ให้่ให้ความรู
ความรู้สึก้สนิึกนิ่งๆ่งๆกลักลับบดูเดูคลื
เคลื่อนไหว
่อนไหว
และมี
และมีเรืเ่อรืงราวมากยิ
่องราวมากยิ่งขึ่ง้นขึ้น
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๑๗
งานประติมากรรม

ที่มา: https://sites.google.com/site/rupbaeblaeanaew/rup-baeb-laea-naewkhid-ni-ngan-thasn-silp

ชื่อผลงาน ป้าอิน
เทคนิค ปูนปลาสเตอร์
ผลงานของไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
ผลงาน ประติมากรรมลอยตัว
สื่อความหมาย เป็นผลงานคนเหมือน รูปผู้หญิงสูงวัย ศิลปินได้นาทัศนธาตุต่างๆมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ให้มีลักษณะเหมือนจริงมากที่สุด มีการนาเส้นโค้งลักษณะต่างๆ มาถ่ายทอดรูปร่าง รูปทรงของบุคคลและ
แสดงรายละเอียดต่างๆผลงานนี้มีขนาดและสัดส่วนที่ถูกต้องชัดเจน มีลักษณะพื้นผิวที่เหมือนจริง ดูจากผิวเนื้อ
มีการขัดและตกแต่งจนเรียบ ส่วนเสื้อผ้ามีลักษณะพื้นผิวที่หยาบกว่า ทาให้ผลงานมีความเด่นชัดและให้อารมณ์
ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น
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๑๘
๑.๒ รูปแบบแบบตัดทอน (Distortion)
รูปแบบแบบตัดทอน (Distortion) หมายถึง การสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะบิดเบือนไปจากของจริง
โดยจะให้ความสาคัญกับรูปแบบที่เหมือนจริงน้อยลง แต่ให้ความสาคัญกับรูปแบบจากความคิดของศิลปินมากขึ้น
เพื่อสื่อความงามในการรับรู้ให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปแบบแบบตัดทอน เป็นการ
นาทัศนธาตุมาจัดองค์ประกอบศิลป์ของผลงาน โดยการบิดเบือนไปจากของจริงตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
เพื่อสื่อความงามในการรับรู้ให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว เช่น

ที่มา: https://sites.google.com/site/rupbaeblaeanaew/rup-baeb-laea-naewkhid-ni-ngan-thasn-silp

ชื่อผลงาน ดอกไม้
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
ผลงานของศาสตราจารย์สวัสด์ ตันติสุข
ผลงาน จิตรกรรม
สื่อความหมาย
เป็นผลงานจิตรกรรมหุ่นนิ่งในรูปแบบตัดทอน ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยทัศนธาตุต่างๆได้อย่างกลมกลืน
น่าสนใจ โดยเฉพาะการใช้เส้นในการตัดทอนรูปร่าง รูปทรงของหุ่นนิ่งให้มีรูปแบบตัดทอนการจัดวางภาพ
ลงบนบริเวณว่างทาได้อย่างเหมาะสม ขนาด สัดส่วนของภาพกับผืนผ้าใบมีการจัดวางได้อย่างสมดุลเช่นกัน
แสงเงาและสีของผลงานมีการใช้ค่าน้าหนักของสีที่ดูกลมกลืนกัน มีการนาสีข้างเคืยงมาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานทาให้ภาพดูกลมกลืนด้วยสี นอกจากนี้ยังถ่ายทอดลักษณะพื้นผิวด้วยรอยเชิงฝีแปรงของเส้นและสี
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๑๙
งานประติมากรรม

ที่มา: https://sites.google.com/site/rupbaeblaeanaew/rup-baeb-laea-naewkhid-ni-ngan-thasn-silp

ชื่อผลงาน แม่กับลูก
เทคนิค ประติมากรรมปูนปลาสเตอร์
ผลงานของสุวิช สถิตวิทยานันท์
ผลงาน ประติมากรรมลอยตัว
สื่อความหมาย
เป็นผลงานประติมากรรมในรูปแบบตัดทอน รูปแม่กับลูก ศิลปินถ่ายทอดผลงานด้วยทัศนธาตุต่างๆ ที่เห็นได้
อย่างชัดเจนคือรูปร่าง รูปทรง ที่มีการตัดทอนรายละเอียด แสดงเส้นรอบนอกด้วยเส้นโค้งลักษณะต่างๆ ได้อย่าง
กลมกลืนและสอดคล้องกัน ขนาด สัดส่วนของผลงานก็สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ส่วนสีของผลงานนั้นเป็นสีขาว
ซึ่งเป็นสีของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์คือปูนปลาสเตอร์ เป็นการสื่อความหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างแม่
กับลูก ในส่วนของพื้นผิวจะมีลักษณะผิวเรียบ ละเอียด แสดงถึงความนุ่นนวล ละมุนละไมให้ความรู้สึกปลอดภัย
น่าทะนุถนอม
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๒๐
๑.๓ รูปแบบตามความรู้สึก (Abstraction)
หมายถึง การสร้างสรรค์งานศิลปะที่ไม่มีรูปแบบและเรื่องราวเหมือนจริง แต่มุ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกของ
ศิลปินที่ถ่ายทอดลงในผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปแบบตามความรู้สึก เป็นการนาทัศนธาตุมาใช้ใน
การจัดองค์ประกอบศิลป์และกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเช่น ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น ความน่ากลัว
ความเศร้า ความสับสน ความร้อนแรง ความรัก เป็นต้น

ที่มา: https://sites.google.com/site/rupbaeblaeanaew/rup-baeb-laea-naewkhid-ni-ngan-thasn-silp

ชื่อผลงาน เปลี่ยนแปลง
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
ผลงานของรุ่งศักด์ ดอกบัว
ผลงาน จิตรกรรม
สื่อความหมาย เป็นผลงานจิตรกรรมในรูปแบบตามความรู้สึก ศิลปินได้นาทัศนธาตุต่างๆมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยสี รูปร่าง รูปทรง อิสระ ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ตื่นตาตื่นใจ
างอๆย่าได้งกลมกลื
อย่างกลมกลื
น ดความเป็น
และแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ศิลปินผสมผสานทัศนธาตุๆต่ได้
น โดยยึ
เอกภาพ
โดยยึดความเป็นเอกภาพ
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๒๑
งานประติมากรรม

ที่มา: https://sites.google.com/site/rupbaeblaeanaew/rup-baeb-laea-naewkhid-ni-ngan-thasn-silp

ชื่อผลงาน ชีวิตและศรัทธา
เทคนิค ประติมากรรมหล่อโลหะ
ผลงานของเข็มรัตน์ กองสุข
ผลงาน ประติมากรรมลอยตัว
สื่อความหมาย
เป็นผลงานประติมากรรมในรูปแบบตามความรู้สึก ที่ทาให้ผู้ชมใช้จินตนาการและความรู้สึกด้วยตนเอง
ศิลปินถ่ายทอดผลงานด้วยทัศนธาตุต่างๆที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือรูปร่าง รูปทรง และบริเวณว่าง ที่มีรูปแบบ
ตามความรู้สึก แสดงเส้นรอบนอกด้วยเส้นโค้งและเส้นตรงได้อย่างกลมกลืนและสอดคล้องกัน ขนาด สัดส่วน
ของผลงานก็สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ดูมีความมั่นคง ส่วนสีของผลงานนั้นเป็นสีแท้ของวัสดุ ศิลปินได้นาบริเวณ
ว่างมาสร้างจุดสนใจในผลงาน โดยการเจาะจงผลงานให้เกิดบริเวณว่าง
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๒๒
อย่าางรูงรูปปแบบการเขี
แบบการเขียยนแผนผั
นแผนทีง่คความคิ
วามคิดด
ตัตัววอย่

ที่มา : http://www.mindmapinspiration.com

16
22

๒๓

ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง รูปแบบของงานทัศนศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจง
ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด สรุปความรู้เรื่องรูปแบบงานทัศนศิลป์ แสดงให้เห็น
ความสาคัญของรูปแบบงานทัศนศิลป์และ มีทักษะในการจาแนกรูปแบบงานทัศนศิลป์ได้

รูปแบบของงาน
ทัศนศิ ลป์
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๒๔

18
24

เกณฑ์การประเมินการเขียน Mind Mapping ส่งผลความคิดวิจารณญาณ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ รูปแบบของงานทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง การประเมินการเขียน Mind Mapping การประเมินผลผลิต เป็นการวัดผลงาน (Product)
พัฒนาตามแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (๒๕๔๗) โดยมีรายการที่ประเมิน คือ Mind Mapping การสืบค้น
เกี่ยวกับความคิดเรื่องความรอบรู้ศิลปะและตอบคาถาม ระบุที่มาของข้อมูล และมีการแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมแสดงออกถึงความคิดวิจารณญาณ
รายการประเมิน
ชื่อ-นามสกุล

เขียนเนื้อหาได้
ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์
(๑คะแนน)

แยกแยะ
เนื้อหาได้
เข้าใจง่าย
(๑คะแนน)

เสร็จ
ตามเวลา
(๑คะแนน)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๑ – ๒ คะแนน

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพพอใช้
คุณภาพควรปรับปรุง

แก้ปัญหา
ได้
(๑คะแนน)

มีราย
ละเอียดตกแต่ง
น่าสนใจ
(๑คะแนน)

รวม

๒๕

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ รูปแบบของงานทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
๔.๒ แสวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม
บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

พฤติกรรมบ่งชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ใน
ความรู้
การเรียน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ เป็น
บางครั้ง

ดี (๒)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ใน
การเรียน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ใน
การเรียน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจา

19
25

๒๖
แบบสังเกตเจตคติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ รูปแบบของงานทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑.มีสุนทรียภาพและศิลปะนิสัยที่ดี
ข้อ
ตัวบ่งชี้/รายการพฤติกรรม

ระดับคุณภาพ
๕

๑
๒
๓
๔

๔

๓

๒

๑

รวม

ชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ อย่างมีความสุข
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ยอดรวม

เกณฑ์ในการพิจารณา
ระดับ ๕ หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ไม่มีผู้แนะนาและสามารถชวนเพื่อนปฏิบัติ
ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนา
ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้ให้คาแนะนาเป็นบางครั้ง
ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้ให้คาแนะนาเป็นส่วนใหญ่
ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คาแนะนาในการปฏิบัติทุกครั้ง
**(มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ข้อ ๑.๖.๑ ชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษาประวัติและผลงานของศิลปินและ
สามารถอธิบายความสาคัญของวิธีการ
ถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. เข้าใจวิธีการถ่ายทอดแนวคิดใน
งานทัศนศิลป์ได้
๒. อธิบายเห็นถึงความสาคัญของวิธีการ
ถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์และ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
ด้านความรู้
๑. วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. การสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์
๒. การเขียนจาแนกประเภท
คุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

เรื่อง เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑.ครูสุ่มสอบถามนักเรียนว่าวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์มี
มีวิธวีกิธีการอะไรบ้
ารอะไรบ้างเพื
างเพื่อ่อประเมิ
ประเมินนความรู
ความรู้ค้ความเข้
วามเข้าใจ
าใจ
ขั้นสอน
๑. ครูยกตัวอย่างวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ว่าสามารถทา
ได้ ๒ วิธี ได้แก่ การใช้ผังความคิดหรือผังมโนทัศน์และการกาหนดชื่อ
เรื่อง
๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน ร่วมกันปฏิบัติวิธีการถ่ายทอด
ในงานทัศนศิลป์ ลงในแบบจดบันทึกและวาดภาพประกอบ
แนวคิดใน
งานทั
นทึกและวาดภาพประกอบตามหัวข้อดังนี้
ตามหัศวนศิ
ข้อลดัป์งนีลงในแบบจดบั
้
– การใช้ผังความคิดหรือผังมโนทัศน์
– การกาหนดชื่อเรื่อง
๓. แต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรม ตามวิธีการ
ถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ โดยครูคอยอธิบายเสริมความเข้าใจ
ของนักเรียน
ขั้นสรุป
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง วิธีการถ่ายทอดแนวคิดใน
งานทัศนศิลป์ โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือ
สรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงาน ที่ ๑.๒ เรื่อง วิธีการถ่ายทอดแนวคิดใน
งานทัศนศิลป์ (แบบสรุปความคิดกลุ
กลุ่ม่ม) )

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- อินเตอร์เน็ต
- ภาพจากหนังสือต่างๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๗
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๒๘

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ทดสอบวัดความรู้ แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แผนผัง
ความคิด
ประเมินทักษะ
แบบประเมิน - มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ
๘๐
สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ...........
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๒๙

ใบความรู้ ที่ ๑.๒ เรื่อง เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานสร้างศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

...............................................................................................................................................................

แนวคิดในงานทัศนศิลป์เกิดจากเหตุผล
งานทัศนศิลป์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นจากความคิด ความรู้สึก และความประทับใจในแง่มุมต่างๆ
อันเป็นเหตุผลให้เกิดรูปแบบและวิธีการในการถ่ายทอดเป็นผลงานทัศนศิลป์ ซึ่งเกิดจากเหตุผลหลักๆ ดังนี้
๑. ถ่ายทอดเลียนแบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น

ที่มา : https://sites.google.com/site/rupbaeblaeanaew/rup-baeb-laea-naewkhid-ni-ngan-thasn-silp

ชืี่อผลงาน ลูกม้า
ชื่อผลงาน ลูกม้า
เทคนิค ประติมากรรมปูนปลาสเตอร์เทคนิค ประติมากรรมปูนปลาสเตอร์
ผลงานของ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ผลงานของไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
ผลงาน ประติมากรรมลอยตัว
ผลงาน ประติมากรรมลอยตัว
สื่อความหมาย
สื่อความหมาย
เป็นผลงานประติมากรรมที่เกิดจากความประทับใจในท่วงท่า และลีลาในการทาความสะอาดตัวเองของลูกม้า
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๓๐

๒. แรงบันดาลใจ
เกิดจากความเชื
่อ ความศรั
ทธาในเรืทธาในเรื
่องใดเรื่องใดเรื
งหนึ่ง่อเช่งหนึ
น ชาติ
เทพเจ้าเทพเจ้
กษัตาริยกษั
์ เป็ตนริต้ยน์ เป็แล้
ดความ
เกิดจาความเชื
่อ ความศรั
่ง เช่นศาสนา
ชาติ ศาสนา
นต้วนเกิแล้
วเกิดความ
มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่ออุทิศถวายในสิ่งที่ตนเคารพบูชา รูปแบบในการถ่ายทอดอาจเป็นผลงาน
่เหนืนอจริ
จากความเป็
นจรินง ตนาการ
ซึ่งเกิดจากจิ
ตนาการหรื
อความเชื
่อในแบบอุ
ที่เหนือผลงานที
จากความเป็
ง ซึ่งเกิดจากจิ
หรือนความเชื
่อในแบบอุ
ดมคติ
เช่น ดมคติ เช่น

๒. แรงบันดาลใจ

ที่มา : https://sites.google.com/site/rupbaeblaeanaew/rup-baeb-laea-naewkhid-ni-ngan-thasn-silp

ชื่อผลงาน ขอจงทรงพระเจริ
ยิ่งยืนนาน
ชื่อญผลงาน
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เทคนิค สีน�้ำบนกระดาษ
เทคนิค สีน้าบนกระดาษ
ผลงานของ เกริกบุระ ยมนาค ผลงานของเกริกบุระ ยมนาค
ผลงาน จิตรกรรม
ผลงาน จิตรกรรม
สื่อความหมาย
สื่อความหมาย
เป็นผลงานจิตรกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรัก ความจงรักภักดี และความศรัทธา
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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๓๑

๓. สัญลักษณ์หรือสิ่งแทน
เกิดจากความต้
องการสื่ออสารเพื
ผู้ชมผลงานได้
เข้าใจในความหมายที
่ต้องการสื่ต่อ้อเป็
นการเชื
เกิดจากความต้
งการสื่อ่อให้สารเพื
่อให้ผู้ชมผลงานได้
เข้าใจในความหมายที
งการสื
่อ เป็่อนมโยง
การเชื่อมโยง
ความคิดสร้างสรรค์กับสิ่งที่ต้องการสื่อความหมาย โดยมีรูปแบบเป็นสัญลักษณ์หรือสิ่งแทน เช่น

๓. สัญลักษณ์หรือสิ่งแทน

ที่มา : https://sites.google.com/site/rupbaeblaeanaew/rup-baeb-laea-naewkhid-ni-ngan-thasn-silp

ชื่อผลงาน การล่าสัตว์ปีก
ชื่อผลงาน การล่าสัตว์ปีก
เทคนิค จิตรกรรมปูนเปียก
เทคนิค จิตรกรรมปูนเปียก
ผลงาน จิตรกรรม
ผลงาน จิตรกรรม
สื่อความหมาย
สื่อความหมาย
เป็นผลงานจิตรกรรมฝาผนังศิลปะอียิปต์ มีลักษณะการแสดงออกทางสัญลักษณ์สื่อสิ่งแทน เพื่อแสดง
ความสาคัญของฐานะบุคคล ด้วยขนาด สัดส่วน เช่น ภาพยนตร์หรือฟาโรห์จะมขนาดใหญ่ที่สุด

ที่มา : https://sites.google.com/site/rupbaeblaeanaew/rup-baeb-laea-naewkhid-ni-ngan-thasn-silp

วีนัสแห่งวิลเลนดอร์ฟ(Venus of Willendrof)
สัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ เพศแม่ การเกิด
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๓๒
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วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
การถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์สามารถทาได้ ดังนี้
๑. การใช้๑.ผการใช้
ังความคิ
หรือผังดมโนทั
เป็นศกระบวนการคิ
ดวิธีหนึ่งดวิทีธ่แีหสดงให้
ห็นภาพรวมของความคิ
ดในการดในการ
ผังดความคิ
หรือผัศงน์มโนทั
น์ เป็นกระบวนการคิ
นึ่ง ที่แเสดงให้
เห็นภาพรวมของความคิ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่าง เช่น

ที่มา : https://preede.wordpress.com/2011/09/11/%E0%

จากผังความคิดได้แสดงประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่า ควรจะเลือกปฏิบัติการสร้างสรรค์
งานประเภทใด เช่น งานเขียนภาพ งานปั้น–แกะสลัก งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เป็นต้น เป็นการสื่อหรือ
ถ่ายทอดให้ทราบและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
๒. การก๒.
าหนดชื
่อเรื่อง ท่อาให้
สินใจได้ดวสิ่านควรสร้
กษณะใดกษณะใด
เช่น การเขี
การก�ำหนดชื
เรื่อสงามารถตั
ท�ำให้สดามารถตั
ใจได้วา่ งสรรค์
ควรสร้ผาลงานในลั
งสรรค์ผลงานในลั
เช่นยนภาพ
การเขียนภาพ
การปั้น–แกะสลัก การประดิษฐ์สร้างสรรค์ เป็นต้น แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของการสื่อความหมาย
สื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคนิค วิธีการแสดงออก

๓๓

ใบงาน ที่ ๑.๒ เรื่อง เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์(แบบสรุปความคิด กลุ่ม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานสร้างศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง
ให้นักเรียนร่วมกันในกลุ่มสืบค้นข้อมูลเรื่องเรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
แล้วจดลงในแบบจดบันทึกและวาดภาพประกอบตามหัวข้อดังนี้
– การใช้ผังความคิดหรือผังมโนทัศน์
– การกาหนดชื่อเรื่อง
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๓๔

เกณฑ์การประเมินการเขียน Mind Mapping ส่งผลความคิดวิจารณญาณ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง การประเมินการเขียน Mind Mapping การประเมินผลผลิต เป็นการวัดผลงาน (Product)พัฒนา
ตามแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (๒๕๔๗) โดยมีรายการที่ประเมิน คือ Mind Mapping การสืบค้นเกี่ยวกับ
ความคิดเรื่องความรอบรู้ศิลปะและตอบคาถาม ระบุที่มาของข้อมูล และมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
แสดงออกถึงความคิดวิจารณญาณ

ชื่อ-นามสกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การประเมิน

เขียน
เนื้อหาได้
ถูกต้อง
ครบถ้วน
สมบูรณ์
(๑คะแนน)

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

รายการประเมิน
แยกแยะ
เสร็จ
แก้ปัญหา
เนื้อหาได้ ตามเวลา
ได้
เข้าใจง่าย (๑คะแนน) (๑คะแนน)
(๑คะแนน)

๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๑ – ๒ คะแนน

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพพอใช้
คุณภาพควรปรับปรุง

มีราย
ละเอียด
ตกแต่ง
น่าสนใจ
(๑คะแนน)

รวม
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๓๕

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรีการเรี
ยน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
เรีการเรี
ยนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

พฤติกรรมบ่งชี้

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

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

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
เขียนผังความคิดหรือผังมโนทัศน์แสดง
ถึงความคิดของการสร้างสรรค์ผลงาน
ความสาคัญของวิธีการถ่ายทอดแนวคิด
ในงานทัศนศิลป์
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.เขียนผังความคิดหรือผังมโนทัศน์ได้
ถูกต้องและเข้าใจง่ายแสดงถึงขบวนการ
ทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านความรู้
๑.วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.การสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์
๒.การเขียนจาแนกประเภท เขียนสรุป
ความ
คุณลักษณะ
๑.มีวินัย
๒.ใฝ่เรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑.ครูทบทวนความรู้จากการเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์ โดยนาภาพผลงานศิลปินมาให้นักเรียนชมภาพและอธิบายถึงความ
เป็นมาของภาพที่ศิลปินต้องการสื่อ
ขั้นสอน
๑. ครูยกตัวอย่างวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ การใช้ผังความคิดหรือ
ผังมโนทัศน์ ว่าควรเขียนในรูปแบบใด สามารถสร้างสรรค์ให้สวยงามได้เพิ่มเติม
แต่ยังคงให้ทราบถึง วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
๒. นักเรียนปฏิบัติวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
– การใช้ผังความคิดหรือผังมโนทัศน์
ขั้นสรุป
๑.ครูสุ่มนักเรียนให้นาแผนผังของตนเองมานาเสนอหน้าชั้น โดยครูคอยให้ความรู้
เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงาน ๑.๓ ผังมโนทัศน์แสดงแนวคิดใน
การสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

- บัตรภาพ
- ใบความรู้
- อินเตอร์
เทอร์เน็ต
- ภาพจากหนังสือต่างๆ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๖
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๓๗
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ทดสอบวัดความรู้ แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แผนผัง
ความคิด
ประเมินทักษะ
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
การนาเสนอ
สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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๓๘
บัตรภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานสร้างศิลป์
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

...............................................................................................................................................................

ด้านจิตรกรรม

ผลงานชิ้นเอกของ

วินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent van Gogh)

The Starry Night

ที่มา https://hilight.kapook.com/view/173318
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๓๙
ใบงาน ที่ ๑.๓ เรื่อง สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานสร้างศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจง
ผังความคิดหรือผังมโนทัศน์ ที่แสดงให้เห็นภาพรวมของความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ โดยแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ให้สื่อออกมาเป็นแนวความคิดที่ตนเองต้องการ
สร้างสรรค์

3933
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๔๐
เกณฑ์การประเมินการเขียน Mind Mapping ส่งผลความคิดวิจารณญาณ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง การประเมินการเขียน Mind Mapping การประเมินผลผลิต เป็นการวัดผลงาน (Product)พัฒนา
ตามแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (๒๕๔๗)
(2547) โดยมีรายการที่ประเมิน คือ Mind Mapping การสืบค้นเกี่ยวกับ
ความคิดเรื่องความรอบรู้ศิลปะและตอบคาถาม ระบุที่มาของข้อมูล และมีการแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
แสดงออกถึงความคิดวิจารณญาณ

ชื่อ-นามสกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

เขียนเนื้อหาได้
ถูกต้อง
ครบถ้วน
สมบูรณ์
(๑คะแนน)

๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๑ – ๒ คะแนน

รายการประเมิน
แยกแยะ เสร็จตาม แก้ปัญหา
เนื้อหาได้
เวลา
ได้
เข้าใจง่าย (๑คะแนน) (๑คะแนน)
(๑คะแนน)

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพพอใช้
คุณภาพควรปรับปรุง

มีราย
ละเอียด
ตกแต่ง
น่าสนใจ
(๑คะแนน)

รวม

๔๑
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
น และเข้
ร่วจมกิ
จกรรม
เรียน ยและเข้
าร่วามกิ
กรรมการ
เรียนรูย้ นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้

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 สรุปเป็น
องค์ความรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

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
การเรี
ง ๆน การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าง ๆ
บางครั
้ง ้ง
บ่อยครั้ง
เป็
นบางครั

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทัง ้งๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา
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ขอบเขตเนื้อหา
ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์มี ๓ ลักษณะ ได้แก่ การถ่ายทอด
งานจิตรกรรม (Painting) การถ่ายทอดงาน
ประติมากรรม (Sculpture) และการ
ถ่ายทอดงานสถาปัตยกรรม (Architecture)
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.เข้าใจลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์ได้
๒.บอกถึงความสาคัญของลักษณะการ
ถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์และปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
ด้านความรู้
๑.ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.การสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์
๒.การเขียนจาแนกประเภท เขียนสรุปความ
คุณลักษณะ
๑.มีวินยั
๒.ใฝ่เรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ขั้นสรุป
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ ที่
เกิดจากส่วนประกอบของทัศนธาตุซึ่งมีความสาคัญต่อการถ่ายทอดความคิดจินตนาการ
ตามลักษณะและประเภทของผลงานทัศนศิลป์ โดยครูคอยให้ความรูเ้ สริมในส่วนที่นักเรียน
ไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้

ขั้นสอน
๑. ครูนาตัวอย่างผลงานที่แสดงลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ให้นักเรียน
สังเกต ครูอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของผลงานประเภทต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างกัน
๒. ครูยกตัวอย่างลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์แล้วอธิบายถึงลักษณะในการ
สร้างสรรค์
ผลงานทั
ศนศิลศป์นศิ
ที่มลีทป์ัศทนธาตุ
นส่วนประกอบส
าคัญ
การสร้
างสรรค์
ผลงานทั
ี่มีทัศเป็นธาตุ
เป็นส่วนประกอบส�ำคั
ญ
๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน ร่วมกันศึกษาค้นคว้าความหมาย ลักษณะการ
การถ่
ายทอดแนวคิ
ดในงานทั
ศนศิ
ลงในแบบจดบันทึนกทึและวาดภาพประกอบตามหั
กและวาดภาพประกอบตามหัววข้ข้ออดัดังงนีนี้ ้
ถ่ายทอดแนวคิ
ดในงานทั
ศนศิ
ลป์ลป์ลงในแบบจดบั
– การถ่ายทอดงานจิตรกรรม (Painting)
– การถ่ายทอดงานประติมากรรม (Sculpture)
– การถ่ายทอดงานสถาปัตยกรรม (Architecture)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูสุ่มสอบถามนักเรียนถึงลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ว่ามีวิธีการในการ
สร้
างสรรค์
กลี่ ักษณะ
การสร้
างสรรค์
กี่ลักษณะ
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์ตามรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงาน ๑.๔ ร่วมกันในกลุ่มเขียนผังมโนทัศน์
แสดงลักษณะถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
ลงในกระดาษปรู๊ฟขนาด ๓๔x๔๓ นิ้ว และวาด
ภาพประกอบตามหัวข้อดังนี้
– การถ่ายทอดงานจิตรกรรม
(Painting)
– การถ่ายทอดงานประติมากรรม
(Sculpture)
– การถ่ายทอดงานสถาปัตยกรรม
(Architecture)

- บัตรภาพ
- ใบความรู้
- อินเตอร์
เทอร์เเน็น็ตต
- ภาพจากหนังสือต่างๆ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๒
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๔๓
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ทดสอบวัดความรู้ แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แผนผัง
ความคิด
ประเมินทักษะ
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ๘๐
ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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๔๔
ใบความรู้ ๑.๓ ลักษณะการถ่ายทอดงานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานสร้างศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑. จิตรกรรม
รกรรมง หมายถึ
การสร้ผาลงานทั
งสรรค์ศผนศิ
ลงานทั
นศิ้นลระนาบด้
ป์บนพื้นวระนาบด้
วยวิธการระบายสี
ีการลาก การระบายสี
จิตรกรรมจิตหมายถึ
การสร้างงสรรค์
ลป์บศนพื
ยวิธีการลาก
ลงบนพื้นผิลวงบนพื
วัสดุ ้น
ผิทีว่มวัีคสวามราบเรี
ดุที่มีความราบเรี
บ เช่น กระดาษ
แผ่นนต้ไม้น เป็
ต้นเกิเพื
เกิดเรื่องราวและความงามตามความรู
ยบ เช่นยกระดาษ
ผ้าใบ แผ่ผ้นาใบ
ไม้ เป็
เพืน่อให้
ดเรื่อ่ให้
องราวและความงามตามความรู
้สึกนึกคิด้สึก
ตนาการของผู
้วาด จ้วาแนกออกได้
๒ ลักษณะ
งนี้ ดังนี้
นึและจิ
กคิดนและจิ
นตนาการของผู
าด จ�ำแนกออกได้
๒ ลักดัษณะ
ภาพวาด (drawing) เป็นศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่ใช้เรียกภาพวาดเขียน ภาพวาดเส้น แบบเป็น ๒ มิติ คือ มีความ
กว้างและความยาว โดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น ดินสอดา สีไม้ สีเทียนเป็นต้น
ภาพเขียน ( painting) เป็นการสร้างงาน ๒ มิติ บนพื้นระนาบด้วยสีหลายสี เช่น การเขียนภาพด้วยสีน้า สีดินสอ
สีน้ามัน เป็นต้น

ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%

ที่มา : http://communityarts2499.blogspot.com/2012/11/2.html

38
44

๔๕
๒. ประติมากรรม ( sculpture)
ประติมากรรม
้น้นการแกะสลั
กก การหล่
ออ การเชื
่อมอ่ เป็เป็นนต้ต้นน โดย
การสร้ง าการสร้
งงานทัางงานทั
ศนศิลศป์นศิ
ที่เกิลดป์จากการปั
การแกะสลั
การหล่
การเชื
ประติมหมายถึ
ากรรม งหมายถึ
ทจากกรปั
เี่ กิดจากการปั
น้ การแกะสลั
ก การหล่
อ การเชื
มีลักษณะ ๓ มิติ คือ มีความกว้าง ความยาว และความหนา เช่นรูปคน รูปสัตว์ รูปสิ่งของ เป็นต้น ประติมากรรม
จาแนกได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ แบบนูนต่า ( bas-relief ) เป็นการปั้นหรือสลักโดยให้เกิดภาพที่นูนขึ้นจากพื้น
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น รูปบนเหรียญต่างๆ (เหรียญบาท เหรียญพระห้อยคัคอว)เป็นต้น แบบนูนสูง
( high- relief) เป็นการปั้นหรือสลักให้รูปที่ต้องการนูนขึ้นจากพื้นหลังมากกว่าครึ่งเป็นรูปที่สามารถแสดงความ
ตื้นลึกตามความเป็นจริง เช่น ประติมากรรมที่ฐานอนุสาวรีย์

นูนต่า

ที่มา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2540 ก : 241

นูนสูง

ที่มา : https://sites.google.com/site/gunyanut777/silpa/pratimakrrm/nun-sung

ลอยตัว

ที่มา : https://library.stou.ac.th/odi/silpa-bhirasri/PIC09.html
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๔๖
๓.สถาปัตยกรรม ( Architecture)
สนองความต้
องการในด้
านวัตตถุานวั
แตละ
สถาปัตยกรรม
ศิลปะและวิ
ทยาการแห่
งการก่งการก่
อสร้าองที
ามาท
าเพื่อสนองวามต้
งการในด้
านวั
แถุละ
สถาปัตหมายถึ
ยกรรม งหมายถึ
ง ศิลปะและวิ
ทยาการแห่
สร้่นางที
น่ �ำมาท�ำเพื
อ่ สนองต่ออความต้
องการในด้
ถุ
จิตใจ มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างอย่างงดงาม จาแนกออกได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
แบบเปิดแบบเปิ
หมายถึดง หมายถึ
สถาปัตงยกรรมที
่มนุษย์สามารถเข้
าไปใช้สอยได้
อาคารเรี
ยน ที่พักยอาศั
ต้นย เป็นต้น
สถาปัตยกรรมที
่มนุษย์สามารถเข้
าไปใช้เช่สนอยได้
เช่น อาคารเรี
น ทีย่พเป็ักนอาศั

ที่มา : http://woodychannel.com/ananda-samakhom-throne-hall.html
พระที่นั่งอนันตสมาคม
แบบปิด แบบปิ
หมายถึดง หมายถึ
สถาปัตงยกรรมที
นุษย์ไม่่มสามารถเข้
าไปใช้สอยได้
สถูป เช่เจดี
สถาปัต่มยกรรมที
นุษย์ไม่สามารถเข้
าไปใช้เช่สนอยได้
น ยสถู์ ป เจดีย์

ที่มา : https://thaiculturebuu.wordpress.com/2010/08/20/%E0%B8%

เจดี
มสมัยยสุสุโขทั
โขทัยย
เจดีย์ ย์ววััดดช้ช้าางล้งล้ออมสมั
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๔๗
ใบความรู้ที่ ๑.๔ ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานสร้างศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
......................................................................................................................................................
ทัศนธาตุ (Visual Elements)
ทัศนธาตุ ในทางทัศนศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบของผลงานศิลปะ ที่มองเห็นได้
ประกอบด้วย
๑.จุด ๑. จุด
๒.เส้น ๒. เส้น
๓.รูปร่าง๓. รูปร่าง
๔.รูปทรง๔. รูปทรง
๕.ค่าน้าหนั
๕.กค่าน�้ำหนัก
๖.สี ๖. สี
๗.บริเวณว่๗.างบริเวณว่าง
๘.พื้นผิว
๘. พื้นผิว
๑. จุด (Dot)
ปรากฏ ่พื้นผิว ซึ่งเกิดจากการจิ้ม การกด
จุด (Dot) หมายถึง รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลม ๆ ปรากฎที
กระแทก ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกา พู่กัน และวัสดุปลายแหลมทุกชนิด
จุด เป็นต้นกาเนิดของเส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พื้นผิว เช่น นาจุดมาวางเรียงต่อกันจะเกิดเป็น
เส้น และการนาจุดมาวางให้เหมาะสม ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และลักษณะผิวได้
๒. เส้น (Line)
เส้น (Line) เป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้ เพราะทาให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์
เส้นเป็นพื้นฐานสาคัญของศิลปะทุกแขนง ใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เห็นและสิ่งที่คิดจินตนาการให้ปปรากฏ
รากฎ
เป็นรูปภาพ
เส้น (Line) หมายถึง การนาจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทาง
ยาว หรือสิ่งที่เกิดจากการขูด ขีด เขียน ลาก ให้เกิดเป็นริ้วรอย
เส้นนอน ให้ความรู้สึกกว้างขวาง เงียบสงบ นิ่ง ราบเรียบ ผ่อนคลาย
เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกสูงสง่า มั่นคง แข็งแรง รุ่งเรือง
เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคลื่อนไหว รวดเร็ว แปรปรวน
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๔๘
เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนไหว สุภาพอ่อนโยน สบาย นุ่มนวล เย้ายวน
เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว การคลี่คลาย ขยายตัว มึนงง

…………….

เส้นซิกแซกหรือเส้นฟันปลา ให้ความรู้สึกรุนแรง กระแทกเป็นห้วนๆ ตื่นเต้นสับสน วุ่นวาย
และการขัดแย้ง
เส้นประ ให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน

เส้นกับความรู้สึกที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง ไม่ใช่ความรู้สึกตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนาไปใช้
ร่วมกับส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น เส้นโค้งคว่าลง ถ้านาไปเขียนเป็นภาพปากในใบหน้าของการ์ตูนรูปคน ก็จะให้
ความรู้สึกเศร้า ผิดหวัง เสียใจ แต่ถ้าหากเป็นเส้นโค้งหงายขึ้น ก็จะให้ความรู้สึกอารมณ์ดี เป็นต้น
๓. รูปร่าง (Shape)
รูปร่าง (Shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ และพืช มี
ลักษณะเป็น ๒ มิติ มีความกว้างและความยาว
รูปร่าง แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๓.๑ รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น คน สัตว์
และพืช เป็นต้น
๓.๒ รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้าง
แน่นอน เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม เป็นต้น
๓.๓ รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผูผู้ส้สร้ร้าางสรรค์
งสรรค์ให้ให้
ความรู้สึกที่เป็นเสรี ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเอง เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเช่น รูปร่างของหยด
น้า เมฆ และควัน เป็นต้น
๔. รูปทรง (Form)
รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุ ที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะเป็น ๓ มิติ คือ
มีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนาหรือลึก คือจะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มีปริมาตร และมีน้าหนัก
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๔๙
๕. ค่าน้าหนัก (Value)
ค่าน้าหนัก (Value) หมายถึง จานวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่าง ๆ และแสงเงาตามที่ประสาท
ตารับรู้ เมื่อเทียบกับน้าหนักของสีขาว-ดา ความอ่อนแก่ของแสงเงาทาให้เกิดมิติ เกิดระยะ ใกล้ไกลและ
สัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง
๖. สี (Color)
สี (Color) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วไปรอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ หรือ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สีทาให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างมากมาย เช่น ทาให้รู้สึกสดใส ร่าเริง ตื่นเต้น
หม่นหมอง หรือเศร้าซึมได้ เป็นต้น
๖.๑ สีและการนาไปใช้
๖.๑.๑ วรรณะของสี (Tone) จากวงจรสีธรรมชาติ ในทางศิลปะได้มีการแบ่งวรรณะของสีออกเป็น ๒
วรรณะ คือ
๑. สีวรรณะร้อน ได้แก่สีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อน เช่น สีเหลือง ส้มเหลือง ส้ม ส้มแดง
แดง ม่วงแดง เป็นต้น
๒. สีวรรณะเย็น ได้แก่ สีที่ให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบาย เช่น สีเขียว เขียวเหลือง เขียวน้าเงิน น้า
เงิน�้ำ นเงินม่ม่ววงน้งนาเงิ�้ำ เงินนม่ม่ววงงเป็เป็นนต้ต้นน
๖.๑.๒ ค่าของสี (Value of color) หมายถึง สีใดสีหนึ่งทาให้ค่อย ๆ จางลงจนขาวหรือสว่างและทา
ให้ค่อย ๆ เข้มขึ้นจนมืด
๖.๑.๓ สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึง สีที่แสดงอิทธิพลเด่นชัดออกมาเพียงสีเดียวหรือใช้เพียงสี
เดียวในการเขียนภาพโดยให้ค่าของสีอ่อน กลาง แก่ คล้ายกับภาพถ่าย ขาว ดา
๖.๑.๔ สีสว่ นรวม (Tonality) หมายถึง สีใดสีหนึ่งที่ให้อิทธิพลเหนือสีอื่นทั้งหมด เช่น การเขียนภาพ
ทิวทัศน์ ปรากฏสีส่วนรวมเป็นสีเขียว สีน้าเงิน เป็นต้น
๖.๑.๕ สีตรงข้ามกันหรือสีตัดกัน (Contrast) หมายถึง สีที่อยู่ตรงกันข้ามในวงจรสีธรรมชาติ
เช่น สีแดงกับสีเขียว สีน้าเงินกับสีส้ม สีม่วงกับสีเหลือง
๗. บริเวณว่าง (Space)
บริเวณว่าง (Space) หมายถึง บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหาในการจัด
องค์ประกอบใดก็ตามถ้าปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างอ้างโดด
เดี่ยว
๘. พื้นผิว (Texture)
พื้นผิว (Texture) หมายถึง พื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น
พื้นผิวของวัตถุที่แตกต่างกันย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย
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๕๐
ใบงาน ที่ ๑.๔ เรื่อง ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานสร้างศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง
ให้นักเรียนร่วมกันในกลุ่มเขียนผังมโนทัศน์แสดงลักษณะถ่ายทอดแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์ ลงในกระดาษปรู๊ฟขนาด ๓๔x๔๓ นิ้ว และวาดภาพประกอบตามหัวข้อดังนี้
– การถ่ายทอดงานจิตรกรรม (Painting)
– การถ่ายทอดงานประติมากรรม (Sculpture)
– การถ่ายทอดงานสถาปัตยกรรม (Architecture)
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๕๑
เกณฑ์การประเมินการเขียน Mind Mapping ส่งผลความคิดวิจารณญาณ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง การประเมินการเขียน Mind Mapping การประเมินผลผลิต เป็นการวัดผลงาน (Product)พัฒนา
ตามแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (๒๕๔๗) โดยมีรายการที่ประเมิน คือ Mind Mapping การสืบค้นเกี่ยวกับ
ความคิดเรื่องความรอบรู้ศิลปะและตอบคาถาม ระบุที่มาของข้อมูล และมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
แสดงออกถึงความคิดวิจารณญาณ

ชื่อ-นามสกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

รายการประเมิน
เขียนเนื้อหา แยกแยะ เสร็จ
แก้ปัญหา
ได้ถูกต้อง เนื้อหาได้ ตามเวลา
ได้
ครบถ้วน เข้าใจง่าย (๑คะแนน) (๑คะแนน)
สมบูรณ์
(๑คะแนน)
(๑คะแนน)

๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๑ – ๒ คะแนน

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพพอใช้
คุณภาพควรปรับปรุง

มีราย
ละเอียด
ตกแต่ง
น่าสนใจ
(๑คะแนน)

รวม

๕๒

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
น และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรียน ยและเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
การเรี
เรียนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตวประจ
าวันได้นได้
ในชี
ิตประจ�ำวั

พฤติกรรมบ่งชี้

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
ความรู
้ ้
องค์
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ชีในชี
วิตวประจ
าวัน น
ิตประจ�ำวั

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
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าง ๆ
การเรี
ง ๆน เรีการเรี
บางครั
้ง ้ง
บ่อยครั้ง
เป็
นบางครั

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างทั้งๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา
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ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
้อหา้อหา
กิจกิกรรมการเรี
จกรรมการเรี
ยนรูยนรู
้ ้
นำเสนอ
นำเสนออภิอภิ
ปรำยหน้
ปรำยหน้
ำชั้นำชัเรื้น ่อเรืง่อลังกลัษณะ
กษณะ ขั้นขัน้นานา
กำรถ่
ำยทอดแนวคิ
ดในงำนทั
ศนศิ
ทบทวนเนื
้อหำโดยน
ำผลงำนที
่รวมกั
ำงสรรค์
ผังควำมคิ
ดมำสรุ
กำรถ่
ำยทอดแนวคิ
ดในงำนทั
ศนศิ
ลป์ลมป์ี ๓มี ๓ ๑. ๑.ครูครู
ครูคทรูบทวนเนื
้อหำโดยน
ำผลงำนที
่รวมกั
นสร้นสร้
ำงสรรค์
ผังควำมคิ
ดมำสรุ
ปอีปกอีครักครั
้ง ้ง
กษณะได้แได้ก่แกำรถ่
ก่ กำรถ่
ำยทอดงำน
สนทนำกั
ยนเพื
่อมโยงควำมรู
กษณะกำรถ่
ำยทอดแนวคิ
ดในงำน
ลักลัษณะ
ำยทอดงำน
๒. ๒.ครูครู
สนทนำกั
บนับกนัเรีกยเรีนเพื
่อเชื่อ่อเชืมโยงควำมรู
้เกี่ย้เกีวกั่ยวกั
บลับกลัษณะกำรถ่
ำยทอดแนวคิ
ดในงำน
ตรกรรม(Painting)
จิตจิรกรรม
ำยทอดงำน
ลป์ลตป์ำมรู
ปแบบและวิ
ธีกธำรสร้
ำงสรรค์
(Painting)กำรถ่
กำรถ่
ำยทอดงำน ทัศทันศิ
ศนศิ
ตำมรู
ปแบบและวิ
ีกำรสร้
ำงสรรค์
้นสอน
ประติ
ประติ
มำกรรม
มำกรรม(Sculpture)
(Sculpture)และกำร
และกำร ขั้นขัสอน
๑. ๑.ครูครู
นำตันำตั
วอย่วอย่
ำงผลงำนที
่แสดงลั
กษณะกำรถ่
ำยทอดแนวคิ
ดในงำนทั
ศนศิ
ลป์ลให้ป์นให้ักนเรีักยเรีนยน
ำงผลงำนที
่แสดงลั
กษณะกำรถ่
ำยทอดแนวคิ
ดในงำนทั
ศนศิ
ถ่ำยทอดงำนสถำปั
ตยกรรม
ถ่ำการถ่
ยทอดงำนสถำปั
ตยกรรม
ายทอดงานสถาปั
ตยกรรม
สังเกต
อธิอบธิำยเกี
่ยวกั่ยวกั
บควำมแตกต่
ำงของผลงำนประเภทต่
ำง ำๆง ทีๆแ่ ทีตกต่
ำงกัำนงกัน
แ่ ตกต่
สังเกตครูครู
บำยเกี
บควำมแตกต่
ำงของผลงำนประเภทต่
(Architecture)
(Architecture)
๒.แต่
ละกลุ
ละกลุ
่มออกมำอภิ
่มออกมำอภิ
ปรำยผลกำรศึ
ปรำยผลกำรศึ
กษำควำมหมำย
กษำควำมหมำยและจ
และจ
ำแนกลั
ำแนกลั
กษณะกำรถ่
กษณะกำรถ่
ำยทอด
ำยทอด
๒.แต่
ดประสงค์
การเรี
จุดจุประสงค์
การเรี
ยนรูยนรู
้ ้
แนวคิ
ดในงำนทั
ศนศิ
ป์ โดยครู
คอยอธิ
บำยเสริ
ศนธำตุ
ถึงแนวควำมคิ
่แสดง
แนวคิ
ดในงำนทั
ศนศิ
ลป์ลโดยครู
คอยอธิ
บำยเสริ
มถึมงทัถึงศทันธำตุ
ที่ใช้ทสี่ใช้ื่อสถึื่องแนวควำมคิ
ดทีด่แทีสดง
๑.เข้๑.เข้
ำใจและอภิ
ปรำยลั
กษณะกำร
ำใจและอภิ
ปรำยลั
กษณะกำร
ออกมำในผลงำน
ออกมำในผลงำน
ายทอดแนวคิ
ดงานทั
ถ่ำการถ่
ยทอดแนวคิ
ดในงำนทั
ศนศิ
ลศป์นศิ
ถ่ำยทอดแนวคิ
ดในงำนทั
ศนศิ
ลเป็ป์นเลป็ป์นเป็น
– กำรถ่
– กำรถ่
ำยทอดงำนจิ
ำยทอดงำนจิ
ตรกรรม
ตรกรรม(Painting)
(Painting)
รำยบุ
คคลได้
รำยบุ
คคลได้
– กำรถ่
– กำรถ่
ำยทอดงำนประติ
ำยทอดงำนประติ
มำกรรม
มำกรรม(Sculpture)
(Sculpture)
านความรู
ด้าด้นความรู
้ ้
– กำรถ่
– กำรถ่
ำยทอดงำนสถำปั
ำยทอดงำนสถำปั
ตยกรรม
ตยกรรม(Architecture)
(Architecture)
กษณะกำรถ่
ำยทอดแนวคิ
ดในงำน ขั้นขัสรุ้นสรุ
๑.ลั๑.ลั
กษณะกำรถ่
ำยทอดแนวคิ
ดในงำน
ปป
ศนศิ
ทัศทันศิ
ลป์ลป์
และนั
นบรรยำยสรุ
กษณะกำรถ่
ำยทอดแนวคิ
ดในงำนทั
ศนศิ
๑.ครู
๑.ครู
และนั
กเรีกยเรีนร่ยนร่
วมกัวมกั
นบรรยำยสรุ
ปเรืป่อเรืง่อลังกลัษณะกำรถ่
ำยทอดแนวคิ
ดในงำนทั
ศนศิ
ลป์ลทีป์่ ที่
ด้าด้นทั
กษะและกระบวนการ
านทั
กษะและกระบวนการ
ดจำกส่
วนประกอบของทั
ศนธำตุ
ควำมส
อกำรถ่
ำยทอดควำมคิ
นตนำกำร
เกิดเกิจำกส่
วนประกอบของทั
ศนธำตุ
ซึ่งมีซคึ่งมีวำมส
ำคัำคั
ญต่ญอต่กำรถ่
ำยทอดควำมคิ
ดจิดนจิตนำกำร
๑.พู๑.พู
ดนดำเสนอ
แหล่แหล่
งอ้ำงอ้งอิำ่งงอิ่ง
นำเสนอโดยมี
โดยมี
ตำมลั
กษณะและประเภทของผลงำนทั
ศนศิ
ลป์ลโดยครู
คอยให้
ควำมรู
เ้ สริเ้ สริ
มในส่
วนทีวนที
่นัก่นเรีักยเรีนยน
ตำมลั
กษณะและประเภทของผลงำนทั
ศนศิ
ป์ โดยครู
คอยให้
ควำมรู
มในส่
คุณคุลัณกลัษณะ
กษณะ
ไม่เไม่ข้ำเใจหรื
อสรุอปสรุไม่ปตไม่รงกั
บจุบดจุประสงค์
กำรเรี
ยนรูยนรู
้ ้
ข้ำใจหรื
ตรงกั
ดประสงค์
กำรเรี
๑.มี๑.มี
วินวัยินัย
๒.ใฝ่
๒.ใฝ่
เรียเรีนรูยนรู
้ ้

หน่หน่
วยการเรี
ยนรู
้ที่ ้ท๑ี่ ๑
วยการเรี
ยนรู
กลุกลุ
่มสาระการเรี
่มสาระการเรี
ยนรู
ยนรู
้ศิล้ศปะ
ิลปะ

แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู
ยนรู
้ที่ ้ท๕ี่ ๕
เรื่อเรืง่อนง าเสนอลั
กษณะในการถ่
ายทอดในงานทั
ศนศิ
ลป์ลป์
นาเสนอลั
กษณะในการถ่
ายทอดในงานทั
ศนศิ
รายวิ
รายวิ
ชาชศ๒๒๑๐๑
า ศ๒๒๑๐๑ทัศทันศิ
ศนศิ
ลป์ลป์
- ใบความรู้

ภาระงาน/ชิ
้นงาน
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
๑.น๑.น
ำเสนอผลงำนหน้
ำเสนอผลงำนหน้
ำชั้นำชัที้น่กทีลุ่กมลุเขี่มยเขีนผัยนผั
งมโนทั
งมโนทั
ศน์ศน์
แสดงลั
แสดงลั
กษณะถ่
กษณะถ่
ำยทอดแนวคิ
ำยทอดแนวคิ
ดในงำนทั
ดในงำนทั
ศนศิ
ศนศิ
ลป์ลป์
ลงในกระดำษปรู
ลงในกระดำษปรู
๊ฟขนำด
๊ฟขนำด๓๔x๔๓
๓๔x๔๓นิ้วนิและวำด
้ว และวำด
ภำพประกอบตำมหั
ภำพประกอบตำมหั
วข้วอข้ดัองนีดัง้ นี้
– กำรถ่
– กำรถ่
ำยทอดงำนจิ
ำยทอดงำนจิ
ตรกรรม
ตรกรรม(Painting)
(Painting)
– กำรถ่
– กำรถ่
ำยทอดงำนประติ
ำยทอดงำนประติ
มำกรรม
มำกรรม(Sculpture)
(Sculpture)
– กำรถ่
– กำรถ่
ำยทอดงำนสถำปั
ำยทอดงำนสถำปั
ตยกรรม
ตยกรรม(Architecture)
(Architecture)

- ใบความรู
้ ้
- ใบความรู
อิ
น
เทอร์
เน็ต
- อิ-นอิเตอร์
เน็ตเน็เน็ต ต
นนเตอร์
เทอร์
-- ภาพจากหนั
ภาพจากหนั
าง ๆ
- ภาพจากหนั
งสืองงสืต่สือาอต่งๆต่างๆ

สื่อสื/แหล่
งเรีงยเรีนรูยนรู
้ ้
่อ/แหล่
บั
ต
รภาพ
- บั-ตรภาพ

เวลา
เวลา๑ ๑ชั่วชัโมง
่วโมง
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปี
กษาปี
ที่ ท๒ี่ ๒

๕๓๕๓
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๕๔
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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๕๕
๕๕
๕๕ 55

เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
กการประเมิ
การประเมิ
ารประเมิ
นนการพู
นการพู
การพู
ดดดนนาเสนอ
นาเสนอ
าเสนอ
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดดการเรี
ดการเรี
การเรี
ยยนรู
ยนรูนรู
้ท้ที่ ้ที่๕๕ี่ ๕เรืเรื่อเรื่อง่องงนนาเสนอลั
นาเสนอลั
าเสนอลั
กกษณะการถ่
กษณะการถ่
ษณะการถ่
าายทอดแนวคิ
ายทอดแนวคิ
ยทอดแนวคิ
ดดในงานทั
ดในงานทั
ในงานทั
ศศนศิ
ศนศิ
นศิ
ลลป์ลป์ป์
กลุ
กลุกลุ
่ม่มสาระการเรี
่มสาระการเรี
สาระการเรี
ยยนรู
ยนรูนรู
้ศ้ศิล้ศิลปะ
ิลปะปะรหั
รหัรหั
สสวิสวิชวิชาชาาศ๒๒๑๐๑
ศ๒๒๑๐๑
ศ๒๒๑๐๑รายวิ
รายวิ
รายวิ
ชชาทั
ชาทัาทั
ศศนศิ
ศนศิ
นศิ
ลลป์ลป์ป์
ชัชั้นชั้นมั้นมัธมัธยมศึ
ธยมศึ
ยมศึ
กกษาปี
กษาปี
ษาปี
ทที่ ที่๒๒ี่ ๒
แบบวั
แบบวั
แบบวั
ดดทัดทักทักษะกำรปฏิ
กษะกำรปฏิ
ษะกำรปฏิ
บบัตบัติงัติงำนแบบตรวจสอบรำยกำรน
ำนแบบตรวจสอบรำยกำรน
ิงำนแบบตรวจสอบรำยกำรน
ำเสนอ(อ้
ำเสนอ(อ้
ำเสนอ(อ้
ำำงอิำงอิงอิ
งงคูคูง่มคู่มือ่มือพัือพัฒพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสร้
ฒนำควำมสำมำรถในกำรสร้
นำควำมสำมำรถในกำรสร้
ำำงำงง
เครืเครื
่อเครื
งมื่อ่องมื
อ่ องมืประเมิ
นภาคปฏิ
บัตบิ บ(Performance
Assessment)
ส�ำนั
กกษาขั
้น้นพื้นพื้นพื้น้นพืฐาน:๒๕๖๐
เครื
งมื
ออประเมิ
อประเมิ
ประเมิ
นนภำคปฏิ
นภำคปฏิ
ภำคปฏิ
ัตบัติ(ัตPerformance
ิ(Performance
ิ(Performance
Assessment)ส
Assessment)ส
Assessment)ส
ำนั
ำนักำนั
กงานการศึ
กงำนกำรศึ
กงำนกำรศึ
งำนกำรศึ
กษำขั
กษำขั
ษำขั
้นฐำน:๒๕๖๐
้นฐำน:๒๕๖๐
ฐำน:๒๕๖๐
แบบตรวจสอบกำรน
แบบตรวจสอบกำรน
แบบตรวจสอบกำรน
ำเสนอปำกเปล่
ำเสนอปำกเปล่
ำเสนอปำกเปล่
ำำำ
ชืชื่อชื่อนั่อนักนักเรีกเรียเรียน...................................................................................วั
ยน...................................................................................วั
น...................................................................................วั
นนทีนที่.ที.............เดื
่..............เดื
่..............เดื
ออน............พ.ศ.....
อน............พ.ศ.....
น............พ.ศ.....
กำรปฏิ
กำรปฏิ
กำรปฏิ
บบัตบัติกัติกิจิกจกรรม
ิจกรรม
กรรมนนำเสนอหน้
นำเสนอหน้
ำเสนอหน้
ำำชัำชั้นชั้น้นเรืเรื่อเรื่อง่อง...............................................................................
ง...............................................................................
...............................................................................
กำกำกำ√√ถ้√ถ้ำถ้ำำ
รำยกำรแสดง/กำรปฏิ
รำยกำรแสดง/กำรปฏิ
รำยกำรแสดง/กำรปฏิ
บบัตบัติ ัติ ิ
บับันบันทึนทึกทึกเพิ
กเพิเพิ
่ม่มเติ่มเติเติ
มมม
ปรำกฏ
ปรำกฏ
ปรำกฏ

นำเสนอด้
ำเสนอด้
ววยท่
วยท่
ยท่
ำำทำงสุ
ำทำงสุ
ทำงสุ
ภภำพที
ภำพที
ำพที
่เป็่เป็่เนป็นน
-- - ยืยืนยืนนนนำเสนอด้
ธรรมชำติ
ธรรมชำติ
ธรรมชำติ
-- - ใช้ใช้ใช้
สสำยตำมองผู
สำยตำมองผู
ำยตำมองผู
้ฝ้ฝฟััง้ฝังัง
-- - กำรแสดงออกทำงใบหน้
กำรแสดงออกทำงใบหน้
กำรแสดงออกทำงใบหน้
ำำำ
-- - ใช้ใช้ใช้
ลลีลลี ่ำีล่ำท่่ำท่ำท่ำทำงประกอบ
ำทำงประกอบ
ทำงประกอบ
-- - พูพูดพูดชัดชัดชัดเจน
ดเจน
เจน
-- - พุพุดพุดมีดมีเมีนืเนืเ้อนื้อหำสำระ
้อหำสำระ
หำสำระ
-- - พูพูดพูดเนืดเนืเนื
้อ้อหำช้
้อหำช้
หำช้
ำำและเหมำะสม
ำและเหมำะสม
และเหมำะสม
-- - เสนอแนวคิ
เสนอแนวคิ
เสนอแนวคิ
ดดสอดแทรกสื
ดสอดแทรกสื
สอดแทรกสื
่อ่อถึ่อถึงถึงควำมคิ
ควำมคิ
งควำมคิ
ดดทีดที่ ที่ ่
มีมีวมีวิจวิจำรณญำณ
ิจำรณญำณ
ำรณญำณ
-- - แสดงควำมสนใจต่
แสดงควำมสนใจต่
แสดงควำมสนใจต่
ออผูอผู้ฝผู้ฝฟััง้ฝังัง

หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
กำรประเมิ
ำเสนอปำกเปล่
กำรปฏิ
กำรประเมิ
กำรประเมิ
นนแบบตรวจสอบรำยกำรน
นแบบตรวจสอบรำยกำรน
แบบตรวจสอบรำยกำรน
ำเสนอปำกเปล่
ำเสนอปำกเปล่
ำำนัำนั้นนั้นเป็
้นเป็เป็
นนกำรชี
นกำรชี
กำรชี
้แ้แนะให้
้แนะให้
นะให้
นนักนักเรีักเรียเรียนให้
ยนให้
นให้
ททรำบถึ
ทรำบถึ
รำบถึ
งงกำรปฏิ
งกำรปฏิ
บบัตบัติทัติที่คิที่ควร
ี่ควรวร
ขให้
ชืชื่นชื่นชมหรื
่นชมหรื
ชมหรื
ออปรั
อปรัปรั
บบปรุ
บปรุปรุ
งงเพืเพื
งเพื
่อ่อพั่อพัฒพัฒนำแก้
ฒนำแก้
นำแก้
ไไขให้
ไขให้
ดดีขดีขึ้นีขึ้นึ้น ไม่ไม่ไม่
ไได้ด้ไสด้สรุสรุปรุปเป็
ปเป็เป็
นนผลกำรให้
นผลกำรให้
ผลกำรให้
รระดั
ระดัะดั
บบคะแนนดั
บคะแนนดั
คะแนนดั
งงเช่เช่
งเช่
นนเกณฑ์
นเกณฑ์
เกณฑ์
ออื่นอื่นๆื่นๆๆ

๕๖
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง นาเสนอลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยำยำมในกำร
การเรี
น และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรียน ยและเข้
ำร่วมกิ
กรรมกำร
การเรี
เรียนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหำควำมรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียน ด้วยกำรเลือกใช้สื่ออย่ำง
เหมำะสม บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์
สรุปเป็นองค์ควำมรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอำใจใส่และมีควำมเพียรพยำยำมในกำรเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
๔.๒.๑ ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้จำกหนังสือ เอกสำร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่ำงๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่ำงเหมำะสม
๔.๒.๒ บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์ ตรวจสอบจำกสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ควำมรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจำกกำรสังเกตตำมสภำพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตำมข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้ำเรียนตรงเวลำ เข้ำเรียนตรงเวลำ
ไม่ศึกษำค้นคว้ำหำ ตั้งใจเรียน เอำใจ ตั้งใจเรียน เอำใจ
ควำมรู้
ใส่ในกำรเรียน
ใส่ในกำรเรียน
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
กำรเรียนรู้ และเข้ำ กำรเรียนรู้ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกำร ร่วมกิจกรรมกำร
เรีการเรี
ยนรูย้ตนรู
่ำงๆ้ต่าเป็ง นๆ เรี
ยนรูย้ตนรู
่ำงๆ้ต่าง ๆ
การเรี
บำงครั
้ง ้ง
บ่อยครั้ง
เป็นบางครั

ดีเยี่ยม (๓)
เข้ำเรียนตรงเวลำ
ตั้งใจเรียน เอำใจ
ใส่ในกำรเรียน
และมีส่วนร่วมใน
กำรเรียนรู้ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกำร
การเรี
เรี
ยนรูย้ตนรู
่ำงๆต้ า่ ทัง ้งๆ ทัง้
ภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
เป็นประจำ
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๑.มีวินัย
๒.ใฝ่เรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ทดลองสร้างสรรค์งานที่เน้นเรื่อง
ขัน้ นา
- ใบความรู้
ทัศนธาตุด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์
๑. ครูนาผลงานทัศนธาตุสร้างสรรค์ให้นักเรียนดูร่วมกันแล้วอภิปรายถึงงาน
เทอร์เน็ต
- อินเตอร์
ตั
ว
อย่
า
งว่
า
ประกอบไปด้
ว
ยทั
ศ
นธาตุ
เ
รื
อ
่
งใดบ้
า
ง
สื
อ
่
ความหมายในเรื
อ
่
งใด
- ภาพจากหนังสือต่างๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ครู
ส
นทนากั
บ
นั
ก
เรี
ย
นเพื
อ
่
เชื
อ
่
มโยงความรู
เ
้
กี
ย
่
วกั
บ
ลั
ก
ษณะการถ่
า
ยทอด
๒.
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.เรียนรู้วิธีการนาทัศนธาตุมา
แนวคิ
ด
ในงานทั
ศ
นศิ
ล
ป์
ต
ามรู
ป
แบบและวิ
ธ
ก
ี
ารสร้
า
งสรรค์
- ชิน้ งานทดลองสร้างสรรค์ทัศนธาตุในงาน
สร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์โดย
ขั
น
้
สอน
ทัศนศิลป์
ใช้สีโปสเตอร์
๑.
ครู
ส
าธิ
ต
วิ
ธ
ก
ี
ารสร้
า
งสรรค์
ผ
ลงานด้
ว
ยเทคนิ
ค
สี
โ
ปสเตอร์
ด้านความรู้
๒.นักเรียนร่วมกันทดลองเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์ ในกระดาษที่จัดเตรียมอย่างม
๑.ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
สนุกสนาน ให้ทดลองการผสมสี การใช้พู่กันลากเส้น ในลักษณะต่างๆ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสรุป
๑. การวาดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันพูดถึง การทดลองใช้สีโปสเตอร์ว่ามีลักษณะอย่างไร
ทัศนศิลป์
และเอกลักษณ์ในการใช้สีคือลักษณะอย่างไร โดยสุ่มนาผลงานมานาเสนอ
คุณลักษณะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

๕๗
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๕๘

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
***ด้านความรู้ กลับไปตรวจสอบความรู้เรื่องการใช้สีทฤษฏีในการเลือกนาเสนอในสิ่งที่วาด
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ...........
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๕๙

ใบความรู้ ๑.๕ ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานสร้างศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
*****************************************************************
เทคนิคการระบายสีโปสเตอร์ (Poster Color)
้อสีข้นค่ขอวด
นข้างหยาบ และ
สีโปสเตอร์(Poster Color) เป็นสีน้าชนิดหนึ่งเนื่องจากมีน้าเป็นส่วนผสม มีนิเยนืมบรรจุ
มีคเนืุณ้อสมบั
เพราะเติ
มแป้คงุณหรื
อเนืติท้อึบสีขแสง
าวลงไป
เรียกว่
า “สี
ง”้อการเขี
ยนภาพด้
ยสีาโปสเตอร์
สีข้นตค่ิทอึบนข้แสง
างหยาบ
และมี
สมบั
เพราะเติ
มแป้
งหรืแป้อเนื
สีขาวลงไป
เรียวกว่
“สีแป้ง”เป็นงาน
จิการเขี
ตรกรรมที
่เป็นวกระบวนการสื
่องจากการวาดภาพแรเงา
เช่นบเดีเนืย่อวกังจากการวาดภาพแรเงา
บการเขียนด้วยสีน �้ำ คืเช่อเปลี
นจาก
ยนภาพด้
ยสีโปสเตอร์เป็บนเรืงานจิ
ตกรรมที่เป็นกระบวนการสื
นเดี่ยวกั
บ
การใช้
ินสอระบายน�
หนั่ยกนจากการใช้
ลงบนรูปทรงที
าด มาเป็นการใช้
สีโปสเตอร์
การเขียดนด้
วยสีน้า คือ้ำเปลี
ดิน่วสอระบายน้
าหนักลงบนรู
ปร่าแงรูทน
ปทรงที่วาด มาเป็นการใช้สี
โปสเตอร์สีแโทน
ปสเตอร์เป็นสีทมี่ ลี กั ษณะขุน่ ทึบ เนือ้ สีมลี กั ษณะคล้ายแป้ง ซึง่ แตกต่างจากลักษณะของสีนำ�้ ทีโ่ ปร่งใส
เป็นเหมื
สีทอี่มนกั
ีลักนษณะขุ
บ เนื่เ้อมืสี่อมจะใช้
ีลักษณะคล้
ายแป้ง ซึ่งแตกต่างจากลั
กษณะของสี
ไม่มีเนื้อสีโปสเตอร์
สีโปสเตอร์
กับสีน่น�้ำทึตรงที
ในการระบายภาดวาดจะต้
องผสมน�
้ำก่อน น้าที่โปร่งใส
ไม่มีเนื้อสีการเขี
สีโปสเตอร์
เหมือนกัสามารถระบายด้
นกับสีน้าตรงที่เมืว่อยพู
จะใช้
องผสมน้
อน ไปมาด้วย
ยนสีโปสเตอร์
่กันใซ�นการระบายภาพวาดจะต้
้ำ ๆ ที่เดิมได้ ซึ่งแตกต่างจากสี
น�้ำ ถ้าก่าระบายถู
การเขีๆยนสี
วยพู่กันนซ้ขุาๆที
ได้ ซึ่งส�ำหรั
แตกต่บาสีงจากสี
น้า นอกจาการใช้
ถ้าระบายถูไปมาด้
วย ย่
พูก่ นั ซำ�้ หลาย
ครัโง้ ปสเตอร์
จะท�ำให้สสามารถระบายด้
ซี ำ�้ สกปรก กระดาษเป็
ยดูไ่ม่เดิใมสสวย
โปสเตอร์
พกู่ นั เกลี
าให้สีชบ้า สีสกปรก
ไม่ใสสวยอสยเพี
าหรัยงใดก็
บสีโปสเตอร์
ัน
สีพูซ่กำ�้ ันทีซ้ไ่ าหลายๆครั
ด้ทไี่ ด้แล้ว ยั้งงจะท
นิยมผสมกั
ขาวเมือ่ กระดาษเป็
ต้องการให้นสขุอี ยอ่ ดูนลงมากน้
ขนึ้ อยูก่ บั นอกจากการใช้
ปริมาณสีขาวทีพผ่ ู่กสมลง
เกลีและเมื
่ยสีซ้าที่อ่ไต้ด้อแงการให้
ล้ว ยังนิคยวามจั
มผสมกั
บสีขาวเมื
งการให้
่อนลงมากน้
่กับปริ
ขาวทีม่ผาณ
สม
ไป
ดของสี
หม่น่อลงต้อหรื
อเมื่อต้สอีองการให้
สีนั้นอมืยเพี
ดเข้ยมงใดก็
ขึ้น ก็ขใึ้นห้อยู
ผสมด้
วยสีมาณสี
ด�ำตามปริ
ลงไป อและเมื
่อต้่ตอ้องการให้
มากน้
ยตามที
งการ ความจัดของสีหม่นลงหรือเมื่อต้องการให้สีนั้นมืดเข้มขึ้น ก็ให้ผสมด้วยสีดาตาม
ปริมาณมากน้อยตามที่ต้องการ

ที่มา: https://nipnawassapan.wordpress.com/39-2/

การระบายสีโปสเตอร์ขั้นพื้นฐาน มีวิธีการระบายให้สีผสมผสานกลมกลืนกัน ๒ วิธี ดังนี้
๑) การระบายจากสีแก่ไปหาสีอ่อน เป็นการระบายสีโดยคานึงถึงเงาเข้มของภาพก่อนแล้ว
ค่อยลดน้าหนักให้อ่อนจางลงด้วยการผสมสีขาวหรือสีใกล้เคียงกันในวงจรสีที่มีน้าหนักอ่อนลง ตามล�ำดั บ มา
ตามล
าไปที
ละน้อยในลักษณะของการไล่
กสี เพื
่อให้ภาพสว่
ผสมเพิาดั่มบเข้มาผสมเพิ
าไปทีละน้่มอเข้
ยในลั
กษณะของการไล่
น�้ำหนักสี เพื่อนให้้าหนั
ภาพสว่
างกลมกลื
นกันางกลมกลืนกัน
๒) การระบายจากสีอ่อนไปหาสีแก่ เป็นการระบายสีโดยคานึงถึงส่วนสว่างหรือส่วนที่ได้รับ
หรืออสีสีตตรงกั
รงกันนข้ข้าามหรื
ม หรือสีอใสีกล้
ใกล้
แสงก่อนแล้วจึงค่อยๆเพิ่มน้าหนักให้เข้มขึ้นทีละน้อยด้วยการผสมสีดาหรื
เคีเยคีงกัยงกั
นในนใน
วงจรสีที่มีน้าหนักเข้มขึ้นตามลาดับในลักษณะของการไล่น้าหนักสีเพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืนกัน
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๖๐
๖๐

การประเมิ
การประเมิ
การประเมิ
นนผลงานทั
นผลงานทั
ผลงานทั
ศศนศิ
ศนศิ
นศิ
ลลป์ลป์ป์(Product
(Product
(ProductEvaluation)
Evaluation)
การประเมิ
การประเมิ
การประเมิ
นนผลผลิ
ผลผลิ
นผลผลิ
ตตเป็
ตเป็นเป็นการวั
การวั
นการวั
ดดผลงาน
ดผลงาน
ผลงาน(Product)พั
(Product)พั
(Product)พัฒฒฒนาตามแนวคิ
นาตามแนวคิ
นาตามแนวคิดดของ
ของสุสุววิมิมลล ว่ว่ว่ออองวาณิ
งวาณิ
งวาณิชช(๒๕๔๗)
(๒๕๔๗)
โดยมี
โดยมี
โดยมี
รรายการที
ายการที
รายการที
่ป่ประเมิ
ระเมิ
่ประเมิ
นนคืนคืออคืความถู
อความถู
ความถู
กกต้ต้กออต้งตามเกณฑ์
องตามเกณฑ์
งตามเกณฑ์ความแปลกใหม่
ความแปลกใหม่
ความแปลกใหม่น่น่าาสนใจ
สนใจความประณี
ความประณี
ความประณีตตตสวยงาม
สวยงาม
สวยงามผลิ
ผลิตตได้ได้
ตามจ
ตามจ
ตามจ
านวนในเวลาที
านวนในเวลาที
านวนในเวลาที
่ก่กาหนด
าหนด
่กาหนด
การพั
การพั
การพั
ฒฒนาผลงานให้
ฒนาผลงานให้
นาผลงานให้
ดดีขดีขึ้นีขึ้นโดยมี
ึ้นโดยมี
โดยมีตต้นต้น้แบบมี
นแบบมี
แบบมีเนืเนื้อ้อหาถ่
หาถ่าายทอดความคิ
ยทอดความคิ
ยทอดความคิดดดทีทีที่เป็่เป็นนขบวนการ
ขบวนการ
คิคิดดวิคิวิจจดารณญาณ
ารณญาณ
วิจารณญาณ
และความประหยั
และความประหยั
และความประหยั
ดดมีดมีคคมีะแนนเต็
ะแนนเต็
คะแนนเต็
มมม๑๐
๑๐
๑๐คะแนน
คะแนน
คะแนนแบ่
แบ่
แบ่งงเป็
งเป็
เป็นน๔๔ระดั
ระดับบคืคืออ
๐-๖
๐-๖๐-๖คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมายถึ
หมายถึ
หมายถึ
งงต้ต้งออต้งปรั
งปรั
องปรั
บบปรุ
บปรุปรุ
งงง ๗๗๗ คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมายถึ
หมายถึงงผ่ผ่าาานนน
๘-๙
๘-๙๘-๙คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมายถึ
หมายถึ
หมายถึ
งงททงาได้
ทาได้
าได้
ดดี ดี ี
๑๐
๑๐
๑๐ คะแนน
คะแนน
คะแนน
หมายถึ
หมายถึงงทททาได้
าได้
าได้ดดดีมีมีมากาก
ตัตัววอย่
ตัอย่วาอย่
างงแบบตรวจผลงานด้
าแบบตรวจผลงานด้
ง แบบตรวจผลงานด้
าานผลผลิ
นผลผลิ
านผลผลิ
ตตด้ตด้าด้านทั
นทั
านทั
ศศนศิ
ศนศิ
นศิ
ลลป์ลป์ป์

๑.๑. ๑.
๒.๒. ๒.
๓.๓. ๓.
๔.๔. ๔.
๕.๕. ๕.
๖.๖. ๖.

รวม
รวม
๑๐
๑๐
ความประหยั
ความประหยัดด((๑)
๑)

ความคิ
ความคิดดทีที่เ่เป็ป็นนขบวนการ
ขบวนการ คิคิดดวิวิจจารณญาณ(
ารณญาณ(๒)
๒)

การพัฒ
ฒนาผลงานให้
นาผลงานให้ดดีขีขึ้นึ้นโดยมี
โดยมีตต้น้นแบบ(
แบบ(๑)
การพั
๑)

ผลิตตได้
ได้ตตามจ
ามจานวนในเวลาที
านวนในเวลาที่ก่กาหนด(๑)
าหนด(๑)
ผลิ

ความประณีตต สวยงาม
สวยงาม (๒)
(๒)
ความประณี

ชืชื่อ่อชื-นามสกุ
-นามสกุ
่อ-นามสกุ
ลลล

ความถูกกต้ต้อองตามเกณฑ์
งตามเกณฑ์((๑)
ความถู
๑)
ความแปลกใหม่
ความแปลกใหม่ น่น่าาสนใจ
สนใจ (๒)
(๒)

รายการประเมิ
รายการประเมิ
รายการประเมินนน
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๖๑

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
น และเข้
ร่วจมกิ
จกรรม
เรียน ยและเข้
าร่วามกิ
กรรมการ
เรียนรูย้ นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีในชี
วิตวประจ
าวันได้นได้
ิตประจ�ำวั

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

พฤติกรรมบ่งชี้

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
ชีวิติวประจ
าวัน นได้
ในชี
ิตประจ�ำวั

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
การเรี
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็ง นๆ เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าง ๆ
การเรี
บางครั
้ง ้ง
บ่อยครั้ง
เป็นบางคร้

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรีการเรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทัง้งๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา
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ขอบเขตเนื้อหา
สร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิด
ตนเองสามารถสื่อความหมายตาม
แนวคิดที่ได้กาหนด ในหัวข้อ
ทัศนธาตุสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคสี
โปสเตอร์จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.นักเรียนเข้าใจทัศนธาตุในงาน
ทัศนศิลป์ สามารถเลือกมา
สร้างสรรค์ผลงานได้ อย่าง
สนุกสนาน
ด้านความรู้
๑.วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์
๒.วิธีการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.การวาดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ทัศนศิลป์
คุณลักษณะ
๑.มีวินัย
๒.ใฝ่เรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑.ครูนาภาพที่ทดลองเทคนิคสีโปสเตอร์มาให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าชิ้นไหน
ทางานสร้างสรรค์ใช้เทคนิคสีได้ดี
ขั้นสอน
๑.ครูสาธิตวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์ ในหัวข้อ ทัศนธาตุ
สร้างสรรค์อีกครั้ง
๒.นักเรียนสร้างสรรค์เทคนิคการใช้สีโปสเตอร์ ในกระดาษที่จัดเตรียมอย่าง
สนุกสนาน โดยกาหนดในหัวข้อเลือกนาทัศนธาตุมาสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นสรุป
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันพูดถึง การสร้างสรรค์ผลงานทัศนธาตุว่ามีลักษณะ
อย่างไร ให้ความรู้สึกอย่างไร และเอกลักษณ์ในการใช้สีคือลักษณะอย่างไร
แสดงทัศนธาตุเรื่องใด โดยสุ่มนาผลงานมานาเสนอ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บัตรภาพ
เทอร์เน็ต
- อินเตอร์
- ภาพจากหนังสือต่างๆ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ชิ้นงานหัวข้อทัศนธาตุสร้างสรรค์ที่ทาต่อ
จากชั่วโมงที่แล้วให้เสร็จสมบูรณ์แล้วนามา
สรุปอภิปรายชิ้นงานร่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง สรุปวิธีการนาทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

๖๒
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๖๓
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
***ด้านความรู้ กลับไปตรวจสอบความรู้เรื่องการใช้สีทฤษฏีในการเลือกนาเสนอในสิ่งที่วาด
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ...........
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๖๔

บัตรภาพ ทัศนธาตุสร้างสรรค์

ที่มา: ผลงานนักเรียนสตรีวิทยา ๒

ที่มา: ผลงานนักเรียนสตรีวิทยา ๒
การประเมินผลงานทัศนศิลป์ (Product Evaluation)
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๖๐
๖๐

๖๕
การประเมิ
การประเมินนผลงานทั
ผลงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์(Product
(Product Evaluation)
Evaluation)
การประเมินผลงานทัศนศิลป์ (Product Evaluation)
การประเมิ
ผลผลิ
การวั
ผลงาน
(Product)พั
นาตามแนวคิ
ของ สุสุววิมิมลล ว่ว่อองวาณิ
งวาณิชช (๒๕๔๗)
(๒๕๔๗)
การประเมิ
นนผลผลิ
ตต เป็
นนการวั
ดดผลงาน
(๒๕๔๗)
การประเมิ
นผลผลิ
ตเป็เป็
นการวั
ดผลงาน(Product)พั
(Product)พัฒฒฒนาตามแนวคิ
นาตามแนวคิดดของ
โดยมี
รรายการที
่ป่ประเมิ
นน คืนคืออคืความถู
กกต้ต้กออต้งตามเกณฑ์
ได้ได้
โดยมี
ายการที
ระเมิ
งตามเกณฑ์
ความแปลกใหม่
สนใจ ความประณี
ความประณีตต สวยงาม
สวยงาม ผลิ
ผลิตตได้
โดยมี
รายการที
่ประเมิ
อความถู
ความถู
องตามเกณฑ์ความแปลกใหม่
ความแปลกใหม่น่น่น่าาาสนใจ
ตามจ
านวนในเวลาที
่ก่กาหนด
ฒฒนาผลงานให้
ขบวนการ
ตามจ
านวนในเวลาที
าหนด
การพั
แบบมี
หาถ่าายทอดความคิ
ยทอดความคิดดทีที่เ่เป็ป็นนขบวนการ
ขบวนการ
ตามจ
านวนในเวลาที
่กาหนดการพั
การพั
ฒนาผลงานให้
นาผลงานให้ดดีขดีขึ้นีขึ้นโดยมี
ึ้นโดยมี
โดยมีตตต้น้น้นแบบมี
แบบมีเเนืเนืนื้อ้อหาถ่
คิคิดดวิวิคิจจดารณญาณ
และความประหยั
ดด ดมีมีคคมีะแนนเต็
ารณญาณ
และความประหยั
ะแนนเต็
๑๐
คะแนน
แบ่
ระดับบ คืคืออ
วิจารณญาณ
และความประหยั
คะแนนเต็มมม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบ่
แบ่งงเป็
งเป็เป็นนน๔๔ ระดั
๐-๖๐-๖คะแนน
คะแนน
หมายถึ
งปรั
คะแนน
หมายถึงงผ่ผ่าานน
๐-๖
หมายถึ
งงต้ต้งออต้งปรั
บบปรุ
หมายถึ
คะแนน
หมายถึ
องปรั
บปรุปรุงง ง ๗๗๗ คะแนน
คะแนน
๘-๙
หมายถึ
งงททงาได้
ดดี ีดี
๑๐
หมายถึ
๘-๙๘-๙คะแนน
คะแนน
หมายถึ
าได้
๑๐
คะแนน
หมายถึงงททาได้
าได้ดดีมีมาก
าก
คะแนน
หมายถึ
ทาได้
๑๐ คะแนน
คะแนน
ตัตัววอย่
าานผลผลิ
ตตด้ด้ตาด้านทั
อย่
างง าแบบตรวจผลงานด้
แบบตรวจผลงานด้
นผลผลิ
นทั
ตัวาอย่
ง แบบตรวจผลงานด้
านผลผลิ
านทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์

๑.๑. ๑.
๒.๒. ๒.
๓.๓. ๓.
๔.๔. ๔.
๕.๕. ๕.
๖.๖. ๖.

รวม
รวม
รวม
๑๐
๑๐
๑๐
ความประหยั
ความประหยัดด((๑)
๑)

ความคิ
ความคิดดทีที่เ่เป็ป็นนขบวนการ
ขบวนการ คิคิดดวิวิจจารณญาณ(
ารณญาณ(๒)
๒)

การพัฒ
ฒนาผลงานให้
นาผลงานให้ดดีขีขึ้นึ้นโดยมี
โดยมีตต้น้นแบบ(
แบบ(๑)
การพั

ผลิตตได้
ได้ตตามจ
ามจานวนในเวลาที
านวนในเวลาที่ก่กาหนด(๑)
าหนด(๑)
ผลิ

ความประณีต สวยงาม (๒)

ชืชื่อ่อชื-นามสกุ
ลล ล
-นามสกุ
่อ-นามสกุ

ความถูกกต้ต้อองตามเกณฑ์
งตามเกณฑ์((๑)
๑)
ความถู
ความแปลกใหม่ น่าสนใจ (๒)

รายการประเมินน
รายการประเมิ
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๖๖
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง สรุปวิธีการนาทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
น และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรียน ยและเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
เรียนรูย้ นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตวประจ
าวันได้นได้
ในชี
ิตประจ�ำวั

พฤติกรรมบ่งชี้

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
ความรู
้ ้
องค์
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตวประจ
าวัน นได้
ในชี
ิตประจ�ำวั

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
เรีการเรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็ง นๆ เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าง ๆ
การเรี
บางครั
้ง ้ง
บ่อยครั้ง
เป็นบางครั

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรีการเรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทัง้งๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา
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หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๒ี่ ๒
ชืชื่อ่อหน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้ ้ สร้สร้าางสรรค์
งสรรค์งงานทั
านทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
รายวิ
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
กลุ
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรู้ ้ ศิศิลลปะ
ปะ
ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ๑่ ๑
ปีปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา๒๕๖๒
๒๕๖๒
เวลา
เวลา ๘๘ ชัชั่ว่วโมง
โมง

61
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67
๖๗
๖๗

รหัรหัสสวิวิชชาาศ๒๒๑๐๑
ศ๒๒๑๐๑
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ๒ี่ ๒
๑.มาตรฐานการเรี
๑.มาตรฐานการเรียยนรูนรู้/ตั้/ตัววชีชี้ว้วัดัด
สาระ
สาระทัทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรียยนรูนรู้ ้
ศศ๑.๑
๑.๑ สร้สร้าางสรรค์
งสรรค์งงานทั
านทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ตตามจิ
ามจินนตนาการและความคิ
ตนาการและความคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์ วิวิเคราะห์
เคราะห์ วิวิพพากษ์
ากษ์ววิจิจารณ์
ารณ์คคุณุณค่ค่าา
กต์กใกต์ช้ต์ในชี
ิตวประจำ
�วัาวั
นาวันน
งานทั
งานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ ถ่ถ่าายทอดความรู
ยทอดความรู้ส้สึกึก ความคิ
ความคิดดต่ต่อองานศิ
งานศิลลปะอย่
ปะอย่าางงอิสอิอิระ
สสระระชื่นชืชมและประยุ
ชื่น่นชมและประยุ
ชมและประยุ
ช้ใช้ในชี
ใวนชี
วิติตประจ
ประจ
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
ศศ๑.๑
๑.๑ม.ม.๒/๒
๒/๒บรรยายเกี
บรรยายเกี่ย่ยวกัวกับบความเหมื
ความเหมืออนและความแตกต่
นและความแตกต่าางของรู
งของรูปปแบบการใช้
แบบการใช้ววัสัสดุดุอุอุปปกรณ์
กรณ์ในงาน
ในงาน
ทัทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ขของศิ
องศิลลปิปินน
๒.สาระส
๒.สาระสาคัาคัญญ/ความคิ
/ความคิดดรวบยอด
รวบยอด
ศิศิลลปิปินนแต่แต่ลละท่ะท่านมี
านมีรรูปูปแบบการใช้
แบบการใช้ววัสัสดุดุออุปุปกรณ์
กรณ์ในงานทั
ในงานทัศศนศินศิลลป์ป์ทที่เหมื
ี่เหมืออนและแตกต่
นและแตกต่าางกังกันนออกไป
ออกไป ตามความถนั
ตามความถนัดด
เราจึ
เราจึงควรศึ
งควรศึกกษาท
ษาทาความเข้
าความเข้าใจความเหมื
าใจความเหมืออนและความแตกต่
นและความแตกต่าางดังดังกล่
งกล่าาววเพืเพื่อ่อจะได้
จะได้เข้เข้าใจในผลงานนั
าใจในผลงานนั้น้นๆๆมากยิ
มากยิ่งขึ่งขึ้น้นและน
และนาไป
าไป
เป็เป็นนแนวทางประยุ
แนวทางประยุกกต์ต์ใช้ใช้ในการสร้
ในการสร้าางสรรค์
งสรรค์ผผลงานทั
ลงานทัศศนศินศิลลป์ป์ขของตนเองให้
องตนเองให้ดดียียิ่งขึิ่งขึ้น้น
๓.๓.สาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรู้ ้
ความรู
ความรู้ ้
..
๑.๑. ความเหมื
ความเหมืออนและความแตกต่
นและความแตกต่าางของรู
งของรูปปแบบการใช้
แบบการใช้ววัสัสดุดุอุอุปปกรณ์
กรณ์ในงานทั
ในงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ขของศิ
องศิลลปิปินน
๒.๒. ประวั
ประวัตติขิของศิ
องศิลลปิปินนด้ด้าานจิ
นจิตตรกรรม
รกรรมประติ
ประติมมากรรม
ากรรมและภาพพิ
และภาพพิมมพ์พ์
๓.๓. รูรูปปแบบการใช้
แบบการใช้ววัสัสดุดุออุปุปกรณ์
กรณ์ในการสร้
ในการสร้าางสรรค์
งสรรค์ผผลงานของศิ
ลงานของศิลลปิปินนทัทั้ง้ง๓๓สาขา
สาขา
ทัทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ
๑.๑.เขีเขียยนอธิ
นอธิบบายการวิ
ายการวิเคราะห์
เคราะห์
๒.๒.พูพูดดนนาเสนอการจ
าเสนอการจาแนกประเภทและการเปรี
าแนกประเภทและการเปรียยบเที
บเทียยบบ
๓.๓.ทัทักกษะวาดภาพ
ษะวาดภาพ
เจตคติ
เจตคติ
๑.๑.การรั
การรับบรูรู้ (Perception
้ (PerceptionEvaluation)
Evaluation)สุสุนนทรีทรียยภาพและศิ
ภาพและศิลลปะนิ
ปะนิสสัยัยทีที่ด่ดี ี
๔.๔.สมรรถนะส
สมรรถนะสาคัาคัญญของผู
ของผู้เรี้เรียยนน
๑.๑.ความสามารถในการสื
ความสามารถในการสื่อ่อสาร
สาร
๒.๒.ความสามารถในการคิ
ความสามารถในการคิดด
๓.๓.ความสามารถในการแก้
ความสามารถในการแก้ปปัญัญหาหา
๕.๕.คุคุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค์
ประสงค์
๑.๑.มีมีววินินัยัย
๒.๒.ใฝ่ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้
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๖๘

๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. การสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์งานจิตรกรรมเขียนในรูปแบบ Mind Mapping
๒. ทดลองเทคนิคงานจิตรกรรม
๓. การสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์งานประติมากรรมเขียนในรูปแบบ Mind Mapping
๔. ทดลองเทคนิคประติมากรรม
๕. การสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ทัศนศิลป์ในงานโฆษณาเขียนในรูปแบบ Mind Mapping
๖. นาเสนอเรื่องทัศนศิลป์ในงานโฆษณา
๗. สร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
ชิ้นงานหรือภาระงาน
หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด
แผนการเรียนรู้ที่/เรื่อง
หน่วยที่ ๒ ศ ๑.๑ ม.๒/๒
พื้นฐานสร้าง
๑.วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
ศิลป์
๒.วัสดุอุปกรณ์ในงาน
ประติมากรรม
๓.งานทัศนศิลป์ในโฆษณา
๔.สร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อ
สิ่งพิมพ์

ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๑ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
Mind Mapping
ใบงานที่ ๒ เรื่อง ทดลองเทคนิคจิตรกรรม
ใบงานที่ ๓ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
Mind Mapping
ใบงานที่ ๔ เรื่อง ทดลองเทคนิคประติมากรรม
ใบงานที่ ๕เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์
ทัศนศิลป์ในงานโฆษณาเขียนในรูปแบบ Mind
Mapping
ใบงานที่ ๖ นาเสนอเรื่องทัศนศิลป์ในงานโฆษณา
ใบงานที่ ๗ เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
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๗. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
รายการประเมิน
คาอธิบายคุณภาพ (Rubric)
๔ (ดีมาก)
๓(ดี)
๒(พอใช้)
๑.ความรู้ (K)
ปรนัยทำท�าแบบทดสอบได้
แบบทดสอบได้ ปรนัทาแบบทดสอบได้
ยทำ�แบบทดสอบได้ ปรนัทยาแบบทดสอบได้
ทำ�แบบทดสอบได้
๗-๘ ข้อ๗-๘ ข้อ
๕-๖ ข้อ๕-๖ ข้อ
๑.๑ การทดสอบ
๙-๘ ข้อ๙-๘ ข้อ
อัตนัย เขียนอธิบายได้ อัตอันัตยนัยเขีเขี
ยนอธิ
บาย อัตอันัตยนัเขี
ยเขียนอธิ
ยนอธิบาย
บาย
ยนอธิ
บาย
ต้องกต้อง
เนื้อกหาถู
ถูกต้องยกตัวอย่างอย่าง ถูถูกกต้ต้อองยกตั
งยกตัววอย่อย่างได้
างได้ เนื้อหาถู
สร้างสรรค์
๒.ทักษะ/
- สามารถเขียนกาหนด - สามารถเขียน
- สามารถกาหนดเกณฑ์
กระบวนการ
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ กาหนดเกณฑ์ในการ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เคราะห์
(P)
ข้อมูล แยกแยะข้อมูลได้ วิการวิ
เคราะห์
ข้อมูขล้อมูล แยกแยะข้อมูลได้ตาม
๒.๑ทักษะการเขียน ตามเกณฑ์ บอก
แยกแยะข้อมูลได้ตาม เกณฑ์ บอก
Mind Mapping
ความสัมพันธ์
เกณฑ์ บอก
ความสัมพันธ์ ระหว่าง
-การคิดวิเคราะห์
ระหว่าง องค์ประกอบ ความสัมพันธ์
องค์ประกอบต่างๆ
ต่างๆ และความสัมพันธ์ ระหว่าง องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของ
ของข้อมูล ในแต่ละ ต่างๆและ
ข้อมูล ในแต่ละ
องค์ประกอบนาเสนอผล ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบนาเสนอผล
การวิเคราะห์มาเขียน ข้อมูล ในแต่ละ
การวิเคราะห์มาเขียน
สรุปตาม
ระสงค์ องค์ประกอบนาเสนอ สรุปตาม
ระสงค์
ตามวัวัตตถุถุปประสงค์
ตามวัวัตตถุถุปประสงค์
ได้ชัดเจนเป็นตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์มา ได้ชัดเจนเป็นตัวอย่าง
เขียนสรุปตาม
วัตถุประสงค์ได้ชัดเจน
เป็นตัวอย่าง

๖๙
๑(ควรปรับปรุง)
ปรนัทยาแบบทดสอบ
ทำ�แบบทดสอบ
ได้ได้น้น้ออยกว่
ยกว่า า๕๕ข้ข้ออ
นอธิบบายาย
อัอัตตนันัยยเขีเขียยนอธิ
ไม่ได้ ไม่ได้
-ไม่สามารถกาหนด
เกณฑ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล แยกแยะข้อมูล
ได้ตามเกณฑ์ บอก
ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ และ
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล ในแต่ละ
องค์ประกอบนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์มา
เขียนสรุปตาม
วัตถุประสงค์ได้ชัดเจน
เป็นตัวอย่าง

๗๐
รายการการประเมิน
- การแปลความและ
จาแนกประเภท

๔(ดีมาก)

- สามารถกาหนด เกณฑ์ที่
ได้รับการยอมรับทาง
วิชาการหรือยอมรับ
โดยทั่วไป เพื
เพื่อ่อใช้ใช้ใในการ
น
แปลความและจาแนก�แนก
การแปลความและจำ
ประเภท ของสิ
ประเภทของสิ
่งต่่งาต่งาๆงๆ
แยกสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ที่
ระบุอธิบายผลการจาแนก
ประเภทอย่างมีหลักเกณฑ์
ได้อย่างชัดเจน

- ทักษะการเปรียบเทียบ -สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่
ต้องการเปรียบเทียบกันมี
ลักษณะเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไร ได้อย่าง
ชัดเจน

คาอธิบายคุณภาพ (Rubric)
๓(ดี)
๒(พอใช้)

- สามารถกาหนด เกณฑ์ - สามารถกาหนด เกณฑ์ที่
ที่ได้รับการยอมรับทาง ได้รับการยอมรับทาง
วิชาาการหรื
การหรืออยอมรั
ยอมรับบ
วิชาการหรือยอมรับ
โดยทั่วไป เพื
เพื่อ่อใช้ใช้ใในการ
น
โดยทั่วไป เพื
เพื่อ่อใช้ใช้ใในการ
น
แปลความและจ
าแนก�แนก แปลความและจ
าแนก�แนก
การแปลความและจำ
การแปลความและจำ
ประเภท ของสิ่งต่างๆ
ประเภท ของสิ่งต่างๆ
ประเภทของสิ
ง ๆ ประเภทของสิ
ง ๆแยก
แยก
แยกสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ สิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุ
ระบุอธิบายผลการจาแนก อธิบายผลการจาแนก
ประเภทอย่างมีหลักเกณฑ์
ประเภทอย่างมี
หลักเกณฑ์ได้เป็นส่วน ได้เป็นบางส่วน
ใหญ่
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๑(ควรปรับปรุง)

- ไม่สามารถกาหนดหรือ
ระบุ เกณฑ์
เกณฑ์ทที่ได้ี่ได้รรับับการ
ยอมรั
บทางบ วิวิชชาการหรื
การยอมรั
าการหรืออ
ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อใช้
ในการแปลความและ
จจำาแนกประเภท
ของสิ่ง ่ง
�แนกประเภทของสิ
ต่างๆ แยกสิ่งต่างๆ ตาม
เกณฑ์ที่ระบุอธิบายผล
การจาแนก ประเภท
อย่างมีหลักเกณฑ์ได้

-สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่
ต้องการเปรียบเทียบกันมี
ลักษณะเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไร
ได้เป็นส่วนใหญ่

-สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่
ต้องการเปรียบเทียบกันมี
ลักษณะเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไรได้เป็น
บางส่วน

-ไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่
ต้องการเปรียบเทียบกันมี
ลักษณะเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไร

๒.๒. การนาเสนอ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน

-การนาเสนอมีการ
การเรี
งลำบ�ดัเนืบเนื
้อหาจากที่ไ่ได้ด้มมี ี
เรียงลยาดั
้อหาจากที
การวิเคราะห์แปลความของ
ความรู้และแยกแยะเนื้อหา
ได้ดมี ากอธิบายได้เชื่อมโยง
มีความต่อเนื่องมีประโยชน์
ให้แง่คิดที่ดี

-การนาเสนอมีการ
เรีการเรี
ยงลยาดั
งลำ�บดัเนืบเนื้อหาจากที
อ้ หาจากที่ไไ่ ด้
มีการวิเคราะห์แปลความ
ของความรู้และแยกแยะ
เนื้อหาได้ดีมีความ
ต่อเนื่องมีประโยชน์ให้แง่
คิด

-การนาเสนอมีการ
การเรี
ดับ้อเนืหาได้
้อหาได้
พอใช้
เรี
ยงลยาดังลำบ�เนื
พอใช้
มีความต่อเนื่องมีประโยชน์
น้อยให้แง่คิดน้อย

-การนาเสนอมีการ
การเรี
เรียงลยาดังลำบ�เนืดับ้อเนื
หา้อหา
ปรับปรุงไม่มีความ
ต่อเนื่องมีประโยชน์น้อย
ให้แง่คิดน้อย

๒.๓ สร้างสรรค์ผลงาน

-รูปแบบผลงานความแปลก
ใหม่มมีีกการคิ
ารคิดอย่
ดอย่างาง
สร้างสรรค์ตรงตามหัวข้อ
ทัศนธาตุสร้างสรรค์
รูปแบบผลงานมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวมีขบวนการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการ
สมัยใหม่
จัดองค์ประกอบตาม
องค์ประกอบศิลป์ได้อย่าง
สวยงามชิ้นงานมีความ
สมบูรณ์

-รูปแบบผลงานความ
แปลกใหม่มมีีกการคิ
ารคิดอย่
ดอย่างาง
สร้างสรรค์ตรงตามหัวข้อ
ทัศนธาตุสร้างสรรค์
ขบวนการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีหรือวิธีการ
สมัยใหม่
จัดองค์ประกอบตาม
องค์ประกอบศิลป์ได้อย่าง
สวยงามชิ้นงานมีความ
สมบูรณ์

-รูปแบบผลงานมีการคิด
อย่างสร้างสรรค์ตรงตาม
หัวข้อทัศนธาตุสร้างสรรค์
จัดองค์ประกอบตาม
องค์ประกอบศิลป์ได้อย่าง
สวยงามชิ้นงานมีความ
สมบูรณ์

-รูปแบบผลงานยังไม่สื่อ
ถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์
ตรงตามหัวข้อทัศนธาตุ
สร้างสรรค์
จัดองค์ประกอบยังไม่
สมบูรณ์
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๗๑ ๗๑

เกณฑ์
เกณฑ์
การตัการตั
ดสินดสิน
รวมรายการการประเมิ
รวมรายการการประเมิ
น ทัน้ง ๒ทั้งหั๒วข้หัอวข้อ
. การทดสอบความรู
้ (๑๐คะแนน)
้ (๑๐คะแนน)
๑. ๑การทดสอบความรู
๒. ๒ทั.กษะ/กระบวนการ
ทักษะ/กระบวนการ
ทักษะสื
ทักษะสื
บค้นบและการเขี
ค้นและการเขี
ยน ย(๑๐
น (๑๐
คะแนน)
คะแนน)
ทักษะการพู
ทักษะการพู
ดนาเสนอ
ดนาเสนอ
(๑๐(๑๐
คะแนน)
คะแนน)
ทักษะการวาดสร้
ทักษะการวาดสร้
างสรรค์
างสรรค์
(๑๐(๑๐
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์
เกณฑ์
การผ่การผ่
าน าน

๑๕ ๑๕
– ๑๖– ๑๖
๑๓ ๑๓
– ๑๔– ๑๔
๑๑ ๑๑
– ๑๒– ๑๒
๙ -๙ ๑๐
- ๑๐

หมายถึ
หมายถึ
ง ง
หมายถึ
หมายถึ
ง ง
หมายถึ
หมายถึ
ง ง
หมายถึ
หมายถึ
ง ง

ตั้งแต่ตั้ง๙แต่ขึ๙้นไปขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ดีมากดีมาก
ดี ดี
พอใช้พอใช้
ปรับปรั
ปรุบงปรุง

๗๒๗๒
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แบบทดสอบหน่
แบบทดสอบหน่วยที
วยที่ ๒่ ๒เรืเรื่อง่องสร้สร้างสรรค์
างสรรค์งานทั
งานทัศนศิ
ศนศิลป์ลป์
ศ๑.๑
่ยวกั
บความเหมื
อนและความแตกต่
างของรู
ปแบบการใช้
วัสวดุัสดุอุปอุกรณ์
ในงานทั
ศนศิ
ลป์ลป์
ศ๑.๑ม.๒/๒
ม.๒/๒บรรยายเกี
บรรยายเกี
่ยวกั
บความเหมื
อนและความแตกต่
างของรู
ปแบบการใช้
ปกรณ์
ในงานทั
ศนศิ
คาชี
้แจง
นักนเรีักเรี
ยนเลื
อกค
าตอบที
่ถูก่ถตู้กอต้งที
่สุด่สเพี
ยงข้
อเดีอเดี
ยวยว
คาชี
้แจง ให้ให้
ยนเลื
อกค
าตอบที
องที
ุดเพี
ยงข้
๑.๑.จุดจุมุด่งมุหมายของการวาดเส้
น นคือคือข้อข้ใดอใด
่งหมายของการวาดเส้
ก.ก.เพืเพื
่อต้่ออต้งการบั
นทึนกทึข้กอข้เท็อเท็
จจริ
งง
องการบั
จจริ
ข.ข.เพืเพื
่อกระตุ
้นความคิ
ดและจิ
นตนาการ
่อกระตุ
้นความคิ
ดและจิ
นตนาการ
ค.ค.เพืเพื
่อศึ่อกศึษาสิ
่งแวดล้
อมหรื
อธรรมชาติ
กษาสิ
่งแวดล้
อมหรื
อธรรมชาติ
กหมดทุ
ง. ง.ถูกถูหมดทุ
กข้กอข้อ
๒.๒.การวาดภาพแบบลวงตาท
าให้าให้
ภาพเกิ
ดกีด่มกีิต่มิ ิติ
การวาดภาพแบบลวงตาท
ภาพเกิ
ก.ก.๓ ๓มิตมิิ ติ
ข.ข.๔ ๔มิตมิิ ติ
ค.ค.๕ ๕มิตมิิ ติ
ง. ง.๖ ๖มิตมิิ ติ
อใดคื
อขนาดของดิ
นสอแรเงาที
่เหมาะกั
๓.๓.ข้อข้ใดคื
อขนาดของดิ
นสอแรเงาที
่เหมาะกั
บบ
นักนัเรีกยเรีนฝึ
กหักดหัใหม่
ๆๆ
ยนฝึ
ดใหม่
จนถึ
ง 2B
จนถึ
งง 3B
ก.ก.HBHBจนถึ
ง 2B
ข.ข.2B2B
ง 3B
๒B
๒Bจนถึ
จนถึ
๓B
ค.ค.5B5B
ง EE
ง. ง.EEEEขนาดเดี
ยวเท่
านัา้นนั้น
๕Bจนถึ
จนถึ
ง EE
ขนาดเดี
ยวเท่
สมบั
ีของยางลบคื
๔.๔.คุณคุณ
สมบั
ติทตี่ดิทีขี่ดองยางลบคื
อข้ออข้ใดอใด
ก.ก.ต้อต้งมี
ขนาด
องมี
ขนาดราคาแพง
ราคาแพง
ลบแล้
องไม่
ทาให้
กระดาษด
า เปื
่อยหรื
ข.ข.ลบแล้
วต้วอต้งไม่
ทาให้
กระดาษด
า เปื
่อยหรื
อเป็อเป็
นขุนยขุย
ค.ค.ต้อต้งผลิ
ตมาจากยางพาราเท่
านัา้นนั้น
องผลิ
ตมาจากยางพาราเท่
นตรายต่
้วาด
ง. ง.ไม่ไม่
เป็เนป็อันนอัตรายต่
อผูอ้วผูาด
๕.๕.ต้อต้งการเก็
บรายละเอี
ยดและใช้
งานในพื
้นที้น่แทีคบๆ
องการเก็
บรายละเอี
ยดและใช้
งานในพื
่แคบๆ
ควรจั
นสอแบบใด
ควรจั
บดิบนดิสอแบบใด
ก.ก.จับจัแบบเขี
ยนหนั
งสืงอสือ
บแบบเขี
ยนหนั
ข.ข.จับจัแบบหงายมื
ออ
บแบบหงายมื
ค.ค.จับจัแบบคว่
ามืามื
ออ
บแบบคว่
ง. ง.ไม่ไม่
มีขม้อีขใดถู
กก
้อใดถู

๖.๖.ข้อข้ใดอธิ
อใดอธิ
บายการวาดแบบวาดศึ
บายการวาดแบบวาดศึ
กษารายละเอี
กษารายละเอี
ยดได้
ยดได้
ถูกถตู้กอต้งอง
ก.ก.การวาดภาพลายเส้
การวาดภาพลายเส้
นแล้
นแล้
วเน้วเน้
นน้นาหนั
น้าหนั
กด้กวด้ยสี
วยสี
ข. ข.การวาดภาพโดยให้
ความส
าคัาคั
ญกั�ญคับกัญ
ความเหมื
อนของรู
ปทรง
การวาดภาพโดยให้
ความสำ
บความเหมื
อนของรู
การวาดภาพโดยให้
ความส
บกัความเหมื
อนของรู
ปทรงปทรง
ค.ค.การวาดที
่ผู้ว่ผาดไม่
มผ่ องกระดาษตามองไปที
่หุ่น่หุ่น
การวาดที
ู้วาดไม่
องกระดาษตามองไปที
การวาดภาพที
วู้ มาดไม่
มองกระดาษ ตามองไปที
ห่ นุ่
ง. ง.เป็เป็
นการวาดเฉพาะส่
วนหนึ
่งส่่งวส่นใดของหุ
่นเพื
่อศึ่อกศึษา
นการวาดเฉพาะส่
วนหนึ
วนใดของหุ
่นเพื
กษา
รายละเอี
รายละเอี
ยดยด
กรรมวิ
ีการสร้
างสรรค์
งานศิ
ลปะแบบใดจั
๗.๗.กรรมวิ
ธีกธารสร้
างสรรค์
งานศิ
ลปะแบบใดจั
ดเป็ดเป็
นน
งานจิ
ตรกรรม
งานจิ
ตรกรรม
ก.ก.การสลั
ดสีดสี
ข.ข.การหยดสี
การหยดสี
การสลั
ค.ค.การระบายสี
ง. ง.ถูกถูทุกกทุข้กอข้อ
การระบายสี
๘.๘.ข้อข้ใดคื
อข้ออข้ดีอขดีองการสร้
างงานปั
้นจากของจริ
งง
อใดคื
ของการสร้
างงานปั
้นจากของจริ
นการปั
้นจากประสบการณ์
้วนๆ
ก.ก.เป็เป็
นการปั
้นจากประสบการณ์
ล้วลนๆ
นการปั
้นโดยค
า ประโยชน์
สอย
ข.ข.เป็เป็
นการปั
้นโดยค
านึานึ
งถึงงถึคุงณคุณ
ค่าค่ประโยชน์
ใช้ใสช้อย
นการปั
้นโดยค
งความเหมื
อนจริ
งและ
ค.ค.เป็เป็
นการปั
้นโดยค
านึานึ
งถึงงถึความเหมื
อนจริ
งและ
ความถู
กต้กอต้งตามแบบ
ความถู
องตามแบบ
ง. ง.ถูกถูทุกกทุข้กอข้อ
๙.๙.ข้อข้ใดไม่
ใช่ใอชุ่ปอกรณ์
ที่ใทช้ี่ใช้นงานประติ
มากรรม
ในงานประติ
มากรรม
อใดไม่
ุปกรณ์
ก.ก.ผ้าผ้ใบาใบ
ข.ข.ปูนปูน
ค.ค.ดินดิน
ง. ง.เครืเครื
่องมื
อแกะ
่องมื
อแกะ
๑๐.
ใดไม่
ใช้ใช้นการเขี
ยนภาพระบายสี
ปกรณ์
๑๐.วัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ใดไม่
ในการเขี
ยนภาพระบายสี
ก.ก.สีฝสีุ่นฝุ่น
ข.ข.ผ้าผ้ใบาใบ
นไม้
นปลาสเตอร์
ค.ค.แผ่แผ่
นไม้
ง. ง.ปูนปูปลาสเตอร์
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เฉลย
เฉลย
แบบทดสอบหน่
แบบทดสอบหน่วยที
วยที่ ๒่ ๒เรืเรื่อง่องสร้สร้างสรรค์
างสรรค์งานทั
งานทัศนศิ
ศนศิลป์ลป์
ศ๑.๑
ศ๑.๑ม.๒/๒
ม.๒/๒บรรยายเกี
บรรยายเกี่ยวกั
่ยวกับความเหมื
บความเหมือนและความแตกต่
อนและความแตกต่างของรู
างของรูปแบบการใช้
ปแบบการใช้วัสวดุัสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์ในงานทั
ในงานทัศนศิ
ศนศิลป์ลป์
๑.ง
๑.ง
๑. ง
๒. ก
๒.ก
๒.ก
๓. ง
๓.ง
๓.ง
๔. ข
๔.ข
๔.ข
๕. ก
๕.ก
๕.ก
๖. ง
๖.ง
๖.ง
๗. ง
๗.ง
๗.ง
๘. ค
๙. ก
๘.ค
๘.ค
๑๐.
๙.ก
๙.กง
๑๐.
๑๐.งง ง

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. การสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์
๒. การเขียนจาแนกประเภท

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
จิตรกรรม แบ่งเป็นการวาดเส้น
(Drawing) และการระบายสี
(Painting) ซึ่งมีวัสดุ อุปกรณ์ในการใช้
ทีเ่ หมือนกันและต่างกัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บรรยายความเหมือนและความ
แตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงานจิตรกรรมของศิลปินได้
๒. บอกและตระหนักถึงความสาคัญใน
การเรียนเกี่ยวกับความเหมือนและ
ความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงานจิตรกรรมของศิลปิน
๓. จาแนกความเหมือนและความ
แตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงานจิตรกรรมของศิลปินได้
ด้านความรู้
๑. วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔. แต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาจากการค้นคว้า จาแนกลักษณะการวาด
เส้น (Drawing) และการระบายสี (Painting) เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของ

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
-ใบความรู้
๑. ครูสุ่มสอบถามนักเรียนถึงความเหมือนและความแตกต่างของการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ใน
เทอร์เน็ต
-อิอินเตอร์
งานจิตรกรรมที่นักเรียนเคยพบเห็นว่ามีลักษณะความแตกต่างอย่างไรบ้าง
-ภาพจากหนังสือต่างๆ
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ของศิลปินซึ่งมีความเหมือนและความแตกต่างกัน
-ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง วัสดุ
ขั้นสอน
อุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
๑. ครูนาตัวอย่างภาพผลงานจิตรกรรมของศิลปินประเภทการวาดเส้น (Drawing) และ
ร่วมกันในกลุ่มเขียนผังมโน
การระบายสี (Painting) ที่แสดงลักษณะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่แตกต่างกันให้นักเรียน
ทัศน์แสดงลักษณะถ่ายทอด
สังเกต
แนวคิดในงานทัศนศิลป์ ลงใน
๒. ครูอธิบายเปรียบเทียบตัวอย่างผลงานในการวาดเส้น (Drawing) และการระบายสี
กระดาษปรู๊ฟขนาด ๓๔x๔๓ นิ้ว
(Painting) ให้นักเรียนเห็นความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวาดภาพประกอบตาม
ในงานจิตรกรรมของศิลปิน
หัวข้อวัสดุอุปกรณ์ในงาน
๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน ร่วมกันศึกษาค้นคว้าผลงานจิตรกรรมของศิลปิน จิตรกรรม
เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ลงในแบบจด
บันทึกและวาดภาพประกอบตามหัวข้อดังนี้
– การวาดเส้น (Drawing)
– การระบายสี (Painting)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

๗๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒.ใฝ่เรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์
รูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานจิตรกรรมของศิลปินโดยครูคอยอธิบายเสริมถึงวัสดุ
างกัตนรกรรม
ตามรูปแบบและวิธีการในการใชัวัสดุ อุปกรณ์ในงานจิตรกรรมที่
อุและความแตกต่
ปกรณ์ที่ใช้ในงานจิ
ศิลปินเลือกใช้ โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับ
ขัจุด้นประสงค์
สรุป การเรียนรู้
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ในงานจิตรกรรม ที่มีความเหมือน
และความแตกต่างกันตามรูปแบบและวิธีการในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานจิตรกรรมที่
ศิลปินเลือกใช้
โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๗๕
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๗๖
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

๔. เจตคติ
สังเกต
มีสุนทรียภาพและศิลปะ
นิสัยที่ดี
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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๗๗
ใบความรู้ที่ ๑.๑ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานจิตรกรรม
อุปกรณ์หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน ได้แก่
๑. ดินสอดา มีหลายชนิดตามระดับความอ่อนแข็งของไส้ดินสอ คือไส้แข็ง H -– ๖H
6H เหมาะในการขีดเขียนแบบ
ไส้ปานกลาง HB เหมาะในการร่างภาพ ไส้อ่อน B -–๖B
6B และ EE เหมาะในการแรเงา
๒. ถ่านชาร์โคล มีลักษณะเป็นแท่งถ่าน ให้ความนุ่ม น้าหนักเข้ม ผิวไม่มัน เขียนได้หลายวิธีจะใช้วิธีลูบหรือ
ปาดก็ได้ มักลบเลือนได้ง่าย
และไม่ลลบเลื
๓. ถ่านเกรยอง เป็นแท่งเหลี่ยม มีให้เลือกหลายสี เช่น สีดา แดง ขาว มีความเข้มมากแลชะไม่
บเลืออนง่นง่ายาย
๔. ยางลบ ควรใช้ยางลบอ่อนสาหรับลบรอยดินสอโดยเฉพาะ ลบแล้วกระดาษสะอาด ไม่ทาให้เนื้อกระดาษ
ขุยย
เป็นขลุ
๕. กระดาษ กระดาษที่ใช้เขียนภาพมีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบ กระดาษแต่ละชนิดจะให้ผลในการเขียน
ภาพต่างกัน การฝึกหัดเขียนภาพอาจใช้กระดาษปรู๊ฟ ซึ่งมีเนื้อกระดาษหยาบและบางแต่ใช้ได้ผลดี หรือจะใช้
กระดาษหนาและละเอียดกว่า คือ กระดาษ ๖๐
60 ปอนด์ ๘๐
80 ปอนด์ ที่เรียกว่ากระดาษวาดเขียน ถ้าเป็นกระดาษ
๑๐๐
100 ปอนด์จะหนาขึ้นจึงเหมาะสาหรับการเขียนภาพและการระบายสี
๖. สี มีหลายชนิดที่นามาใช้ได้ทันที เช่น สีเทียน สีดินสอ สีชอล์ก และชนิดผสมน้า เช่น สีน้า สีโปสเตอร์
๗. จานสี มีหลายขนาดให้เลือกใช้ เพราะทาให้มองเห็นสีที่อยู่ในจานผสมสีได้ชัดเจน
๘. พู่กัน มีทั้งชนิดกลมและชนิดแบนให้เลือกใช้หลายชนิด พู่กันชนิดกลม มีขนอ่อนกว่าชนิดแบน ใช้ระบาย
กับสีน้า สีโปสเตอร์ หรือสีฝุ่น
ที่มา:https://prachernlaorit.wordpress.com/%E0%B8%AA%E0%B8%
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๗๘
ใบงาน ที่ ๑.๑ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง
ให้นักเรียนร่วมกันในกลุ่มเขียนผังมโนทัศน์แสดงลักษณะถ่ายทอดเรื่องวัสดุอุปกรณ์
ในงานจิตรกรรม ลงในกระดาษปรู๊ฟขนาด ๓๔x๔๓ นิ้ว และวาดภาพประกอบตามหัวข้อดังนี้

๗๙

ตัตัววอย่
นแผนผั่คงวามคิ
ความคิ
อย่าางรูงรูปปแบบการเขี
แบบการเขียนแผนที
ดด

ที่มา : http://www.mindmapinspiration.com
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๘๐
เกณฑ์การประเมินการเขียน Mind Mapping ส่งผลความคิดวิจารณญาณ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คำชี้แจง การประเมินการเขียน Mind Mapping การประเมินผลผลิต เป็นการวัดผลงาน (Product)
พัฒนาตามแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (๒๕๔๗) โดยมีรายการที่ประเมิน คือ Mind Mapping การสืบค้น
เกี่ยวกับความคิดเรื่องความรอบรู้ศิลปะและตอบคาถาม ระบุที่มาของข้อมูล และมีการแสดงความคิดเห็นเพิม่
เติมแสดงออกถึงความคิดวิจารณญาณ

ชื่อ-นามสกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

รายการประเมิน
เขียนเนื้อหา แยกแยะ
เสร็จ
แก้ปัญหา
ได้ถูกต้อง เนื้อหาได้
ตามเวลา
ได้
ครบถ้วน เข้าใจง่าย (๑คะแนน) (๑คะแนน)
สมบูรณ์ (๑คะแนน)
(๑คะแนน)

๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๑ – ๒ คะแนน

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพพอใช้
คุณภาพควรปรับปรุง

มีราย
ละเอียด
ตกแต่ง
น่าสนใจ
(๑คะแนน)

รวม

๘๑
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรีการเรี
ยน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรีการเรี
ยนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตวประจ
าวันได้นได้
ในชี
ิตประจ�ำวั

พฤติกรรมบ่งชี้

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
ในชี
ิตประจ�ำวั
ชีวิตวประจ
าวัน น

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
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
การเรี
งๆนเป็น เรี
การเรี
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทังๆ้ง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
ทดลองสร้างสรรค์ผลงานตามศิลปิน ขัน้ นา
สาขาจิตรกรรม (Reproduction) ๑. ครูนาแผนผังความคิดจากชั่วโมงที่แล้ว ที่มีการสืบค้นเกี่ยวกับเนื้อหาวัสดุ
อุปกรณ์ใน งานจิ
งานจิตตรกรรม
รกรรมนำน�มาสรุ
ามาสรุปปให้ให้นนักักเรีเรียนได้
ยนได้ร่วรมกั
่วมกันนอภิอภิปปรายผลงานสรุ
รายผลงานสรุปป
จุดประสงค์การเรียนรู้
ของแต่ละกลุ่ม
๑. นักเรียนได้ศึกษาทดลองการ
สร้างสรรค์ผลงานตามศิลปินสาขา ขั้นสอน
๑. ครูน�ำ าตัตัวอย่างงานของศิลปินนด้ด้าานสาขาจิ
นสาขาจิตตรกรรมมาให้
รกรรมมาให้นนกั ักเรีเรียยนชม
นชมเพื่อศึกษา
จิตรกรรม
วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านความรู้
ารเลียยนแบบผลงานศิ
นแบบผลงานศิสลปิปินนเพื่อศึกษาขั้นตอนการทางานศิลปะ
๒. ครูอธิบายวิธกี ีการเลี
๑.วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
จากผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง (Reproduction)
๓. ครูสาธิตวิธีการเลียนแบบงานศิลปะของศิลปินที่เลือกมา (Reproduction)
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.ทักษะการวาดภาพระบายสี
๔. นักเรียนทดลองปฏิบัติเลียนแบบผลงานศิลปะของศิลปินที่เลือกมา
(Reproduction) ๑ ชิ้น
คุณลักษณะ
ขั้นสรุป
๑.มีวินัย
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและแจกแจงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละแบบ
๒.ใฝ่เรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง เรียนรู้และทดลองวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงาน
จิตรกรรม
ทดลองเทคนิคการสรรค์ผลงานตาม
ศิลปิน (Reproduction)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-บัตรภาพ
เทอร์เน็ต
-อิอินเตอร์
-ภาพจากหนังสือต่างๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๘๒
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๘๓
๘๓
การวั
การวัดดและประเมิ
และประเมินนผล
ผล
สิสิ่ง่งทีที่ต่ต้อ้องการวั
วิวิธธีกีการาร
งการวัดด/ประเมิ
/ประเมินน
๑.ด้
ทดสอบวั
๑.ด้าานความรู
นความรู้ ้
ทดสอบวัดดความรู
ความรู้ ้
๒.ด้
๒.ด้าานทั
นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ ประเมิ
ประเมินนทัทักกษะ
ษะ
๓.ด้
า
นคุ
ณ
ลั
ก
ษณะ
สั
ง
เกตพฤติ
ก
๓.ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
รรม
๔.๔.เจตคติ
เจตคติ
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ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น เรียนรู้ต่างๆ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ความรู้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
ภายในและ
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
ภายนอกโรงเรียน
การเรียนรู้ และเข้า การเรียนรู้ และเข้า การเรียนรู้ และเข้า
เป็นประจา
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าง ๆ เรีการเรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆต้ า่ ทัง้งๆ ทัง้
การเรี
ง ๆน การเรี
บางครั
้ง ้ง
บ่อยครั้ง
ภายในและ
เป็
นบางครั
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑.ครูนาผลงาน Reproduction ของนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วทีเ่ ป็นผลงานที่สมบูรณ์
มาให้นักเรียนชมและอธิบายถึงความสมบูรณ์ของภาพนั้น
ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.ครูเลือกผลงานของนักเรียน ๔ ลาดับอย่างละ ๑ ชิ้นงาน ได้แก่
๑.สามารถบรรยายการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงานจิตรกรรมจากผลงานที่ - ไม่ผ่านเกณฑ์
- ผ่านเกณฑ์
สร้างสรรค์ได้
- ดี
ด้านความรู้
๑.ความเหมือนและความแตกต่างของ - ดีมาก
เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนช่วยกันจาแนกผลงานของนักเรียนร่วมชั้นตามเกณฑ์
รูปแบบการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในงาน
ดังกล่าว โดยนักเรียนใช้การพิจารณาจากที่ครูอธิบาย
ทัศนศิลป์ของศิลปิน
๒.ครูและนักเรียนร่วมกันจาแนกภาพผลงานโดยการอภิปราย และร่วมกันสรุปผล
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสรุป
๑.ทักษะการแปลความ แยกแยะ
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม ที่มีความ
จาแนกเนื้อหาจากสิง่ ที่สบื ค้น
๒.ทักษะการเขียนอธิบายความเข้าใจ เหมือนและความแตกต่างกันตามรูปแบบและวิธีการในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในงาน
จิตรกรรมที่ศิลปินเลือกใช้ โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนทีน่ กั เรียนไม่เข้าใจหรือ
สรุปความ
สรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
คุณลักษณะ
๑.มีวินัย
๒.ใฝ่เรียนรู้

ขอบเขตเนื้อหา
อภิปรายผลงานของนักเรียนที่
เลียนแบบศิลปินสาขาจิตรกรรม
(Reproduction)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม

- ภาพผลงานศิลปะของนักเรียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๙๐
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๙๑
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ
๔. เจตคติ
มีสุนทรียภาพและศิลปะ
นิสัยที่ดี

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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๖๐
๙๒
๖๐

การประเมิ
(Product
Evaluation)
การประเมิ
นนผลงานทั
การประเมิ
นผลงานทั
ผลงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์(Product
(ProductEvaluation)
Evaluation)
การประเมิ
ผลผลิ
การวั
ผลงาน
(Product)พั
นาตามแนวคิ
ของ สุสุววิมิมลลล ว่ว่อองวาณิ
งวาณิชช (๒๕๔๗)
(๒๕๔๗)
การประเมิ
นนผลผลิ
ตต เป็
ดดผลงาน
(๒๕๔๗)
การประเมิ
นผลผลิ
ตเป็นเป็นการวั
นการวั
ดผลงาน(Product)พั
(Product)พัฒฒฒนาตามแนวคิ
นาตามแนวคิดดของ
โดยมี
ายการที
ระเมิ
งตามเกณฑ์
ความแปลกใหม่
สนใจ ความประณี
ความประณีตต สวยงาม
สวยงาม ผลิ
ผลิตตได้
โดยมี
รรายการที
่ป่ประเมิ
นน คืนคืออคืความถู
กกต้ต้กออต้งตามเกณฑ์
ได้ได้
โดยมี
รายการที
่ประเมิ
อความถู
ความถู
องตามเกณฑ์ความแปลกใหม่
ความแปลกใหม่น่น่น่าาาสนใจ
ตามจ
านวนในเวลาที
าหนด
การพั
แบบมี
หาถ่าายทอดความคิ
ยทอดความคิดดทีที่เ่เป็ป็นนขบวนการ
ขบวนการ
ตามจ
านวนในเวลาที
่ก่กาหนด
ฒฒนาผลงานให้
ตามจ
านวนในเวลาที
่กาหนดการพั
การพั
ฒนาผลงานให้
นาผลงานให้ดดีขดีขึ้นีขึ้นโดยมี
ึ้นโดยมี
โดยมีตตต้น้น้นแบบมี
แบบมีเเนืเนืนื้อ้อหาถ่
ารณญาณ
และความประหยั
ะแนนเต็
๑๐
คะแนน
แบ่
ระดับบ คืคืออ
คิคิดดวิวิคิจจดารณญาณ
และความประหยั
ดด ดมีมีคคมีะแนนเต็
วิจารณญาณ
และความประหยั
คะแนนเต็มมม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบ่
แบ่งงเป็
งเป็เป็นนน๔๔ ระดั
๐-๖๐-๖คะแนน
คะแนน
หมายถึ
งปรั
คะแนน
หมายถึงงผ่ผ่ผ่าานน
๐-๖
หมายถึ
งงต้ต้งออต้งปรั
บบปรุ
หมายถึ
คะแนน
หมายถึ
องปรั
บปรุปรุงง ง ๗๗๗ คะแนน
คะแนน
๘-๙๘-๙คะแนน
คะแนน
หมายถึ
าได้
๑๐
คะแนน
หมายถึงงทททาได้
าได้ดดีมีมาก
าก
๘-๙
หมายถึ
งงททงาได้
ดดี ีดี
๑๐
หมายถึ
คะแนน
หมายถึ
ทาได้
๑๐ คะแนน
คะแนน
อย่
างง แบบตรวจผลงานด้
นผลผลิ
นทั
ตัตัววอย่
าานผลผลิ
ตตด้ด้ตาด้านทั
ศศนศิ
ตัวาอย่
าแบบตรวจผลงานด้
ง แบบตรวจผลงานด้
านผลผลิ
านทั
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์

๑. ๑.๑.
๒. ๒.๒.
๓. ๓.๓.
๔. ๔.๔.
๕. ๕.๕.
๖. ๖.๖.

วิจารณญาณ(๒)
ความประหยั
((๑)
ความประหยัดด(๑)
๑)

(๑)

ความคิ
ป็นขบวนการ
คิด ๒)
ความคิ
คิคิดดวิวิจจารณญาณ(
ความคิดดทีทีด่เ่เป็ป็ทีนน่เขบวนการ
ขบวนการ
ารณญาณ(
๒)

การพัฒฒนาผลงานให้
นาผลงานให้
ดีขตึ้น้นโดยมี
ต้นแบบ
การพั
ดีขึ้นโดยมี
แบบ(๑)

ความประณีตต สวยงาม
สวยงาม (๒)
(๒)
ความประณี
ผลิ
านวนในเวลาที
่กาหนด(๑)่กาหนด(๑)
ผลิตตได้ได้ตามจ
ตามจ
านวนในเวลาที

-นามสกุ
ชืชื่อ่อชื-นามสกุ
ลล ล
่อ-นามสกุ

ความถูกกต้ต้อองตามเกณฑ์
งตามเกณฑ์((๑)
๑)
ความถู
ความแปลกใหม่ น่น่าาสนใจ
สนใจ (๒)
(๒)
ความแปลกใหม่

รายการประเมินน
รายการประเมิ

รวม
รวม
รวม
๑๐
๑๐
๑๐
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๙๓
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้ข้ออทีที่ ่ ๔๔ ใฝ่
นรู้ ้
ใฝ่เเรีรียยนรู
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดและพฤติ
และพฤติ
กรรมบ่
กรรมบ่
งชี้ งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
เรี
ยนรูย้ นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้

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
ความรู
้ ้
องค์
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
ความรู้
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
งๆนเป็น เรี
การเรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทังๆ้ง ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา
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จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.สามารถบรรยายการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงานประติมากรรมได้
ด้านความรู้
๑.ความเหมือนและความแตกต่าง
ของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ใน
งานทัศนศิลป์ของศิลปิน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.ทักษะการแปลความ แยกแยะ
จาแนกเนื้อหาจากสิ่งที่สืบค้น
๒.ทักษะการเขียนอธิบายความ
เข้าใจ สรุปความ
คุณลักษณะ
๑. มีวินัย
คุณลัเกรียษณะ
๒.ใฝ่
นรู้
๑.มีวินัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
งานประติมากรรม แบ่งเป็น การปั้น
(Modeling) การแกะสลัก
(Carving) การหล่อ (Casting) การ
ทุบ ตี เคาะ (Repose) การเชื่อม
ปะ ต่อ (Welding) ซึ่งมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมือนและแตกต่างกัน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-ใบความรู้
เทอร์เน็ต
-อิอินเตอร์
-ภาพจากหนังสือต่างๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงานที่ ๑.๓ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงาน
ประติมากรรม
ร่วมกันในกลุ่มเขียนผังมโนทัศน์
ขั้นสอน
แสดงลักษณะถ่ายทอดแนวคิดในงาน
๑. ครูนาตัวอย่างภาพผลงานประติมากรรมของศิลปินประเภทการปั้น
ทัศนศิลป์ ลงในกระดาษปรู๊ฟขนาด ๓๔x๔๓
(Modeling) การแกะสลัก (Carving) การหล่อ (Casting) การทุบ ตี เคาะ
นิ้ว และวาดภาพประกอบตามหัวข้อวัสดุ
(Repose) และการเชื่อม ปะ ต่อ (Welding) ที่แสดงลักษณะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ในงานประติมากรรม
ที่แตกต่างกันให้นักเรียนสังเกต
๒. ครูอธิบายเปรียบเทียบตัวอย่างผลงานในการการปั้น (Modeling) การ
แกะสลัก (Carving) การหล่อ (Casting) การทุบ ตี เคาะ (Repose) และการ
เชื่อม ปะ ต่อ (Welding) ให้นักเรียนเห็นความเหมือนและความแตกต่างของ
รูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานจิตรกรรมของศิลปิน
๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน ร่วมกันศึกษาค้นคว้าประติมากรรมของ
ศิลปินเพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ลง
ในแบบจดบันทึกและวาดภาพประกอบตามหัวข้อดังนี้
๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน ร่วมกันศึกษาค้นคว้าผลงาน
- การปั้น (Modeling)
ประติมากรรมของศิลปินเพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบ
ก (Carving) นทึกและวาดภาพประกอบตามหัวข้อดังนี้
การใช้วัส-ดุการแกะสลั
อุปกรณ์ ลงในแบบจดบั
-–การหล่
(Casting)
การปั้นอ (Modeling)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูสุ่มสอบถามนักเรียนถึงความเหมือนและความแตกต่างในงาน
ประติมากรรมที่นักเรียนเคยพบเห็นว่ามีลักษณะความแตกต่างอย่างไรบ้าง และมี
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับงานประติมากรรมของ
ศิลปินโดยยกตัวอย่างจากประติมากรรมอนุสาวรีย์ในท้องถิ่น ที่มีความเหมือน
และความแตกต่างกันในการใช้วัสดุ อุปกรณ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

๙๔
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
– การแกะสลัก (Carving)
๒.ใฝ่เรียนรู
กลุ้ ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์
– การหล่อ (Casting)
การแกะสลั
ก (Carving)
๒.ใฝ่เรียนรู้
-–– การทุ
การทุบบ ตีตี เคาะ
เคาะ (Repose)
(Repose)
–- การเชื
การหล่่ออม (Casting)
– การเชื่อม ปะ
ปะ ต่ต่ออ (Welding)
(Welding)
– การทุบ ตี เคาะ (Repose)
๔. แต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาจากการค้นคว้า จาแนกลักษณะ
– การเชื่อม ปะ ต่อ (Welding)
การปั้น (Modeling) การแกะสลัก (Carving) การหล่อ (Casting) การทุบ ตี
๔. แต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาจากการค้นคว้า จาแนกลักษณะ
เคาะ (Repose) และการเชื่อม ปะ ต่อ (Welding) เกี่ยวกับความเหมือนและ
การปั้น (Modeling) การแกะสลัก (Carving) การหล่อ (Casting) การทุบ ตี
ความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานประติมากรรมของศิลปิน
เคาะ (Repose) และการเชื่อม ปะ ต่อ (Welding) เกี่ยวกับความเหมือนและ
โดยครูคอยอธิบายเสริมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประติมากรรม
ความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานประติมากรรมของศิลปิน
ขัโดยครู
้นสรุปคอยอธิบายเสริมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประติมากรรม
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
ขั้นสรุป
ที่มีความเหมือนและความแตกต่างกันตามรูปแบบและวิธีการในการใช้วัสดุ
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
อุปกรณ์ในงานประติมากรรมที่ศิลปินเลือกใช้ โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่
ที่มีความเหมือนและความแตกต่างกันตามรูปแบบและวิธีการในการใช้วัสดุ
นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
อุปกรณ์ในงานประติมากรรมที่ศิลปินเลือกใช้ โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่
นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้

๙๕
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๙๕
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๙๖
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ
๔. เจตคติ
มีสุนทรียภาพและศิลปะ
นิสัยที่ดี

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ..........
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๙๗
ใบความรู้ที่ ๑.๒ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานประติมากรรม
การปั้น : ดินเหนียว ดินน้ามัน ขี้เลื่อยผสมกาว
การแกะ : ไม้ ขี้ผึ้ง
การสลัก : หินอ่อน น้าแข็ง ไม้เนื้อแข็ง
การทาแม่พิมพ์-การหล่อ : ปูนพลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ ยางพารา เงิน ทอง ทองแดง
การประกอบกัน-การเชื่อม : เหล็ก พลาสติก วัสดุสังเคราะห์
เทอร์เน็ต)
(หาภาพตัวอย่างจากอิอินเตอร์
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๙๘
ใบงาน ที่ ๑.๓ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันในกลุ่มเขียนผังมโนทัศน์แสดงลักษณะถ่ายทอดเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงาน
ประติมากรรมจากการร่วมกันสืบค้นจากสื่ออินเทอร์
เตอร์เน็ตหรือหนังสือต่างๆ ลงในกระดาษปรู๊ฟขนาด ๓๔x๔๓ นิ้ว
และวาดภาพประกอบตามหัวข้อดังนี้
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๙๙

ตัวตัอย่
วอย่าางรูงรูปปแบบการเขี
แบบการเขียยนแผนผั
นแผนทีง่คความคิ
วามคิดด

ที่มา : http://www.mindmapinspiration.com
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๑๐๐
เกณฑ์การประเมินการเขียน Mind Mapping ส่งผลความคิดวิจารณญาณ
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ น๑ Mind
วัสดุอุปMapping
กรณ์ในงานประติ
มากรรม
เกณฑ์
การประเมิ
นการเขี
ส่งผลความคิ
ดวิจารณญาณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชดาการเรี
ศ๒๒๑๐๑
นศิลในงานประติ
ป์
้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แผนการจั
ยนรู้ที่ ๑รายวิ
วัสดุชอาทัุปศกรณ์
มชัากรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง การประเมินการเขียน Mind Mapping การประเมินผลผลิต เป็นการวัดผลงาน (Product)พัฒนา
ตามแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (๒๕๔๗) โดยมีรายการที่ประเมิน คือ Mind Mapping การสืบค้นเกี่ยวกับ
ความคิดเรื่องความรอบรู้ศิลปะและตอบคาถาม ระบุที่มาของข้อมูล และมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
แสดงออกถึงความคิดวิจารณญาณ

ชื่อ-นามสกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

รายการประเมิน
เขียนเนื้อหา แยกแยะ เสร็จ
แก้ปัญหา
ได้ถูกต้อง เนื้อหาได้ ตามเวลา
ได้
ครบถ้วน เข้าใจง่าย (๑คะแนน) (๑คะแนน)
สมบูรณ์
(๑คะแนน)
(๑คะแนน)

๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๑ – ๒ คะแนน

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพพอใช้
คุณภาพควรปรับปรุง

มีราย
ละเอียด
ตกแต่ง
น่าสนใจ
(๑คะแนน)

รวม
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียน ยและเข้
าร่วามกิร่วจมกิ
กรรมการ
การเรี
น และเข้
จกรรม
เรียนรูย้ นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ในชี
ิตประจ�ำวั
ชีวิตวประจ
าวันได้นได้

พฤติกรรมบ่งชี้

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
ความรู
้ ้
องค์
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ในชี
ิตประจ�ำวั
ชีวิตวประจ
าวัน นได้

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
การเรี
้ต่างๆ
เรียนรูย้ตนรู่างๆ
เป็นเป็น การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทังๆ้ง ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
ทดลองสร้างสรรค์ผลงาน
ขัน้ นา
ประติมากรรม
๑. ครูนาบัตรภาพตัวอย่างงานประติมากรรมให้นักเรียนได้ชม
๒. ครูเปิดวีดีโอวิธีการปั้นลอยตัวพื้นฐานจากสื่ออินเทอร์
เตอร์เน็ต ให้นักเรียนชมและ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
๑.นักเรียนได้ศึกษาทดลองการ
ขั้นสอน
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
๑. ครูแนะนาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นลอยตัวพื้นฐานให้นักเรียนได้ศึกษา
ด้านความรู้
๑.วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม ๒. ครูสาธิตวิธีการปั้นลอยตัวพื้นฐาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๓. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕ คนสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมลอยตัวขนาดความ
๑.ทักษะการปั้น
กว้าง ๑๑ x ๑๖ นิ้ว (A๓)
(A3)
คุณลักษณะ
ขั้นสรุป
๑.มีวินัย
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันชื่นชมและอภิปรายร่วมกัน
๒.ใฝ่เรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-บัตรภาพ
เทอร์เน็ต
-อิอินเตอร์
-ภาพจากหนังสือต่างๆ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงานที่ ๑.๔ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงาน
ประติมากรรม
ทดลองสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
ลอยตัวพื้นฐานเป็นกลุ่ม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๐๒
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๑๐๓
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม

97
103

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

๔. เจตคติ
สังเกต
มีสุนทรียภาพและศิลปะ
นิสัยที่ดี
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ..................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ...........
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๑๐๔ 104

บัตรภาพ

ผลงานนักกเรีเรียยนสตรี
นสตรีวิทิวยา๒
ผลงานนั
ิทยา๒

ผลงานนั
กเรียนวชิรธรรมสาธิต
ผลงานนักเรียนวชิรธรรมสาธิต

๑๐๕
ใบงาน ที่ ๑.๔ เรื่อง การทดลองสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมลอยตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง

ให้นักเรียนทดลองสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมลอยตัว ๑ ชิ้น โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน
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๖๐
๑๐๖
๖๐

การประเมิ
(Product
Evaluation)
การประเมิ
นนผลงานทั
การประเมิ
นผลงานทั
ผลงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์(Product
(ProductEvaluation)
Evaluation)
การประเมิ
ผลผลิ
การวั
ผลงาน
(Product)พั
นาตามแนวคิ
ของ สุสุววิมิมลล ว่ว่อองวาณิ
งวาณิชช (๒๕๔๗)
(๒๕๔๗)
การประเมิ
นนผลผลิ
ตต เป็
นนการวั
ดดผลงาน
(๒๕๔๗)
การประเมิ
นผลผลิ
ตเป็เป็
นการวั
ดผลงาน(Product)พั
(Product)พัฒฒฒนาตามแนวคิ
นาตามแนวคิดดของ
โดยมี
ายการที
ระเมิ
งตามเกณฑ์
ความแปลกใหม่
สนใจ ความประณี
ความประณีตต สวยงาม
สวยงาม ผลิ
ผลิตตตได้
โดยมี
รรายการที
่ป่ประเมิ
นน คืนคืออคืความถู
กกต้ต้กออต้งตามเกณฑ์
ได้ได้
โดยมี
รายการที
่ประเมิ
อความถู
ความถู
องตามเกณฑ์ความแปลกใหม่
ความแปลกใหม่น่น่น่าาาสนใจ
ตามจ
านวนในเวลาที
าหนด
การพั
แบบมี
หาถ่าายทอดความคิ
ยทอดความคิดดทีที่เ่เป็ป็นนขบวนการ
ขบวนการ
ตามจ
านวนในเวลาที
่ก่กาหนด
ฒฒนาผลงานให้
ขบวนการ
ตามจ
านวนในเวลาที
่กาหนดการพั
การพั
ฒนาผลงานให้
นาผลงานให้ดดีขดีขึ้นีขึ้นโดยมี
ึ้นโดยมี
โดยมีตตต้น้น้นแบบมี
แบบมีเเนืเนืนื้อ้อหาถ่
ารณญาณ
และความประหยั
ะแนนเต็
๑๐
คะแนน
แบ่
ระดับบ คืคืออ
คิคิดดวิวิคิจจดารณญาณ
และความประหยั
ดด ดมีมีคคมีะแนนเต็
วิจารณญาณ
และความประหยั
คะแนนเต็มมม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบ่
แบ่งงงเป็เป็เป็นนน๔๔ ระดั
๐-๖๐-๖คะแนน
คะแนน
หมายถึ
งปรั
คะแนน
หมายถึงงผ่ผ่าานน
๐-๖
หมายถึ
งงต้ต้งออต้งปรั
บบปรุ
หมายถึ
คะแนน
หมายถึ
องปรั
บปรุปรุงง ง ๗๗๗ คะแนน
คะแนน
๘-๙๘-๙คะแนน
คะแนน
หมายถึ
าได้
๑๐
คะแนน
หมายถึงงททาได้
าได้ดดีมีมาก
าก
๘-๙
หมายถึ
งงททงาได้
ดดี ีดี
๑๐
หมายถึ
คะแนน
หมายถึ
ทาได้
๑๐ คะแนน
คะแนน
อย่
างง าแบบตรวจผลงานด้
แบบตรวจผลงานด้
นผลผลิ
นทั
ตัตัววอย่
าานผลผลิ
ตตด้ด้ตาด้านทั
ตัวาอย่
ง แบบตรวจผลงานด้
านผลผลิ
านทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์

๑. ๑.๑.
๒. ๒.๒.
๓. ๓.๓.
๔. ๔.๔.
๕. ๕.๕.
๖. ๖.

รวม
รวม
รวม
๑๐
๑๐
๑๐
ความประหยั
ความประหยัดด((๑)
๑)

ความคิ
ความคิดดทีที่เ่เป็ป็นนขบวนการ
ขบวนการ คิคิดดวิวิจจารณญาณ(
ารณญาณ(๒)
๒)

การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นโดยมี
โดยมีต้นแบบ(๑)

ผลิตได้ตามจานวนในเวลาที่กาหนด(๑)

ความประณีตต สวยงาม
สวยงาม (๒)
(๒)
ความประณี

-นามสกุ
ชืชื่อ่อชื-นามสกุ
ลล ล
่อ-นามสกุ

ความถูกกต้ต้อองตามเกณฑ์
งตามเกณฑ์((๑)
๑)
ความถู
ความแปลกใหม่ น่น่าาสนใจ
สนใจ (๒)
(๒)
ความแปลกใหม่

รายการประเมินน
รายการประเมิ

100
106
6060

101
๑๐๗ 107

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ ทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
เรียนรูย้ นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตวประจ
าวันได้
ในชี
ติ ประจ�ำวั
นได้

พฤติกรรมบ่งชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู
้ ้
องค์ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ในชี
ิตประจ�ำวั
ชีวิตวประจ
าวัน นได้

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
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
การเรี
งๆนเป็น เรี
การเรี
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทังๆ้ง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา

คุณลักษณะ
๑.มีวินัย
๒.ใฝ่เรียนรู้

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.ทักษะกำรปั้น

ด้านความรู้
๑.งำนทัศนศิลป์ในกำรโฆษณำ

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บรรยำยวิธีกำรใช้งำนทัศนศิลป์ใน กำร
การโฆษณา
ตใจได้
โฆษณำ เพื่อเพื
โน้่อมโน้
น้ำมวจิน้าตวจิ
ใจได้
๒. บอกและเห็นคุณค่ำของกำรเรียนถึง
ควำมสำคัญของวิธีกำรใช้งำนทัศนศิลป์ในกำร
การโฆษณา
โฆษณำ เพื่อเพื
โน้่อมโน้
น้ำมวจิน้าตวจิ
ใจตใจ
๓. นำเสนอตัวอย่ำงและจำแนกวิธีกำรใช้งำน
ทัศนศิลป์ในกำรโฆษณำ เพื่อโน้มน้ำวจิตใจได้

ขอบเขตเนื้อหา
นำงำนทัศนศิลป์มำใช้เพื่อดึงดูดควำมสนใจเพื่อ
ต้องกำรให้สะดุดตำและซื้อสินค้ำหรือบริกำร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ขั้นสอน
๑. ครูอธิบำยควำมหมำยของกำรโฆษณำเพื่อให้นักเรียนเข้ำใจ
๒. ครูนำตัวอย่ำงผลงำนโฆษณำที่ใช้วิธีกำรทำงทัศนศิลป์ในกำร
สร้
ำงสรรค์
รูปแบบต่
ำง ๆางให้ๆนให้
ักเรีนยักนสั
เกตงเกต
การสร้
างสรรครู
ปแบบต่
เรียงนสั
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเครำะห์วิธีกำรใช้งำนทัศนศิลป์ในกำร
โฆษณำเพื
่อโน้ม่อโน้
น้ำมวจิน้ตาวจิ
ใจ ตว่ใจำมีว่วาิธมีีกวำรอย่
ำงไรบ้
ำง าง
การโฆษณาเพื
ิธีการอย่
างไรบ้
๔. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน ร่วมกันศึกษำค้นคว้ำ
ควำมหมำยของกำรโฆษณำ และวิธีกำรใช้งำนทัศนศิลป์ในกำร
การโฆษณา
ดหาตั
างผลงานลงในแบบจดบั
กและวาด
โฆษณำ จัดจัหำตั
วอย่วอย่
ำงผลงำนลงในแบบจดบั
นทึนกทึและวำด
ภำพประกอบ
๕. แต่ละกลุ่มออกมำบรรยำยผลกำรศึกษำ ควำมหมำย และ
วิธีกำรใช้งำนทัศนศิลป์ในกำรโฆษณำ จำแนกลักษณะวิธีกำร
ถ่ำยทอดแนวคิดในกำรโน้มน้ำวจิตใจ โดยครูคอยอธิบำยเสริมถึง
วิธีกำรที่ใช้สื่อถึงแนวควำมคิดที่แสดงออกมำในงำนโฆษณำ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูสุ่มสอบถำมนักเรียนว่ำมีใครรู้จักคำจำกัดควำมของโฆษณำ
หรือไม่
๒. ครูสนทนำกับนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงควำมรู้เกี่ยวกับกำรโฆษณำ
ประเภทต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-ตัวอย่ำงผลงำนโฆษณำ(จำกอิอินเตอร์
เทอร์เน็ต)
-ภำพจำกหนังสือต่ำงๆ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-นำเสนอ อภิปรำยตัวอย่ำงงำนทัศนศิลป์ใน
งำนโฆษณำแบบกลุ่ม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๐๘

102
108

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขัน้ สรุป
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยำยสรุปเรื่องงำนทัศนศิลป์ในกำร
โฆษณำที่มีวิธีกำรสร้ำงสรรค์หลำยรูปแบบเพื่อโน้มน้ำวจิตใจ ให้งำน
โฆษณำชิ้นนั้นประสบผลสำเร็จ โดยครูคอยให้ควำมรู้เสริมในส่วนที่
นักเรียนไม่เข้ำใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๐๙

109
103

๑๑๐
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้ำนควำมรู้
๒.ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
๓.ด้ำนคุณลักษณะ
๔. เจตคติ
มีสุนทรียภำพและศิลปะ
นิสัยที่ดี

วิธีการ
ทดสอบวัดควำมรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม
สังเกต

104
110

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภำพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภำพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภำพดีขึ้นไป ร้อยละ
๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ...........

105
๑๑๑ 111

แบบวัดทักษะการปฏิบัติงานแบบตรวจสอบรายการนาเสนอปากเปล่า
(อ้างอิงคู่มือพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ(Performance Assessment)
สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน:๒๕๖๐
แบบตรวจสอบกำรนำเสนอปำกเปล่ำ
ชื่อกลุ่ม...................................................................................วันที่..............เดือน............พ.ศ. ....
กำรปฏิบัติกิจกรรม นำเสนอหน้ำชั้น เรื่อง .........งำนทัศนศิลป์ในกำรโฆษณำ............
กำ √ ถ้ำปรำกฏ

-

รำยกำรแสดง/กำรปฏิบัติ
ยืนนำเสนอด้วยท่ำทำงสุภำพที่เป็น
ธรรมชำติ
ใช้สำยตำมองผู้ฝฟััง
กำรแสดงออกทำงใบหน้ำ
ใช้ลีล่ำท่ำทำงประกอบ
พูดชัดเจน
พุดมีเนื้อหำสำระ
พูดเนื้อหำช้ำและเหมำะสม
เสนอแนวคิดสอดแทรกสื่อถึง
ควำมคิดที่มีวิจำรณญำณ
แสดงควำมสนใจต่อผู้ฝฟััง

บันทึกเพิ่มเติม

หมำยเหตุ
กำรประเมินแบบตรวจสอบรำยกำรนำเสนอปำกเปล่ำนั้นเป็นกำรชี้แนะให้นักเรียนให้ทรำบถึงกำรปฏิบัติที่ควร
ชื่นชมหรือปรับปรุงเพื่อพัฒนำแก้ไขให้ดีขึ้น ไม่ได้สรุปเป็นผลกำรให้ระดับคะแนนดังเช่นเกณฑ์อื่นๆ

๑๑๒ 112
106
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยำยำมในกำร
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยน และเข้
ำร่วมกิ
กรรมกำร
การเรี
เรี
ยนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหำควำมรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียน ด้วยกำรเลือกใช้สื่ออย่ำง
เหมำะสม บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์
สรุปเป็นองค์ควำมรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนำไปใช้ใน
ิตประจ�ำวั
ชีในชี
วิตวประจ
ำวันได้นได้

พฤติกรรมบ่งชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอำใจใส่และมีควำมเพียรพยำยำมในกำรเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
๔.๒.๑ ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้จำกหนังสือ เอกสำร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่ำงๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่ำงเหมำะสม
๔.๒.๒ บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์ ตรวจสอบจำกสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ควำมรู
้ ้
องค์
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ และนำไปใช้ใน
ิตประจ�ำวั
ชีในชี
วิตวประจ
ำวัน น

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจำกกำรสังเกตตำมสภำพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตำมข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้ำเรียนตรงเวลำ เข้ำเรียนตรงเวลำ
ไม่ศึกษำค้นคว้ำหำ ตั้งใจเรียน เอำใจ ตั้งใจเรียน เอำใจ
ควำมรู้
ใส่ในกำรเรียน
ใส่ในกำรเรียน
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
กำรเรียนรู้ และเข้ำ กำรเรียนรู้ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกำร ร่วมกิจกรรมกำร
การเรี
งๆนเป็น เรี
การเรี
เรี
ยนรูย้ตนรู
่ำงๆ้ต่าเป็
ยนรูย้ตนรู
่ำงๆ้ต่างๆ
บำงครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้ำเรียนตรงเวลำ
ตั้งใจเรียน เอำใจ
ใส่ในกำรเรียน
และมีส่วนร่วมใน
กำรเรียนรู้ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกำร
การเรี
เรี
ยนรูย้ตนรู
่ำงๆ้ต่าทังๆ้ง ทั้ง
ภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
เป็นประจำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
การใช้งานทัศนศิลป์ในการ
สร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์
ในงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโน้ม
น้าวจิตใจของตนเองได้
๒.บอกและตระหนักถึงความสาคัญ
ในการเรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน
ทัศนศิลป์ในงานโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อโน้มน้าวจิตใจของตนเอง
ด้านความรู้
๑.งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาสื่อ
สิ่งพิมพ์
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.ทักษะกระบวนการวิเคราะห์งาน
โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
คุณลักษณะ
๑.มีวินัย
๒.ใฝ่เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์อย่างไร
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการการใช้งานทัศนศิลป์ใน
การโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ที่นักเรียนเคยพบเห็นมาก่อน
ขั้นสอน
๑. ครูนาตัวอย่างผลงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้วิธีการทางทัศนศิลป์ในการ
การสร้
างสรรค์
รูปแบบต่
งๆ่อเพื
เรียงนสั
สร้างสรรค์
รูปแบบต่
างๆาเพื
ให้่อนให้
ักเรีนยักนสั
เกตงเกต
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์วิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาสื่อ
สิ่งพิมพ์เพื่อโน้มน้าวจิตใจ ว่ามีวิธีการสร้างสรรค์อย่างไรบ้าง
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง สร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ ที่
มีวิธีการสร้างสรรค์หลายรูปแบบเพื่อโน้มน้าวจิตใจ ให้งานโฆษณาชิ้นนั้นประสบ
ผลสาเร็จ โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง สร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-ตัวอย่างผลงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์(จาก
อินเทอร์
เตอร์เน็ต)
-ภาพงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์จากหนังสือ
ต่างๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๑๓
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๑๑๔
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ
๔. เจตคติ
มีสุนทรียภาพและศิลปะ
นิสัยที่ดี

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม
สังเกต

108
114

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ......
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ..........
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ สร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
การเรี
เรี
ยนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ิตประจ�ำวั
ชีในชี
วิตวประจ
าวันได้นได้

พฤติกรรมบ่งชี้

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
ความรู
้ ้
องค์
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ในชี
ิตประจ�ำวั
ชีวิตวประจ
าวัน น

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
การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
การเรี
งๆนเป็น เรี
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทังๆ้ง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.ออกแบบสร้ำงสรรค์ผลงำน
โฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้งำน
ทัศนศิลป์เพื่อโน้มน้ำวจิตใจได้
ด้านความรู้
๑.งำนทัศนศิลป์ในกำรโฆษณำสื่อ
สิ่งพิมพ์
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.ทักษะกระบวนกำรสร้ำงสรรค์
งำนโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์
คุณลักษณะ
๑.มีวินัย
๒.ใฝ่เรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
นำเสนอกำรใช้งำนทัศนศิลป์ในกำร
สร้ำงสรรค์งำนโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อโน้มน้ำวจิตใจ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนดูภำพตัวอย่ำงกำรออกแบบโลโก้ ตัวอักษร หน้ำปกหนังสือ โดย
ครูแสดงให้เห็นหลักควำมสำคัญในกำรเลือกทัศนธำตุในงำนทัศนศิลป์มำทำให้
งำนโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์มีควำมน่ำสนใจ
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบำยหลักกำรใช้ทัศนธำตุให้แสดงถึงจุดเด่นของชิ้นงำน ซึ่งเป็นประเด็น
หลักในงำนสื่อโฆษณำ เช่น รูปร่ำง รูปทรง เส้น และสี ที่มีอิทธิพลต่อกำร
สร้ำงสรรค์ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ชี้แนะแนวทำงให้นักเรียนนำทัศนธำตุไปใช้ในกำร
การออกแบบได้
ย่าำงสร้
างสรรค์
และสวยงาม
ออกแบบได้อย่ำองสร้
งสรรค์
และสวยงำม
๒. นักเรียนออกแบบสร้ำงสรรค์ผลงำนโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์ตำมควำมสนใจ โดยใช้
วิธีกำรทำงทัศนศิลป์ เพื่อให้สำมำรถดึงดูดควำมสนใจ และโน้มน้ำวจิตใจของ
เพื่อน ๆ ได้
๓. นักเรียนออกมำบรรยำยผลงำนโฆษณำของตนเอง ถึงชื่อผลงำน โฆษณำอะไร
เพื่อถ่ำยทอดแนวคิดในกำรโน้มน้ำวจิตใจเพื่อน ๆ โดยครูคอยอธิบำยเสริมถึง
วิธีกำรที่ใช้สื่อถึงแนวควำมคิดที่แสดงออกมำให้ผลงำนน่ำสนใจยิ่งขึ้น
ขั้นสรุป
๑. ครูนำผลงำนโฆษณำของนักเรียนที่สำมำรถจูงใจ และโน้มน้ำวจิตใจของ
เพื่อน ๆ ได้ ให้นักเรียนเห็นถึงวิธีกำรในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์
ที่ประสบควำมสำเร็จ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-บัตรภำพ
-ตัวอย่ำงผลงำนโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์(จำก
เทอร์เน็ต)
อินเตอร์
-ภำพงำนโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์จำกหนังสือ
ต่ำงๆ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงำนที่ ๑.๕ ผลงำนสร้ำงสรรค์กำร
ออกแบบงำนโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์
(โลโก้ชื่อตนเอง)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง นาเสนอผลงานสร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

๑๑๖
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๑.ด้ำนควำมรู้

ทดสอบวัดควำมรู้ แบบทดสอบ

- ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๒.ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร

ประเมินทักษะ

แบบประเมิน

๓.ด้ำนคุณลักษณะ

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต

๔. เจตคติ
มีสุนทรียภำพและศิลปะ
นิสัยที่ดี

สังเกต

แบบสังเกต

-มีทักษะอยู่ในระดับคุณภำพ ดี ขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับคุณภำพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภำพดีขึ้นไป ร้อย
ละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ...........
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๑๑๘ 112

บัตรภาพ

ที่มำ : https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%95%E0%

ที่มำ : https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%95%E0%
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ใบงาน ที่ ๑.๕ เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์การออกแบบงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ (โลโก้ชื่อตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง

ให้นักเรียนออกแบบงำนโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์ (โลโก้ชื่อตนเอง) ๑ ชิ้น

๖๐
๖๐
๑๒๐

การประเมิ
(Product
Evaluation)
การประเมิ
นผลงานทั
ผลงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์(Product
(ProductEvaluation)
Evaluation)
การประเมิ
นนผลงานทั
การประเมิ
ผลผลิ
การวั
ผลงาน
(Product)พั
นาตามแนวคิ
ของ สุสุววิมิมลล ว่ว่อองวำณิ
งวาณิชช (๒๕๔๗)
(๒๕๔๗)
การประเมิ
นผลผลิ
ตเป็เป็
นการวั
ดผลงาน(Product)พั
(Product)พัฒฒฒนำตำมแนวคิ
นาตามแนวคิดดของ
งวาณิ
กำรประเมิ
นนผลผลิ
ตต เป็
นนกำรวั
ดดผลงำน
(๒๕๔๗)
โดยมี
ายการที
ระเมิ
งตามเกณฑ์
ความแปลกใหม่
สนใจ ควำมประณี
ความประณีตต สวยงำม
สวยงาม ผลิ
ผลิตตตได้
โดยมี
รายการที
่ประเมิ
อความถู
ความถู
องตามเกณฑ์ควำมแปลกใหม่
ความแปลกใหม่น่น่น่ำาาสนใจ
สวยงาม
โดยมี
รรำยกำรที
่ป่ประเมิ
นน คืนคืออคืควำมถู
กกต้ต้กออต้งตำมเกณฑ์
ได้ได้
ตามจ
านวนในเวลาที
าหนด
การพั
แบบมี
หาถ่ำายทอดควำมคิ
ยทอดความคิดดทีที่เ่เป็ป็นนขบวนการ
ขบวนการ
ตามจ
านวนในเวลาที
่กาหนดกำรพั
การพั
ฒนาผลงานให้
นาผลงานให้ดดีขดีขึ้นีขึ้นโดยมี
ึ้นโดยมี
โดยมีตตต้น้น้นแบบมี
แบบมีเเนืเนืนื้อ้อหำถ่
ตำมจ
ำนวนในเวลำที
่ก่กำหนด
ฒฒนำผลงำนให้
ขบวนกำร
ารณญาณ
และความประหยั
ะแนนเต็
๑๐
คะแนน
แบ่
ระดับบ คืคืออ
วิจารณญาณ
และความประหยั
คะแนนเต็มมม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบ่
แบ่งงงเป็เป็เป็นนน๔๔ ระดั
คิคิดดวิวิคิจจดำรณญำณ
และควำมประหยั
ดด ดมีมีคคมีะแนนเต็
๐-๖๐-๖คะแนน
คะแนน
หมายถึ
งปรั
คะแนน
หมายถึงงผ่ผ่ำาานน
คะแนน
หมายถึ
องปรั
บปรุปรุงง ง ๗๗๗ คะแนน
คะแนน
๐-๖
หมำยถึ
งงต้ต้งออต้งปรั
บบปรุ
หมำยถึ
๘-๙๘-๙คะแนน
คะแนน
หมายถึ
าได้
๑๐
คะแนน
หมายถึงงททำได้
าได้ดดีมีมำก
าก
คะแนน
หมายถึ
ทาได้
๑๐ คะแนน
คะแนน
าได้
าก
๘-๙
หมำยถึ
งงททงำได้
ดดี ีดี
๑๐
หมำยถึ
อย่
างง าแบบตรวจผลงานด้
แบบตรวจผลงานด้
นผลผลิ
นทั
ตัวาอย่
ง แบบตรวจผลงานด้
านผลผลิ
านทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์
ตัตัววอย่
าานผลผลิ
ตตด้ด้ตาด้านทั

๑. ๑.๑.
๒. ๒.๒.
๓. ๓.๓.
๔. ๔.๔.
๕. ๕.๕.
๖. ๖.๖.

รวม
รวม
รวม
๑๐
๑๐
๑๐
ความประหยั
ควำมประหยั
ความประหยัด((๑)

ความคิ
ขบวนการ
ารณญาณ(
ควำมคิ
ความคิดดทีที่เ่เป็ป็นนขบวนกำร
ขบวนการ คิคิดดวิวิจจำรณญำณ(
ารณญาณ(๒)

กำรพั
การพัฒ
นาผลงานให้ดดีขีขึ้นึ้นโดยมี
ฒนำผลงำนให้
โดยมีตต้น้นแบบ(
แบบ(๑)

ผลิ
ามจำนวนในเวลำที
านวนในเวลาที่ก่กำหนด(๑)
าหนด(๑)
ผลิตตได้
ได้ตตำมจ

ควำมประณี
ความประณีตต สวยงำม
สวยงาม (๒)
(๒)

-นามสกุ
่อ-นามสกุ
ชืชื่อ่อชื-นามสกุ
ลล ล

ควำมถู
ความถูกกต้ต้อองตำมเกณฑ์
งตามเกณฑ์((๑)
๑)
ควำมแปลกใหม่
ความแปลกใหม่ น่น่ำาสนใจ
สนใจ (๒)
(๒)

รายการประเมินน
รายการประเมิ
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60
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ นาเสนอผลงานสร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยำยำมในกำร
เรี
ยน และเข้
ำร่วมกิ
กรรมกำร
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
การเรี
เรี
ยนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหำควำมรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียน ด้วยกำรเลือกใช้สื่ออย่ำง
เหมำะสม บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์
สรุปเป็นองค์ควำมรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนำไปใช้ใน
ชีวิตวประจ
ำวันได้นได้
ในชี
ิตประจ�ำวั

พฤติกรรมบ่งชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอำใจใส่และมีควำมเพียรพยำยำมในกำรเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
๔.๒.๑ ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้จำกหนังสือ เอกสำร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่ำงๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่ำงเหมำะสม
๔.๒.๒ บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์ ตรวจสอบจำกสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ควำมรู
้ ้
องค์
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ และนำไปใช้
ไปใช้ใน
ชีในชี
วิตวประจ
ำวัน น
ิตประจ�ำวั

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจำกกำรสังเกตตำมสภำพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตำมข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้ำเรียนตรงเวลำ เข้ำเรียนตรงเวลำ
ไม่ศึกษำค้นคว้ำหำ ตั้งใจเรียน เอำใจ ตั้งใจเรียน เอำใจ
ควำมรู้
ใส่ในกำรเรียน
ใส่ในกำรเรียน
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
กำรเรียนรู้ และเข้ำ กำรเรียนรู้ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกำร ร่วมกิจกรรมกำร
การเรี
งๆนเป็น การเรี
เรี
ยนรูย้ตนรู
่ำงๆ้ต่าเป็
เรียนรูย้ตนรู
่ำงๆ้ต่างๆ
บำงครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้ำเรียนตรงเวลำ
ตั้งใจเรียน เอำใจ
ใส่ในกำรเรียน
และมีส่วนร่วมใน
กำรเรียนรู้ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกำร
การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่ำงๆ้ต่าทังๆ้ง ทั้ง
ภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
เป็นประจำ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เทคนิคการสร้างสรรค์เกิดทัศนศิลป์ที่สวยงาม
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๕ ชั่วโมง

๑.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระ ทัศนศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง อิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม. ๒/๓ วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ
๒.สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวผู้วาดต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคต่างๆอย่างสร้างสรรค์
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงหาวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายใช้ทดแทนได้ และสื่อความหมายและเรื่องราวได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
.
๑. ความรู้ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
๒. หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์
๓. การสื่อความหมายผ่านงานทัศนศิลป์
ทักษะ/กระบวนการ
๑. เขียนอธิบายการวิเคราะห์
๒. พูดนาเสนอการจาแนกประเภทและการเปรียบเทียบ
๓. ทักษะวาดภาพ
เจตคติ
๑. การรับรู้ (Perception Evaluation) สุนทรียภาพและศิลปะนิสัยที่ดี
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

117
๑๒๓ 123

๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ผลงานสร้างสรรค์วาดเส้นพื้นฐาน
๒. ผลงานสร้างสรรค์วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์)
๓. ผลงานสร้างสรรค์วาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะตัวละคร
ชิ้นงานหรือภาระงาน
หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
แผนการเรี
้เรื่อ่องง
แผนการเรี
ยนรูยนรู
้ที่...เรื
หน่วยที่๓ ศ ๑.๑ ม.๒/๓ ๑.การวาดเส้น
ใบงานที่ ๑ เรื่อง วาดเส้นพื้นฐาน
เทคนิค
ใบงานที่ ๒ เรื่อง ระบายสีภาพทิวทัศน์(สีโปสเตอร์)
๒.การระบายสี
สร้างสรรค์
ใบงานที่ ๓ เรื่อง การออกแบบบุคลิกลักษณะตัว
เกิดทัศนศิลป์
๓.การวาดภาพถ่ายทอด
ละคร
ที่สวยงาม
บุคลิกลักษณะตัวละคร
๗. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
รายการประเมิน

๔ (ดีมาก)
๑.ความรู้ (K)
ปรนัยทาแบบทดสอบได้
๑.๑ การทดสอบ
๙-๘ ข้อ
อัตนัย เขียนอธิบายได้
ถูกต้องยกตัวอย่างอย่าง
สร้างสรรค์
๒.ทักษะ/กระบวนการ - สามารถเขียนกาหนด
(P)
เกณฑ์ในการวิเคราะห์
๒.๑ทักษะการเขียน ข้อมูล แยกแยะข้อมูลได้
Mind Mapping
ตามเกณฑ์ บอก
-การคิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ และ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ในแต่ละองค์ประกอบ
นาเสนอผลการวิเคราะห์
มาเขียนสรุปตาม
วัตถุประสงค์ได้ชัดเจน
เป็นตัวอย่าง

คาอธิบายคุณภาพ (Rubric)
๓(ดี)
๒(พอใช้)
ทาแบบทดสอบได้
ทาแบบทดสอบได้
๗-๘ ข้อ
๕-๖ ข้อ
อัตนัย เขียนอธิบาย อัตนัยเขียนอธิบายเนื้อหา
ถูกต้องยกตัวอย่างได้
ถูกต้อง
- สามารถเขียนกาหนด
เกณฑ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล แยกแยะข้อมูลได้
ตามเกณฑ์ บอก
ความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ในแต่ละองค์ประกอบ
นาเสนอผลการ
วิเคราะห์มาเขียนสรุป
ตามวัตถุประสงค์ได้
ชัดเจนเป็นตัวอย่าง

- สามารถกาหนดเกณฑ์
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
แยกแยะข้อมูลได้ตาม
เกณฑ์ บอกความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ และความสัมพันธ์
ของข้อมูล ในแต่ละ
องค์ประกอบนาเสนอผล
การวิเคราะห์มาเขียนสรุป
ตาม วัตถุประสงค์ได้
ชัดเจนเป็นตัวอย่าง

๑(ควรปรับปรุง)
ทาแบบทดสอบ
ได้ น้อยกว่า ๕ ข้อ
อัตนัย เขียนอธิบาย
ไม่ได้
-ไม่สามารถกาหนด
เกณฑ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล แยกแยะข้อมูลได้
ตามเกณฑ์ บอก
ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ และความสัมพันธ์
ของข้อมูล ในแต่ละ
องค์ประกอบนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์มาเขียน
สรุปตาม วัตถุประสงค์
ได้ชัดเจนเป็นตัวอย่าง

รายการประเมิน

๑๒๔
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๔ (ดีมาก)
- สามารถกาหนด เกณฑ์
ที่ได้รับการยอมรับทาง
วิชาการหรือยอมรับ
โดยทั่วไป เพื่อใช้ในการ
แปลความและจ
าแนก�แนก
การแปลความและจำ
ประเภทของสิ่งต่างๆ แยก
สิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุ
อธิบายผลการจาแนก
ประเภทอย่างมี
หลักเกณฑ์ได้อย่างชัดเจน

คาอธิบายคุณภาพ (Rubric)
๓(ดี)
๒(พอใช้)
- สามารถกาหนด เกณฑ์ที่ - สามารถกาหนด เกณฑ์
ได้รับการยอมรับทาง วิชา ที่ได้รับการยอมรับทาง
การหรือยอมรับโดยทั่วไป วิชาการหรือยอมรับ
เพื่อใช้ในการแปลความและ โดยทั่วไป เพื่อใช้ในการ
จจำาแนกประเภท
ของสิ่ง ่ง แปลความและจ
าแนก�แนก
การแปลความและจำ
�แนกประเภทของสิ
ต่างๆ แยกสิ่งต่างๆ ตาม ประเภท
ของสิ่ง่งต่ต่าางงๆๆ
ประเภทของสิ
เกณฑ์ทที่ระบุ
เกณฑ์
ี่ระบุอธิอบธิายผลการ
บายผล แยกสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ที่
จาแนก
างมีางมี ระบุอธิบายผลการจาแนก
การจำ
�แนกประเภทอย่
ประเภทอย่
หลักเกณฑ์ได้เป็นส่วนใหญ่ ประเภทอย่างมี
หลักเกณฑ์ได้เป็นบางส่วน

-สามารถระบุได้วา่ สิ่งที่
ต้องการเปรียบเทียบกันมี
ลักษณะเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไร ได้อย่าง
ชัดเจน

-สามารถระบุได้วา่ สิ่งที่
ต้องการเปรียบเทียบกัน
มีลักษณะเหมือนกัน
หรือต่างกันอย่างไร
ได้เป็นส่วนใหญ่

-สามารถระบุได้วา่ สิ่งที่
ต้องการเปรียบเทียบกันมี
ลักษณะเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไรได้เป็น
บางส่วน

-ไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่ง
ที่ต้องการเปรียบเทียบ
กันมีลักษณะเหมือนกัน
หรือต่างกันอย่างไร

๒.๒. การนาเสนอ
-การนาเสนอมีการ
งลำ�บดัเนืบเนื้อหาจากที
้อหาจากที่ไ่ได้ด้
เรียงลยาดั
อภิปรายหน้าชัน้ เรียน การเรี
มีการวิเคราะห์แปลความ
ของความรู้และแยกแยะ
เนื้อหาได้ดีมากอธิบายได้
เชื่อมโยงมีความต่อเนื่องมี
ประโยชน์ให้แง่คิดที่ดี
๒.๓ สร้างสรรค์ผลงาน -รูปแบบผลงานความแปลก
ใหม่มีการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ตรงตามหัวข้อ
ทัศนธาตุสร้างสรรค์
รูปแบบผลงานมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวมีขบวนการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการ
สมัยใหม่จัดองค์ประกอบ
ตามองค์ประกอบศิลป์ได้
อย่างสวยงามชิน้ งานมีความ
สมบูรณ์

-การนาเสนอมีการ
การเรี
งลำ�บดัเนืบเนื้อหาจากที
้อหาจากที่ ่
เรี
ยงลยาดั
ได้มีการวิเคราะห์แปล
ความของความรู้และ
แยกแยะเนื้อหาได้ดีมี
ความต่อเนื่องมี
ประโยชน์ให้แง่คิด
-รูปแบบผลงานความ
แปลกใหม่มีการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ตรงตามหัวข้อ
ทัศนธาตุสร้างสรรค์
ขบวนการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีหรือวิธีการ
สมัยใหม่จัดองค์ประกอบ
ตามองค์ประกอบศิลป์ได้
อย่างสวยงามชิน้ งานมี
ความสมบูรณ์

-การนาเสนอมีการ
การเรี
งลำ�บดัเนืบเนื้อหาได้
้อหาได้พพอใช้
อใช้
เรี
ยงลยาดั
มีความต่อเนื่องมีประโยชน์
น้อยให้แง่คิดน้อย

-การนาเสนอมีการ
การเรี
เนื้อหา
เรียงลยาดังลำบ�เนืดับ้อหา
ปรับปรุงไม่มีความ
ต่อเนื่องมีประโยชน์น้อย
ให้แง่คิดน้อย

-รูปแบบผลงานมีการคิด
อย่างสร้างสรรค์ตรงตาม
หัวข้อทัศนธาตุสร้างสรรค์
จัดองค์ประกอบตาม
องค์ประกอบศิลป์ได้อย่าง
สวยงามชิ้นงานมีความ
สมบูรณ์

-รูปแบบผลงานยังไม่สื่อ
ถึงการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ตรงตามหัวข้อ
ทัศนธาตุสร้างสรรค์
จัดองค์ประกอบยังไม่
สมบูรณ์

- การแปลความและ
จาแนกประเภท

- ทักษะการ
เปรียบเทียบ

๑(ควรปรับปรุง)
- ไม่สามารถกาหนดหรือ
ระบุ เกณฑ์ที่ได้รับการ
ยอมรับทาง วิชาการหรือ
ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อใช้
ในการแปลความและ
จาแนกประเภทของสิง่
ต่างๆ แยกสิง่ ต่างๆ ตาม
เกณฑ์ที่ระบุอธิบายผล
การจาแนกประเภทอย่าง
มีหลักเกณฑ์ได้
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เกณฑ์
เกณฑ์
การตัการตั
ดสินดสิน
รวมรายการการประเมิ
รวมรายการการประเมิ
น ทัน้ง ๒ทั้งหั๒วข้หัอวข้อ
. การทดสอบความรู
้ ้
๑. ๑การทดสอบความรู
๒. ๒ทั.กษะ/กระบวนการ
ทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการวาดเส้
ทักษะการวาดเส้
น (๑๐
น (๑๐
คะแนน)
คะแนน)
ทักษะการระบายสี
ทักษะการระบายสี
(๑๐(๑๐
คะแนน)
คะแนน)
ทักษะการออกแบบบุ
ทักษะการออกแบบบุ
คลิกคลัลิกกษณะตั
ลักษณะตั
วละคร
วละคร
(๑๐(๑๐
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์
เกณฑ์
การผ่การผ่
าน าน

๑๕ ๑๕
– ๑๖– ๑๖
๑๓ ๑๓
– ๑๔– ๑๔
๑๑ ๑๑
– ๑๒– ๑๒
๙ -๙ ๑๐
- ๑๐

หมายถึ
หมายถึ
ง ง
หมายถึ
หมายถึ
ง ง
หมายถึ
หมายถึ
ง ง
หมายถึ
หมายถึ
ง ง

ตั้งแต่ตั้ง๙แต่ขึ๙้นไปขึ้นผ่ไปานเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ดีมากดีมาก
ดี ดี
พอใช้พอใช้
ปรับปรั
ปรุบงปรุง
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แบบทดสอบหน่วยที่ ๓ เรื่อง เทคนิคที่สร้างสรรค์เกิดทัศนศิลป์ที่สวยงาม
ศ๑.๑ ม.๒/๓ เข้าใจวิแบบทดสอบหน่
ธีการเทคนิคที่หวลากหลายในการวาดภาพสื
่อความหมาย
ยที่ ๓ เรื่อง เทคนิคที่สร้างสรรค์
เกิดทัศนศิลป์ที่สวยงาม
ศ๑.๑ ม.๒/๓ เข้าใจวิธีการเทคนิคที่หลากหลายในการวาดภาพสื่อความหมาย
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑.้แจง
ขั้นตอนแรกของการวาดภาพสื
่อความหมายและ
คาชี
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที
่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อ๖.
เดียส้วมระบายสีน้าโดยให้เกิดการซึมผสมกันเอง แสดง
งราวคือข้อใด
๑. เรื
ขั้น่อตอนแรกของการวาดภาพสื
่อความหมายและ ๖. ว่ส้ามระบายสีน้าโดยให้เกิดการซึมผสมกันเอง แสดง
ก.่องราวคื
การจัดอวางรู
ส้ว่ามใช้
คใดในการระบายสี
เรื
ข้อใดปร่าง รูปทรง
ส้มเทคนิ
ใช้เทคนิ
คใดในการระบายสี
ข. การจั
การร่าดงภาพโครงสร้
งหยาบ
ก.
แบบเปียกบนเปียก
ก.
วางรูปร่าง รูปาทรง
ส้มใช้การระบายสี
เทคนิคใดในการระบายสี
ค. การรวบรวมเรื
่องราวที
่ต้องการวาด
ข. การระบายสีแบบเปียกบนเปี
กบนแห้ยงก
ก.
ข.
การร่างภาพโครงสร้
างหยาบ
ง. การรวบรวมเรื
การกาหนดกรอบแนวคิ
ค. การระบายสีแบบเปี
บบแห้ยงกบนแห้
บนเปียกง
ข.
ค.
่องราวที่ตด้อและวางแผนการ
งการวาด
ทง.างาน
ง. การระบายสีแบบแห้งบนเปี
บนแห้ยงก
ค.
การกาหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการ
๒. การทำ
ใดมี�งาน
ความสาคัญต่อการจัดหน้ากระดาษ
๗. ง.สีโปสเตอร์
มีคุณแสมบั
ติทงึบบนแห้
แสงคล้ง ายคลึงกันกับสี
การระบายสี
บบแห้
ทข้อางาน
การวิ
เคราะห์
ดใด มีคุณสมบัติทึบแสงคล้ายคลึงกันกับสี
๗. สีชนิโปสเตอร์
๒. ข้ก.อใดมี
ความส
าคัเญนืต่้ออหาการจัดหน้ากระดาษ
ข. การวิ
การเลืเคราะห์
อกประเด็
ที่สาคัญ
ก. ดสีใดน้า
ข.
สีฝุ่น
ชนิ
ก.
เนื้อนหา
ค. การร่
วยน้
ค. สีนชอล์
ง.
ก.
้า ก
ข.
สีฝนุ่น้ามัน
ข.
การเลืาองภาพด้
กประเด็
นทีาหนั
่สาคักญของดินสอ
ง. การร่
ความเป็
นเอกภาพ
ความกลมกลื
น และความ ๘. ค.
ถ้านัสีกชเรีอล์ยนต้
ก องการให้สีโปสเตอร์
ง. มีสีอ่อนลง
สีน้ามัควร
น
ค.
างภาพด้
วยน้าหนั
กของดินสอ
สมดุ
ล นเอกภาพ ความกลมกลืน และความ ๘. ถ้ทาาอย่
างไร
นักเรี
ยนต้องการให้สีโปสเตอร์มีสีอ่อนลง ควร
ง. ความเป็
๓. ความสมดุ
ขั้นตอนแรกของการเขี
ยนภาพสีน้า คืออะไร
ผสมด้
ทก.าอย่
างไรวยสีขาว
สมดุ
ล ล
การร่างภาพ โครงสร้
าง และส่น้าวนรวมของภาพ
ข. ผสมด้วยสี
ยน้ขาสะอาด
ก.
าว
๓. ขัก.้นตอนแรกของการเขี
ยนภาพสี
คืออะไร
ค. ผสมด้วยน้
ยสีเาสะอาด
ทาหรือดา
จาก
ข.
ก. การร่างภาพ โครงสร้างภาพจริ
และส่งวนรวมของภาพ
ข.
การจัดเตรี
และอุปงกรณ์ที่จาเป็น
ง. ผสมด้วยสีเคทาหรื
ู่ตรงข้อาดมา
ค.
จาก
จากภาพจริ
ง ยมสื่อ วัสดุ ภาพจริ
๙. ง.วัสดุผสมด้
ชนิดใดเหมาะที
ค. การก
วยสีคู่ตรงข้่จาะน
ม ามาใช้ในการวาดภาพ
ข.
การจัดาหนดน้
เตรียมสืาหนั
่อ วักสแสงเงาของภาพ
ดุ และอุปกรณ์ที่จาเป็น
คสีน้ากับ่จเทคนิ
คการวาดเส้
นมากที่สุด
ง. การก
การระบายสี
ากซ้กายไปขวา
๙. วัโดยใช้
สดุชนิเทคนิ
ดใดเหมาะที
ะนามาใช้
ในการวาดภาพ
ค.
าหนดน้จาหนั
แสงเงาของภาพ
๔. ง.การใช้
เทคนิคการระบายสี
แบบเปียกบนเปียก
ก.
สีชเอล์
ก คสีน้ากับเทคนิคการวาดเส้นมากที่สุด
โดยใช้
ทคนิ
การระบายสี
จากซ้ายไปขวา
้นผิวกระดาษควรมี
ลักษณะอย่
ข.
สอดก า
๔. พืการใช้
เทคนิคการระบายสี
แบบเปีางไร
ยกบนเปียก
ก. สีดิชนอล์
ยกหรือหมาดพอควร
ค.
พืก.้นผิเปีวกระดาษควรมี
ลักษณะอย่างไร
ข. ปากกาลู
ดินสอดากลื่น
ข. เปี
แห้ยงกหรื
สนิทอไม่หมาดพอควร
มีความชื้น
ง.ค. ปากกาลู
ปากกาคอแร้
กลื่นง
ก.
๑๐. ง.ใครใช้
เทคนิคผสมในการวาดภาพสื
่อความหมาย หรือ
ค. เปี
างละครึ
ปากกาคอแร้
ง
ข.
แห้ยงกและแห้
สนิทไม่มงีคอย่
วามชื
้น ่ง
ง. เปี
ไม่ยจกและแห้
ากัดขึ้นอยูงอย่
่กับาสีงละครึ
ที่จะระบาย
ค.
่ง
เรื่องราว
ง. ไม่จากัดขึ้นอยู่กับสีที่จะระบาย
ก. กุ้งท�ำการ์ดวันเกิดให้คุณแม่โดยใช้เทคนิคสีน�้ำกับ
สีโปสเตอร์
๕. เทคนิคข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลงสีน�้ำ
ข. กล้าท�ำ ส.ค.ส. รูปตลาดน�้ำอัมพวาโดยใช้สี
ก. ทาสีเข้มก่อนทาสีอ่อน
โปสเตอร์
ข. ทาสีอ่อนก่อนทาสีเข้ม
ค. กิ่งวาดภาพห้องเรียนโดยใช้เทคนิคเปียกบนแห้ง
ค. ทาสีทับไม่จ�ำเป็นต้องรอ
ง. แก้ววาดภาพทิวทัศน์โดยใช้สีไม้
ง. ลงน�้ำที่ผิวกระดาษทุกครั้งก่อนระบายสี

121
๑๒๘128

เฉลย
แบบทดสอบหน่วยที่ ๓ เรื่อง เทคนิคที่สร้างสรรค์เกิดทัศนศิลป์ที่สวยงาม
ศ๑.๑ ม.๒/๓ เข้าใจวิธีการเทคนิคที่หลากหลายในการวาดภาพสื่อความหมาย
๑.ง
๑. ง
๒.ง
๒. ง
๓.ข
๓. ข
๔.ก
๔. ก
๕.ข
๕. ข
๖.ค
๖. ค
๗.ข
๗. ข
๘.ก
๘. ก
๙.ง
๙. งก
๑๐.
๑๐. ก

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนา
๑. ครูสุ่มสอบถามนักเรียนถึงประสบการณ์ในการวาดเส้นของนักเรียน ว่ามีนักเรียนที่
เคยสร้างสรรค์การวาดเส้นมาหรือไม่อย่างไร
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวาดเส้นที่
หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ขั้นสอน
๑. ครูนาตัวอย่างภาพผลงานวาดเส้น (Drawing) ด้วยดินสอดาและปากกาลูกลืน่
จุดประสงค์การเรียนรู้
หรือเทคนิคอื่น ๆ ที่สื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ให้นักเรียนสังเกต
๑.สามารถวาดเส้นสื่อความหมายและ ๒. ครูอธิบายเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ในการวาด
เรื่องราวต่าง ๆ ได้
เส้น (Drawing) ให้นักเรียนเปรียบเทียบเรื่องราวต่าง ๆ ในตัวอย่างผลงานการวาดเส้น
ด้านความรู้
๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เป็น 2 กลุ่ม ร่วมกันศึกษาค้นคว้าเทคนิคการวาดเส้นในการ
๑.เทคนิคในการวาดภาพสื่อ
สื่อความหมายและเรื
าง ๆางตามจิ
นตนาการ
ด้วยเทคนิ
คต่อคไปนี
การสื
่อความหมายและ่องราวต่
เรื่องราวต่
ๆ ตามจิ
นตนาการ
ด้วยเทคนิ
ต่อไปนี้
ความหมาย
กลุ่มที่ ๑ การวาดเส้นด้วยดินสอดา
ด้านทักษะและกระบวนการ
กลุ่มที่ ๒ การวาดเส้นด้วยปากกาลูกลื่น
๑.ทักษะการวาดเส้น
ขั้นสรุป
๒.ทักษะการฟังและสรุปความ
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง การวาดเส้น
๓.ทักษะการพูด
คุณลักษณะ
๑.มีวินัย
๒.ใฝ่เรียนรู้

ขอบเขตเนื้อหา
การวาดเส้น หมายถึง การใช้เทคนิค
หรือกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วย
วัสดุสาเร็จรูป โดยการสร้างสรรค์ให้
เกิดลายเส้นหรือภาพแรเงา เน้นความ
งามของเส้นและค่านาหนักของแสง
เงาของสีใดสีหนึ่งเป็นสาคัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การวาดเส้น
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-อภิปรายในชันเรียนเรื่อง การวาดเส้น

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-ใบความรู้
เทอร์เน็เน็ตต
-อิอินเตอร์
-ภาพจากหนังสือต่างๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๒๙
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๑๓๐
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ
๔. เจตคติ
มีสุนทรียภาพและศิลปะ
นิสัยที่ดี

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม
สังเกต
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130

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึนไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึนไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึนไป ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึนไปร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ...........
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ใบความรู้ที่ ๑.๑ เรื่องเทคนิคการวาดเส้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เทคนิคสร้างสรรค์เกิดทัศนศิลป์ที่สวยงาม
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น
คัดตเตอร์
สอ EE
+ คัตเตอร์
๑. ดิ๑.นสอดินEE+คั
๒. กระดาษบรู
ปรูฟ๊ +กระดานสเกต
๒. กระดาษปรู
๊ฟ + กระดานสเกตช์
๓. ยางลบ
๓. ยางลบ
เทคนิคการวาดเส้น

๑. การขี
เส้นตรงในแนวนอนและแนวตั
ช่องไฟเท่
๑. การขี
ดเส้นดตรงในแนวนอนและแนวตั
งให้เ้งส้ให้
นมีเส้ชช่นองไฟเท่
าๆกั
อมีงไฟเท่
ๆ กัานนๆ กัน
๒. การขีดเส้นตรงให้ลงน�้ำหนักมือและผ่อนลงไปจะได้เส้นที่มีลักษณะคล้ายดาวตก
๒. การขี
ดเส้นดตรงให้
าหนัช่อกงไฟเท่
มือและผ่
๓. การขี
เส้นตาข่ลงน
ายให้
ากัอนนลงไปจะได้
ในทุกทิศทางเส้นที่มีลักษณะคล้ายดาวตก
๔. การไล่น�้ำหนักเงาจากอ่อนไปหาแก่และจากแก่ไปหาอ่อน
๓.การขีดเส้นตาข่ายให้ช่องไฟเท่ากันในทุกทิศทาง
๕. การลากเส้นเป็นเลขแปดอย่างต่อเนื่อง
๔. การไล่นาหนักเงาจากอ่อนไปหาแก่และจากแก่ไปหาอ่อน
๕. การลากเส้นเป็นเลขแปดอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : https://sites.google.com/site/artbasicpatrin13/lesson/4-dr-xxing-drawing

125
๑๓๒ 132

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การวาดเส้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตังใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
การเรี
เรี
ยนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทังภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ิตประจ�ำวั
ชีในชี
วิตวประจ
าวันได้นได้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

พฤติกรรมบ่งชี้

๔.๑.๑ ตังใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู
้ ้
องค์
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตังใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตังใจเรียน เอาใจ ตังใจเรียน เอาใจ
ความรู้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
งๆนเป็น การเรี
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
บางครัง
บ่อยครัง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตังใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทังๆง ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา

คุณลักษณะ
๑.มีวินัย
๒.ใฝ่เรียนรู้

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.ทักษะการวาดเส้น

ด้านความรู้
๑.เทคนิคการวาดเส้น

วาดเส้นได้

ขั้นสรุป
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง การวาดเส้นที่มีเทคนิควิธีการที่หลากหลายใน
การสื่อความหมายและเรื่องราว ขึ้นอยู่กับความสามารถและจินตนาการของ
นักเรียน โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้

ขัน้ สอน
๑. ครูสาธิตวิธีการวาดเส้นด้วยเทคนิคการจับดินสอและการลากในหลายรูปแบบ
๒. นักเรียนแต่ละคนเลือกสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นด้วยเทคนิคที่สนใจ
จากเรื่องราวตามจินตนาการของตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สร้างสรรค์งานวาดเส้น
ขั้นนา
เตอร์เน็ตเป็นภาพตัวอย่างการวาดเส้นที่เป็นเทคนิค
๑. ครูนาภาพจากสื่ออินเทอร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่หลากหลายให้นักเรียนได้ชม และร่วมกันสนทนาในหัวข้อการวาดเส้น
๑.สามารถสร้างสรรค์ผลงานการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สร้างสรรค์การวาดเส้น
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง สร้างสรรค์การวาดเส้น

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เทอร์เน็ต
-อิอินเตอร์
-ภาพจากหนังสือต่างๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๓๓
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133

๑๓๔
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ
๔. เจตคติ
มีสุนทรียภาพและศิลปะ
นิสัยที่ดี

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม
สังเกต
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134

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................... ......................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ...........
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ใบงาน ที่ ๑.๑ เรื่อง สร้างสรรค์การวาดเส้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เทคนิคสร้างสรรค์เกิดทัศนศิลป์ที่สวยงาม
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง

ให้นักเรียนสร้างสรรค์ภาพวาดเส้น สื่อความหมายตามที่ตนเองต้องการ
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๑๓๖
๖๐

การประเมิ
(Product
Evaluation)
การประเมิ
การประเมิ
นนผลงานทั
นผลงานทั
ผลงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์(Product
(ProductEvaluation)
Evaluation)
การประเมิ
ผลผลิ
การวั
ผลงาน
(Product)พั
นาตามแนวคิ
ของ สุสุววิมิมลล ว่ว่อองวาณิ
งวาณิชช (๒๕๔๗)
(๒๕๔๗)
การประเมิ
การประเมิ
นนผลผลิ
นผลผลิ
ตต เป็
ตเป็เป็
นนการวั
นการวั
ดดผลงาน
ดผลงาน(Product)พั
(Product)พัฒฒฒนาตามแนวคิ
นาตามแนวคิดดของ
(๒๕๔๗)
โดยมี
ายการที
ระเมิ
งตามเกณฑ์
ความแปลกใหม่
สนใจ ความประณี
ความประณีตต สวยงาม
สวยงาม ผลิ
ผลิตตได้
โดยมี
โดยมี
รรายการที
รายการที
่ป่ประเมิ
่ประเมิ
นน คืนคืออคืความถู
อความถู
ความถู
กกต้ต้กออต้งตามเกณฑ์
องตามเกณฑ์ความแปลกใหม่
ความแปลกใหม่น่น่น่าาาสนใจ
ได้ได้
ตามจ
านวนในเวลาที
าหนด
การพั
แบบมี
หาถ่าายทอดความคิ
ยทอดความคิดดทีที่เ่เป็ป็นนขบวนการ
ขบวนการ
ตามจ
ตามจ
านวนในเวลาที
านวนในเวลาที
่ก่กาหนด
่กาหนดการพั
การพั
ฒฒนาผลงานให้
ฒนาผลงานให้
นาผลงานให้ดดีขดีขึ้นีขึ้นโดยมี
ึ้นโดยมี
โดยมีตตต้น้น้นแบบมี
แบบมีเเนืเนืนื้อ้อหาถ่
ขบวนการ
ารณญาณ
และความประหยั
ะแนนเต็
๑๐
คะแนน
แบ่
ระดับบ คืคืออ
คิคิดดวิวิคิจจดารณญาณ
วิจารณญาณ
และความประหยั
และความประหยั
ดด ดมีมีคคมีะแนนเต็
คะแนนเต็มมม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบ่
แบ่งงเป็
งเป็เป็นนน๔๔ ระดั
๐-๖๐-๖คะแนน
คะแนน
หมายถึ
งปรั
คะแนน
หมายถึงงผ่ผ่าานน
๐-๖
คะแนน
หมายถึ
หมายถึ
งงต้ต้งออต้งปรั
องปรั
บบปรุ
บปรุปรุงง ง ๗๗๗ คะแนน
คะแนน
หมายถึ
๘-๙๘-๙คะแนน
คะแนน
หมายถึ
าได้
๑๐
คะแนน
หมายถึงงททาได้
าได้ดดีมีมาก
าก
๘-๙
คะแนน
หมายถึ
หมายถึ
งงททงาได้
ทาได้
ดดี ีดี
๑๐
๑๐ คะแนน
คะแนน
หมายถึ
อย่
างง าแบบตรวจผลงานด้
แบบตรวจผลงานด้
นผลผลิ
นทั
ตัตัววอย่
ตัวาอย่
ง แบบตรวจผลงานด้
าานผลผลิ
านผลผลิ
ตตด้ด้ตาด้านทั
านทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์

๑. ๑.๑.
๒. ๒.๒.
๓. ๓.๓.
๔. ๔.๔.
๕. ๕.๕.
๖. ๖.๖.

รวม
รวม
รวม
๑๐
๑๐
๑๐
ความประหยั
ความประหยัดด((๑)
๑)

ความคิ
ความคิดดทีที่เ่เป็ป็นนขบวนการ
ขบวนการ คิคิดดวิวิจจารณญาณ(
ารณญาณ(๒)
๒)

การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นโดยมี
โดยมีตต้น้นแบบ(
แบบ(๑)

ผลิตตได้
ได้ตตามจ
ามจานวนในเวลาที
านวนในเวลาที่ก่กาหนด(๑)
าหนด(๑)
ผลิ

ความประณีตต สวยงาม
สวยงาม (๒)
(๒)
ความประณี

-นามสกุ
ชืชื่อ่อชื-นามสกุ
่อ-นามสกุ
ลล ล

ความถูกกต้ต้อองตามเกณฑ์
งตามเกณฑ์((๑)
ความถู
๑)
ความแปลกใหม่ น่น่าาสนใจ
สนใจ (๒)
(๒)
ความแปลกใหม่

รายการประเมินน
รายการประเมิ
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ สร้างสรรค์การวาดเส้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรียน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
การเรี
เรียนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตวประจ
าวันได้นได้
ในชี
ิตประจ�ำวั

พฤติกรรมบ่งชี้

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู
้ ้
องค์ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ิตประจ�ำวั
ชีในชี
วิตวประจ
าวัน น

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
ความรู้
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
การเรี
งๆนเป็น เรี
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทังๆ้ง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา

คุณลักษณะ
๑.มีวินัย
๒.ใฝ่เรียนรู้

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.ทักษะการพูดอภิปราย
๒.ทักษะการตีความหมายและสรุปความ

ด้านความรู้
๑.เทคนิคการระบายสี

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.เข้าใจวิธีการระบายสีสื่อความหมายและ
เรื่องราวต่าง ๆ ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
การระบายสี หมายถึง การใช้เทคนิคหรือ
กลวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการใช้สีชนิด
ต่าง ๆ ระบายบนพื้นระนาบรองรับ และใช้
วัสดุอุปกรณ์เป็นตัวกลางช่วยสื่อในการ
ถ่ายทอด เช่น พู่กัน แปรง เกรียง เป็นต้น

ขั้นสรุป
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง การระบายสี

ขั้นสอน
๑. ครูนาตัวอย่างภาพผลงานการระบายสี (Painting) ด้วยสีนา สี
โปสเตอร์ สีชอล์กสีหรื
นิดออืสี่นชนิๆดทีอื่สนื่อๆความหมายและ
ชอล์อสีกชหรื
ที่สื่อความหมายและ
เรื่องราวต่าง ๆ ให้นักเรียนสังเกต
๒. ครูอธิบายเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราว
ต่าง ๆ ในการระบายสี
ในการระบายสี
(Painting)
เรียนเปรี
(Painting)
ให้นให้
ักเรีนยักนเปรี
ยบเทียบเที
ยบ ยบ
เรื่องราวต่าง ๆ ในตัวอย่างผลงานการระบายสี

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูสุ่มสอบถามนักเรียนถึงประสบการณ์ในการระบายสีของ
น ามีนักเรีว่ยานที
มีน่เักคยสร้
เรียนที
่เคยสร้กาารระบายสี
งสรรค์การระบายสี
นักเรียนว่
างสรรค์
มาหรือไม่มาหรือไม่
อย่างไร
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
ระบายสีที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การระบายสี
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- พูดอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-อิอินเตอร์
เทอร์เน็ต
-ภาพจากหนังสือต่างๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๓๘

138
131

๑๓๙
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ
๔. เจตคติ
มีสุนทรียภาพและศิลปะ
นิสัยที่ดี

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม
สังเกต

132
139

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การระบายสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตังใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรียน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
การเรี
เรี
ยนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทังภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ิตประจ�ำวั
ชีในชี
วิตวประจ
าวันได้นได้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

พฤติกรรมบ่งชี้

๔.๑.๑ ตังใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู
้ ้
องค์
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ในชี
ิตประจ�ำวั
ชีวิตวประจ
าวัน น

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตังใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตังใจเรียน เอาใจ ตังใจเรียน เอาใจ
ความรู้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
งๆนเป็น เรี
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
การเรี
บางครัง
บ่อยครัง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตังใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทังๆง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.สามารถระบายสีสื่อความหมาย
และเรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยสี
โปสเตอร์
ด้านความรู้
๑.เทคนิคการระบายสีด้วยสี
โปสเตอร์
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.เทคนิคในการวาดภาพสื่อ
ความหมาย
ทักษะการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์
คุณลักษณะ
๑.มีวินัย
๒.ใฝ่เรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
การระบายสีโดยใช้เทคนิคหรือ
กลวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยสี
โปสเตอร์

ขั้นสรุป
๑.ครูและนักเรียนนาผลงานมาอภิปรายร่วมกันถึงการใช้เทคนิคสีและสื่อ
ความหมายว่าชิ้นไหนตรงประเด็นและชิ้นไหนต้องปรับปรุงแก้ไข

ขั้นสอน
๑.ครูอธิบายการจัดองค์ประกอบภาพสื่อความหมายอย่างไรให้ภาพแสดงเนื้อหา
ที่ต้องการ จะสื่อให้สวยงาม โดยนาหลักเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์มา
ออกแบบภาพไทยประเพณี
๒.นักเรียนออกแบบภาพสื่อความหมายไทยประเพณี โดยระบายสีเทคนิคสี
โปสเตอร์อย่างสนุกสนาน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูนาภาพไทยประเพณีจากอิอินเทอร์
เตอร์เน็ตสื่อความหมายวันสาคัญของไทยให้
นักเรียนได้ชม และสนทนาว่ามีประเพณีของไทยอะไรบ้าง (บูรณาการ,สังคม
ศึกษา)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สร้างสรรค์การระบายสี
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๑.๒ วาดภาพสื่อความหมาย
ประเพณีไทยด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์
พูดอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-อิอินเตอร์
เทอร์เน็ต
-ภาพจากหนังสือต่างๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๔๑
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๑๔๒
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ
๔. เจตคติ
มีสุนทรียภาพและศิลปะ
นิสัยที่ดี

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม
สังเกต

135
142

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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ใบงาน ที่ ๑.๒ เรื่อง วาดภาพสื่อความหมายประเพณีไทยด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เทคนิคสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่สวยงาม
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง

ให้นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายประเพณีไทยด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์ ๑ ชิ้น
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๑๔๔
๖๐

การประเมิ
(Product
Evaluation)
การประเมิ
นนผลงานทั
การประเมิ
นผลงานทั
ผลงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลลป์ป์ป์(Product
(ProductEvaluation)
Evaluation)
การประเมิ
ผลผลิ
การวั
ผลงาน
(Product)พั
นาตามแนวคิ
ของ สุสุววิมิมลล ว่ว่อองวาณิ
งวาณิชช (๒๕๔๗)
(๒๕๔๗)
การประเมิ
นนผลผลิ
ตต เป็
นนการวั
ดดผลงาน
(๒๕๔๗)
การประเมิ
นผลผลิ
ตเป็เป็
นการวั
ดผลงาน(Product)พั
(Product)พัฒฒฒนาตามแนวคิ
นาตามแนวคิดดของ
โดยมี
ายการที
ระเมิ
งตามเกณฑ์
ความแปลกใหม่
สนใจ ความประณี
ความประณีตต สวยงาม
สวยงาม ผลิ
ผลิตตตได้ได้
ได้
โดยมี
รรายการที
่ป่ประเมิ
นน คืนคืออคืความถู
กกต้ต้กออต้งตามเกณฑ์
ผลิ
โดยมี
รายการที
่ประเมิ
อความถู
ความถู
องตามเกณฑ์ความแปลกใหม่
ความแปลกใหม่น่น่น่าาาสนใจ
ตามจ
านวนในเวลาที
าหนด
การพั
แบบมี
หาถ่าายทอดความคิ
ยทอดความคิดดทีที่เ่เป็ป็นนขบวนการ
ขบวนการ
ตามจ
านวนในเวลาที
่ก่กาหนด
ฒฒนาผลงานให้
ขบวนการ
ตามจ
านวนในเวลาที
่กาหนดการพั
การพั
ฒนาผลงานให้
นาผลงานให้ดดีขดีขึ้นีขึ้นึ้โดยมี
นโดยมี
โดยมีตตต้น้น้นแบบมี
แบบมีเเนืเนืนื้อ้อหาถ่
ารณญาณ
และความประหยั
ะแนนเต็
๑๐
คะแนน
แบ่
เป็เป็นนน๔๔ ระดั
ระดับบ คืคืออ
คิคิดดวิวิคิจจดารณญาณ
และความประหยั
ดด ดมีมีคคมีะแนนเต็
วิจารณญาณ
และความประหยั
คะแนนเต็มมม๑๐
๑๐คะแนน
คะแนนแบ่
แบ่งงงเป็
๐-๖๐-๖คะแนน
คะแนน
หมายถึ
งปรั
คะแนน
หมายถึงงผ่ผ่าานน
๐-๖
หมายถึ
งงต้ต้งออต้งปรั
บบปรุ
หมายถึ
คะแนน
หมายถึ
องปรั
บปรุปรุงง ง ๗๗๗ คะแนน
คะแนน
๘-๙๘-๙คะแนน
คะแนน
หมายถึ
าได้
๑๐
คะแนน
หมายถึงงททาได้
าได้ดดีมีมาก
าก
๘-๙
หมายถึ
งงททงาได้
ดดี ีดี
๑๐
หมายถึ
คะแนน
หมายถึ
ทาได้
๑๐ คะแนน
คะแนน
อย่
างง าแบบตรวจผลงานด้
แบบตรวจผลงานด้
นผลผลิ
นทั
ตัตัววอย่
าานผลผลิ
ตตด้ด้ตาด้านทั
ตัวาอย่
ง แบบตรวจผลงานด้
านผลผลิ
านทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์

๑. ๑.๑.
๒. ๒.๒.
๓. ๓.๓.
๔. ๔.๔.
๕. ๕.๕.
๖. ๖.๖.

วิจารณญาณ(๒)
ความประหยั
((๑)
ความประหยัดด(๑)
๑)

(๑)

ความคิ
คิคิดดการคิ
วิวิจจารณญาณ(
ความคิ
ป็นขบวนการ
คิดด ๒)
ความคิดดทีทีด่เ่เป็ป็ทีนน่เขบวนการ
ขบวนการ
ารณญาณ(
๒)

การพัฒฒนาผลงานให้
นาผลงานให้
ดีขตึ้น้นโดยมี
ต้นแบบ
การพั
ดีขึ้นโดยมี
แบบ(๑)

ความประณีต สวยงาม (๒)
ผลิ
านวนในเวลาที
่กาหนด(๑)่กาหนด(๑)
ผลิตตได้ได้ตามจ
ตามจ
านวนในเวลาที

-นามสกุ
ชืชื่อ่อชื-นามสกุ
ลล ล
่อ-นามสกุ

ความถูกกต้ต้อองตามเกณฑ์
งตามเกณฑ์((๑)
๑)
ความถู
ความแปลกใหม่ น่น่าาสนใจ
สนใจ (๒)
(๒)
ความแปลกใหม่

รายการประเมินน
รายการประเมิ

รวม
รวม
รวม
๑๐
๑๐
๑๐
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ สร้างสรรค์การระบายสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียน ยและเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
การเรี
น และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรียนรูย้ นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตวประจ
าวันได้นได้
ในชี
ิตประจ�ำวั

พฤติกรรมบ่งชี้

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
ความรู
้ ้
องค์
ความรู
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตวประจ
าวัน น
ในชี
ิตประจ�ำวั

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
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
การเรี
งๆนเป็น การเรี
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนเป็น
ประจา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การวาดภาพการถ่ายทอดบุคลิกลักษณะตัวละคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
การสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที่สื่อ ขั้นนา
๑. ครูสุ่มสอบถามนักเรียนว่ามีใครชื่นชอบนักแสดง หรือตัวละครในภาพยนตร์
ความหมายและถ่ายทอดถึง
และละครหรือไม่อย่างไร
บุคลิกลักษณะของตัวละครใน
๒. ครูสนทนากับนักเรียนถึงความชื่นชอบของตัวละครที่มีลักษณะบุคลิกที่
วรรณกรรมต่าง ๆ
แตกต่างกัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
๑.สามารถวาดภาพถ่ายทอด
๑. ครูอธิบายยกตัวอย่างลักษณะตัวละครที่มีบุคลิกโดดเด่น เพื่อเชื่อมโยงให้เห็น
บุคลิกลักษณะตัวละครได้
ถึงการออกแบบตัวละครให้มีความน่าสนใจ
ด้านความรู้
๒. ครูนาตัวอย่างภาพผลงานการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะตัวละคร
๑.การวาดภาพถ่ายทอด
ประเภทต่างๆ ให้นักเรียนสังเกตและวิเคราะห์ตัวละคร พร้อมกับอธิบายเทคนิค
บุคลิกลักษณะของตัวละคร
ในการสร้างสรรค์
ด้านทักษะและกระบวนการ
๓. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร
๑.เทคนิคในการวาดภาพสื่อ
แล้ววาดภาพออกแบบตัวละครสื่อความหมายและเรื่องราวตามจินตนาการ
ความหมาย
ขั้นสรุป
คุณลักษณะ
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะ
๑.มีวินัย
ตัวละคร ทีม่ ีเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราว ใน
๒.ใฝ่เรียนรู้
การถ่ายทอดบุคลิกในตัวละครขึ้นอยู่กับความสามารถและจินตนาการของ
นักเรียน โดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๑.๓ วาดภาพแสดง
บุคลิกลักษณะตัวละคร ๑ ตัว
พูดอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-อิอินเตอร์
เทอร์เน็ต
-ภาพจากหนังสือต่างๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๔๖
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๑๔๗
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ
๓.ด้านคุณลักษณะ
๔. เจตคติมมีีสสุนุททรี
ภาพ
รียยภาพ
และศิลปะนิสัยที่ดี

วิธีการ
ทดสอบวัดความรู้
ประเมินทักษะ
สังเกตพฤติกรรม
สังเกต
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เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบทดสอบ - ทาแบบทดสอบได้ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
แบบประเมิน -มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐

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

141
๑๔๘ 148

ใบงาน ที่ ๑.๓ เรื่อง วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะตัวละคร ๑ ตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เทคนิคสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่สวยงาม
รายวิชา ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง

ให้นักเรียนวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะตัวละคร ๑ ตัว

๑๔๙
การประเมินผลงานทัศนศิลป์ (Product Evaluation)
การประเมินผลผลิต เป็นการวัดผลงาน (Product)พัฒนาตามแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (๒๕๔๗)
โดยมีรายการที่ประเมิน คือ ความถูกต้องตามเกณฑ์ ความแปลกใหม่ น่าสนใจ ความประณีต สวยงาม ผลิตได้
ตามจานวนในเวลาที่กาหนด การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นโดยมีต้นแบบมีเนื้อหาถ่ายทอดความคิดที่เป็นขบวนการ
คิดวิจารณญาณ และความประหยัด มีคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ
๐-๖ คะแนน
หมายถึง ต้องปรับปรุง
๗ คะแนน
หมายถึง ผ่าน
๘-๙ คะแนน
หมายถึง ทาได้ดี
๑๐ คะแนน
หมายถึง ทาได้ดีมาก
ตัวอย่าง แบบตรวจผลงานด้านผลผลิตด้านทัศนศิลป์

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

วิความประหยั
จารณญาณ(๒)
ด(๑)

การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นโดยมีต้นแบบ
(๑)
การคิคิดด
ความคิดที่เป็นขบวนการ

ผลิตได้ตามจานวนในเวลาที่กาหนด(๑)

ความประณีต สวยงาม (๒)

ความแปลกใหม่ น่าสนใจ (๒)

ชื่อ-นามสกุล

ความถูกต้องตามเกณฑ์(๑)

รายการประเมิน

รวม
๑๐
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๑๕๐

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การวาดภาพการถ่ายทอดบุคลิกลักษณะตัวละคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
การเรี
เรียนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้

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 สรุปเป็น
องค์ความรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

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
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
การเรี
งๆนเป็น การเรี
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทังๆ้ง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา
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๑๕๑
๑๕๑
แบบสังเกตเจตคติ
แบบสังเกตเจตคติ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การวาดภาพการถ่ายทอดบุคลิกลักษณะตัวละคร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การวาดภาพการถ่ายทอดบุคลิกลักษณะตัวละคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑.มี
ส
น
ุ
ทรี
ย
ภาพและศิ
ล
ปะนิ
ส
ย
ั
ที
ด
่
ี
๑.มี
ภาพและศิ
ลปะนิ
๑.มีสสุนุนทรีทรียยภาพและศิ
ลปะนิ
สัยทีสด่ ัยี ที่ดี
ข้อ
ตัวบ่งชี้/รายการพฤติกรรม
ระดับคุณภาพ
ข้อ
ตัวบ่งชี้/รายการพฤติกรรม
ระดับคุณภาพ
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔
๔

ชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ
ชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ อย่างมีความสุข
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ อย่างมีความสุข
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

๕
๕

๔
๔

๓
๓

๒
๒

๑
๑

รวม
รวม

ยอดรวม
ยอดรวม
เกณฑ์ในการพิจารณา
เกณฑ์ในการพิจารณา
ระดับ ๕ หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ไม่มีผู้แนะนาและสามารถชวนเพื่อนปฏิบัติ
ระดับ ๕ หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ไม่มีผู้แนะนาและสามารถชวนเพื่อนปฏิบัติ
ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนา
ระดับ ๔ หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนา
ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้ให้คาแนะนาเป็นบางครั้ง
ระดับ ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้ให้คาแนะนาเป็นบางครั้ง
ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้ให้คาแนะนาเป็นส่วนใหญ่
ระดับ ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้ให้คาแนะนาเป็นส่วนใหญ่
ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คาแนะนาในการปฏิบัติทุกครั้ง
ระดับ ๑ หมายถึง ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คาแนะนาในการปฏิบัติทุกครั้ง
**(มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ข้อ ๑.๖.๑ ชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ)
**(มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ข้อ ๑.๖.๑ ชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ)
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ รายวิชา ดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เวลา ๒๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต

ยนยนร้
ร้องโน้
ตสากล
เปรียเปรี
บเทียยบเที
บการใช้
ศึกษา และฝึ
และฝึกกทัทักกษะผ่
ษะผ่าานกระบวนการอ่
นกระบวนการอ่านานเขีเขี
องโน้ตไทยและโน้
ตไทยและโน้
ตสากล
ยบการใช้
องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน ระบุปจั จัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
ประเมินนพัพัฒฒนาการทั
นาการทั
กษะทางดนตรี
ร้องเพลงไทยและโน้ตสากล เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง ประเมิ
กษะทางดนตรี
ของของ
ตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง ระบุงานอาชีพต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง บรรยายบทบาท
ทธิพลของดนตรี
ใน ใ น
บรรยายบทบาทและอิและอิ
ท ธิ พ ลของดนตรี
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ และอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของ
ดนตรีในประเทศไทย
ญาไทยและ
เพื่อให้เห็น เห็นคุณค่า ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญัญญาไทยและ
ประยุกกต์ต์ใใช้ช้ในใน
สากล เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และการนาความรู้ไปประยุ
ชีวิตประจาวัน

ตัรหัวชีส้วตััดวชี้วัด
ศ ๒.๑
ม.๒/๓
ม.๒/๔
ม.๒/๕ม.๒/๕
ม.๒/๖ม.๒/๖
ม.๒/๗ ม.๒/๗
๒.๑ม.๒/๑
ม.๒/๑ม.๒/๒
ม.๒/๒
ม.๒/๓
ม.๒/๔
ศศ ๒.๒
๒.๒ม.๒/๑
ม.๒/๑ม.๒/๒
ม.๒/๒
รวม ๙๙ตัวตัชีว้วชีัด้ วดั
รวม
ศ ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗
ศ ๒.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒
รวม ๙ ตัวชี้วัด
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓

รายวิชา ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่วยกิต

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สำระที่ ๒ ดนตรี
มำตรฐำน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่าดนตรี
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
๒. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
๓. ระบุปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
๔. ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง
๕. บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
๖. ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ
๗. ระบุงานอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง

มำตรฐำน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ สากล
๑. บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
๒. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย
ไทย

๑๕๕
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โครงสร้ำงรำยวิชำ
รหัสวิชำ ศ๒๒๑๐๓ รำยวิชำ ดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๑
รวมเวลำ ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
หน่วย ชื่อหน่วย
ที่
กำรเรียนรู้
๑
ดนตรี สังคม
และ
วัฒนธรรม

๒

๓

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

มำตรฐำน
เวลำ น้ำหนัก
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ศ ๒.๑ ม.๒/๑
ดนตรีจัดเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและสังคม
๔
๑๐
ศ ๒.๒ ม.๒/๒
ของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เป็นเสียงที่ถูกเรียบเรียงขึ้น
ศ ๒.๒ ม.๒/๓
เป็นทานองทีเ่ ชื่อมโยงองค์ประกอบสาคัญเข้าด้วยกัน
และมีการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่
ผู้คนในสังคมสร้างสรรค์ขึ้นออกมาเป็นบทเพลง ซึ่งใน
แต่ละชนชาติย่อมมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
ออกไปทาให้สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเครื่องดนตรี
ของชนชาติใด
องค์ประกอบ ศ ๒.๑ ม.๒/๑
ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม มีลักษณะขององค์ประกอบที่
๒
๑๐
ดนตรีแต่ละ
แตกต่างกันออกไปตามถิ่นที่อยู่อาศัย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อ
วัฒนธรรม
สร้างความสุข สนุกสนานให้กับคนในท้องถิ่น สะท้อน
ถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็นมรดกที่ทรงคุณค่า
และควรอนุรักษ์สืบต่อไป
เครื่องหมาย ศ ๒.๑ ม.๒/๒
การอ่าน เขียน และร้องโน้ตดนตรีเป็นทักษะพื้นฐานใน
๒
๑๐
และ
การขับร้อง และบรรเลงดนตรี อีกทั้งยังเปรียบเสมือน
ภาษาทางดนตรี ใช้สื่อสารระหว่างผู้ประพันธ์เพลงกับ
สัญลักษณ์
นักดนตรี ประกอบด้วยสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่าง
โน้ตดนตรี
ๆ เป็นประโยชน์ช่วยบันทึกความจาของบทเพลงต่อ
ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับทักษะดนตรีให้สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง อีกด้วย

๑๕๖

หน่วย
ที่
๔

๕
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ชื่อหน่วย
มำตรฐำน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เวลำ น้ำหนัก
กำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ร้องเล่นเป็น ศ ๒.๑ ม.๒/๔
การร้องเพลง การเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง
๑๐
๖๐
เพลง
ศ ๒.๑ ม.๒/๕
เป็นการแสดงออกทางศิลปะที่เชื่อมโยงทักษะต่าง ๆ ที่
ศ ๒.๑ ม.๒/๖
จาเป็นต่อการเข้าสังคม อาทิ การพูด การกล้า
แสดงออก ผู้ฝึกทักษะขับร้องและผู้บรรเลงจาเป็นต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอด และ
การบรรยายอารมณ์ของบทเพลง เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง อีก ทั้งผู้ฝึกทักษะ
ทางดนตรีควรมีความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึก
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาและต่อยอดให้มีคุณภาพมากขึ้น
อาชีพทาง
ศ ๒.๑ ม.๒/๗
ปัจจุบัน ดนตรีมีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคม
๒
๑๐
ดนตรี
เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดเป็นอาชีพทางดนตรี
ที่หลากหลาย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้คน
ในสังคม ดนตรีมีบทบาทสาคัญในธุรกิจบันเทิง
รวมตลอดภำคเรียน
๒๐
๑๐๐
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หน่หน่วยการเรี
วยการเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๑ี่ ๑
รหัสรหัวิชสาวิชศ๒๒๑๐๓
า ศ๒๒๑๐๓
ชั้นมัชั้นธยมศึ
มัธยมศึ
กษาปี
กษาปี
ที่ ๒ที่ ๒

ชื่อชืหน่
่อหน่
วยการเรี
วยการเรี
ยนรู
ยนรู
้ ดนตรี
้ ดนตรีสังสัคม
งคมและวั
และวัฒฒนธรรม
นธรรม
รายวิ
รายวิชาชาดนตรี
ดนตรี
กลุกลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้ศ้ศิลิลปะ
ปะ
ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ยนที
่ ๑่ ๑ ปีกปีารศึ
การศึกษา
กษา๒๕๖๒
๒๕๖๒
เวลา
เวลา ๔๔ ชัชั่ว่วโมง
โมง

๑. ๑.
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรูยนรู
้/ตัว้/ตัชีว้วชีัด้วัด
สาระที
สาระที
่ ๒ ่ ดนตรี
๒ ดนตรี
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรูยนรู
้ ้
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ศ ๒.๑
ศ ๒.๑
เข้าเข้ใจและแสดงออกทางดนตรี
าใจและแสดงออกทางดนตรี
อย่อาย่งสร้
างสร้างสรรค์
างสรรค์วิเวิคราะห์
เคราะห์ วิวิพพากษ์
ากษ์ววิจิจารณ์
ารณ์คุคุณณค่ค่าาดนตรี
ดนตรี
ถ่ายทอดความรู
ถ่ายทอดความรู
้สึก้สึกความคิ
ความคิ
ดต่ดอต่ดนตรี
อดนตรี
อย่อาย่งอิางอิ
สระ
สระชื่นชืชมและ
่นชมและประยุ
ประยุกต์กต์ใช้ใช้ในชี
ในชีววิติตประจ
ประจาวัาวันน
ตัวชีตั้วัดชี้วัด
ม.๒/๑
ม.๒/๑
เปรีเปรี
ยบเที
ยบเที
ยบการใช้
ยบการใช้
องค์องค์
ประกอบดนตรี
ประกอบดนตรีที่มทาจากวั
ี่มาจากวัฒฒนธรรมต่
นธรรมต่างกั
างกันน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ศ ๒.๒
ศ ๒.๒
เข้าเข้ใจความสั
าใจความสั
มพัมนพัธ์นรธ์ะหว่
ระหว่
างดนตรี
างดนตรีประวั
ประวัติศตาสตร์
ิศาสตร์และวั
และวัฒฒนธรรม
นธรรมเห็เห็นนคุคุณณค่ค่าาของดนตรี
ของดนตรีทที่เี่เป็ป็นน
มรดกทางวั
มรดกทางวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
ภูมภูิปมัญิปญาท้
ัญญาท้
องถิองถิ
่น ่นภูมภูิปมัญิปญาไทยและสากล
ัญญาไทยและสากล
ตัวชีตั้วัดชี้วัด
ม.๒/๑
ม.๒/๑
บรรยายบทบาท
บรรยายบทบาทและอิ
และอิ
ทธิทพธิลของดนตรี
พลของดนตรีในวั
ในวัฒฒนธรรมของประเทศต่
นธรรมของประเทศต่าางงๆๆ
ม.๒/๒
ม.๒/๒
บรรยายอิ
บรรยายอิ
ทธิทพธิลของวั
พลของวั
ฒนธรรมและเหตุ
ฒนธรรมและเหตุการณ์
การณ์ในประวั
ในประวัตติศิศาสตร์
าสตร์ทที่มี่มตีต่อ่อรูรูปปแบบของดนตรี
แบบของดนตรีใในน
ประเทศไทย
ประเทศไทย
๒. ๒.
สาระส
สาระส
าคัญ
าคั/ความคิ
ญ/ความคิ
ดรวบยอด
ดรวบยอด
ดนตรี
ดนตรี
จัดจจััดจัเป็ดนเป็ศินลศิปะที
ลปะที
่เกี่ยเกีวข้่ยวข้
องกัองกั
บวับฒวันธรรมและสั
ฒนธรรมและสังคมของมนุ
งคมของมนุษษย์ย์มมาตัาตั้งแต่
้งแต่ออดีดีตตเป็เป็นนเสีเสียยงที
งที่ถ่ถูกูกเรีเรียยบบ
เรียเรีงขึย้นงขึเป็้นนเป็ทนานองที
ทานองที
่เชื่อ่เชืมโยงองค์
่อมโยงองค์
ประกอบส
ประกอบส
าคัาคั
ญเข้
ญเข้
าด้าวด้ยกั
วยกัน นและมี
และมีการสร้
การสร้างสรรค์
างสรรค์เครื
เครื่อ่องดนตรี
งดนตรีเพืเพื่อ่อถ่ถ่าายทอดสิ
ยทอดสิ่ง่ง
ที่ผู้คทีนในสั
่ผู้คนในสั
งคมสร้
งคมสร้
างสรรค์
างสรรค์
ขึ้นขออกมาเป็
ึ้นออกมาเป็
นบทเพลง
นบทเพลงซึ่งซึในแต่
่งในแต่ละชนชาติ
ละชนชาติย่อยมมี
่อมมีลลักักษณะเฉพาะที
ษณะเฉพาะที่แ่แตกต่
ตกต่าางกังกันนออกไป
ออกไป
ทาให้
สให้ามารถแยกยะได้
ามารถแยกยะได้
ว่าเป็
ว่าวนเป็
เครื
นนเครื
่อเครื
งดนตรี
่อ่องดนตรี
ของชนชาติ
ของชนชาติ
ใดใดใด
ท�ทำาให้
สามารถแยกแยะได้
่าเป็
งดนตรี
ของชนชาติ
๓. ๓.
สาระการเรี
สาระการเรี
ยนรูยนรู
้ ้
ความรู
ความรู
้ ้
- อธิ- บอธิายองค์
บายองค์
ประกอบของดนตรี
ประกอบของดนตรี
ในสั
ในสั
งคมและวั
งคมและวัฒฒนธรรมต่
นธรรมต่างประเทศ
างประเทศ
ทักทัษะ/กระบวนการ
กษะ/กระบวนการ
- เปรี
- เปรี
ยบเที
ยบเที
ยบการใช้
ยบการใช้
องค์องค์
ประกอบดนตรี
ประกอบดนตรีที่มทาจากวั
ี่มาจากวัฒฒนธรรมต่
นธรรมต่างกั
างกันน
- บรรยายบทบาท
- บรรยายบทบาทและอิ
และอิ
ทธิทพธิลของดนตรี
พลของดนตรี
เจตคติ
เจตคติ
- เห็- นเห็คุนณคุค่ณาค่ขององค์
าขององค์
ประกอบของดนตรี
ประกอบของดนตรีและบทบาท
และบทบาทอิอิททธิพธิพลของดนตรี
ลของดนตรี
๔. ๔.
สมรรถนะส
สมรรถนะส
าคัญ
าคัของผู
ญของผู
้เรีย้เรีนยน
ความสามารถในการสื
ความสามารถในการสื
่อสาร,
่อสาร,ความสามารถในการคิ
ความสามารถในการคิด,ดความสามารถในการใช้
, ความสามารถในการใช้ททักักษะชี
ษะชีววิติต

๑๕๘
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้ / มุ่งมั่นในการทางาน / รักความเป็นไทย
๖. การประเมิน ผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เขียนบรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรี
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินการเขียนบรรยาย
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
๔
๓
๒
เปรียบเทียบการใช้ เขียนบรรยาย
เขียนบรรยาย
เขียนบรรยาย
องค์ประกอบดนตรี เปรียบเทียบการใช้ เปรียบเทียบการใช้ เปรียบเทียบการใช้
ที่มาจากวัฒนธรรม องค์ประกอบดนตรี องค์ประกอบดนตรี องค์ประกอบดนตรี
ต่างกัน
ที่มาจากวัฒนธรรม ที่มาจากวัฒนธรรม ที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างกันได้ถูกต้อง
ต่างกันได้ถูกต้อง
ต่างกันได้ถูกต้องเป็น
ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่
ส่วนน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
๔
คะแนน
๓
คะแนน
๒
คะแนน
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับ ๒

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑
เขียนบรรยาย
เปรียบเทียบการใช้
องค์ประกอบดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างกันไม่ถูกต้อง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องดนตรี สังคม และวัฒนธรรม เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและ ขั้นนา
๑. วีดิที ัศน์ เกี่ยวกับการบรรเลงงานพิธีตะวันตก และ
วัฒนธรรม
๑. นักเรียน ชมวีวีดิที ัศน์ เกี่ยวกับการบรรเลงงานพิธีตะวันตก และ
ตะวันออก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตะวันออก ที่มีขนาดวง และเครื่องดนตรีต่างกัน
๒. แบบทดสอบก่อนเรียน
ด้านความรู้
๒. นักเรียน ครูร่วมอภิปรายเกี่ยวกับวีดิที ัศน์ ที่นักเรียนได้ชม (คาถาม ๓. ใบความรู้เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคม
นักเรียนเคยเห็นวงดนตรีนี้หรือไม่ นักเรียนชอบการบรรเลงวงใด
- เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบ
และวัฒนธรรม
ขนาดของวงและเครื่องดนตรีมีผลกับความไพเราะของบทเพลงหรือไม่
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
อย่างไร)
ด้านทักษะกระบวนการ
ขั้นสอน
- บรรยายบทบาท และอิทธิพลของ
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน ๑๐ ข้อ
ดนตรี
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและ
ด้านคุณลักษณะ
วัฒนธรรม
- มีวินัย
๓. ครูตั้งคาถามและอธิบาย เรื่ององค์ประกอบของดนตรีในสังคมและ
- ใฝ่เรียนรู้
วัฒนธรรม
- มุ่งมั่นในการทางาน
๔. นักเรียน แบ่งกลุ่ม ๖ กลุ่ม ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเลือกดนตรี
- รักความเป็นไทย
ต่างวัฒนธรรม เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบเพื่อนาเสนอต่อไปใน
หัวข้อ - เสียง
- จังหวะ
- ทานอง
- การประสานเสียง - เนื้อดนตรี - บันไดเสียง

๑๕๙
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ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครู สรุปความรู้ เรื่ององค์ประกอบของดนตรีในสังคมและ
วัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องดนตรี สังคม และวัฒนธรรม เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ดนตรี
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๖๐
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
อธิบายองค์ประกอบของ
ทดสอบ
แบบทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐
ดนตรีในสังคมและ
วัฒนธรรมต่างประเทศ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- เปรียบเทียบการใช้
ประเมิน
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
องค์ประกอบดนตรีที่มาจาก
ระดับ ๒ จาก ๔
วัฒนธรรมต่างกัน
ระดับ
- บรรยายบทบาท และ
อิทธิพลของดนตรี
ด้านคุณลักษณะ
มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้ / มุ่งมั่น
สังเกต
แบบบันทึกการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ในการทางาน / รักความ
สังเกต
ระดับ ๑ จาก ๔
การสั
งเกต
เป็นไทย
ระดับ
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.........

๑๖๒
ใบความรู้ เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม
หน่วยที่ ๑ เรื่องดนตรี สังคม และวัฒนธรรม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑-๒
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์ เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
ดนตรีมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเสียงที่เรียบเรียงขึ้นเป็นทานอง การเกิดทานองเพลงได้
ต้องนาส่วนประกอบส่วนย่อยต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน ทั้งดนตรีไทย ดนตรีจีน ดนตรีอินเดีย ดนตรี
เปอร์เซีย และดนตรีตะวันตก ต่างต้องมีส่วนประกอบสาคัญอย่างน้อย ๖ อย่างที่เชื่อมโยง และสัมพันธ์กัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามคาอธิบายที่ได้กล่าวมาในข้างต้นให้นักเรียนนึกถึงทานองเพลงที่นักเรียน
คุ้นเคย หรืออาจเลือกเพลง และดนตรีที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นตัวอย่าง และ
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของดนตรี
๑.๑ เสียง
เสียงดนตรี หมายถึง สีสันของสียง (Tone) ที่เกิดจากความถี่ของคลื่นเสียง ความดัง ค่อย สูง
ต่า ความเข้มที่หนาแน่น หรือโปร่งเบา มีระดับ ความดัง – เบา ของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด สีสันของเสียง
ที่แตกต่าง ระดับเสียงที่แตกต่าง เมื่อเกิดการเลื่อนที่เป็นลีลา ทานองของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด เช่น ซออู้
ของไทย ซองเกาะของพม่า ซีต้าร์ของอินเดีย รือบับของอินโดนีเซีย ผีผาของจีน ไวโอลินของตะวันตก
เครื่องดนตรีเหล่านี้เมื่อนักเรียนได้ยินเสียงก็สามารถระบุชื่อเครื่องดนตรีได้การรับฟังความไพเราะของ
ดนตรีจึงพิจารณาได้จากสีสันของเสียงดนตรี
ความแตกต่างหลากหลายที่เกิดจากเสียงดนตรีเป็นคุณสมบัติที่แสดงคุณภาพของสียง ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการรับฟัง เพราะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ โดยระดับเสียงดังก่อให้เกิด
ความรู้สึกมีพลังอานาจ และความหรูหรา ระดับเสียงเบาให้เกิดความรู้สึกนุ่มนวล เมื่อเสียงที่เบานั้นค่อยๆ
ดังขึ้น ความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดความรู้สึกตื่นเต้น หากระดับเสียงที่ดังขึ้น ค่อยๆ เบา
ลงและแผ่วจาง อารมณ์ความรู้สึกก็ค่อยๆ ผ่อนคลาย

สีสันที่เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรีช่วยให้ผู้ฟังเกิดความรู้สกึ ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกตื่นเต้น ผ่อนคลาย หรือนุ่มนวล
ที่มา : https://sites.google.com/site/prawatidntrisakl/
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๑๖๓
๑.๒ จังหวะ
จังหวะดนตรี (Time Elements) จัดเป็นส่วนสาคัญของดนตรี เพราะเป็นสิ่งที่ทาให้ดนตรี
ขับเคลื่อนไปอย่างมีระบบ จาแนกได้ ๓ อย่างคือ อัตราจังหวะ (Meters) จังหวะ (Rhythm) และ
อัตราความเร็ว (Tempo)
๑) อัตราจังหวะ (Meters) คืออัตราการเคลื่อนที่ของแนวทานอง หรือเสียงในช่วงเวลาหนึ่ง
ที่วางแบบให้มีจุดเน้นที่แน่นอน โดยวิธีแบ่งจานวนหลักออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน เช่น กลุ่มละ ๒
เคาะ หรือ ๔ เคาะ เป็นต้น
๒) จังหวะ (Rhythm) คือ กระสวนหรือรูปแบบ (Pattern) ของการเคาะจังหวะ ที่แบ่งซอย
จังหวะให้เป็นตามที่จังหวะกาหนดไว้ มีความถี-่ ห่างต่างกัน เพื่อให้ตรงตามกระบวนแบบ หรือลีลาของ
บทเพลง
๓) อัตราความเร็ว (Tempo) คืออัตราความเร็วของการดาเนินจังหวะทุกส่วนทั้งส่วนอัตรา
จังหวะ ส่วนแบบรูปจังหวะ และส่วนอัตราความเร็ว
๑.๓ ทานอง
ทานอง (Melody) คืออนุกรมของหน่วยเสียงดนตรีต่างระดับ (Pitches) และต่างอัตราการ
ยึดเสียง (Duration) ที่นามาร้อยเรียงเข้ากันเป็นวรรคตอนหรือประโยคเพลง มีแนวทานองหรือลีลา
เคลื่อนไหวขึ้น-ลง สลับกัน โดยดาเนินไปตามหลักไวยกรณ์เพลง จากหน่วยที่เล็กที่สุดของทานอง คือ
หน่วยเสียงหรือคาของทานอง หลายหน่วยเสียงเรียงเป็นวลี วรรคตอน ประโยค และท่อนเพลง
ทานองเพลงมีส่วนประกอบสาคัญ คือ
๑) หมวดเสียง (Mode) และมาตราเสียง (Scale) หมายถึง ระดับเสียง สูง-ต่าต่างๆ ตาม
ระบบหมวดเสียง และมาตราเสียง ซึ่งจะปรากฏในบทเพลงดังนี้
(๑) เสียงในมาตราเพนทาทอนิก (Pentatonic Scale) ประกอบด้วยเสียง โด เร มี ซอล ลา
เมื่อนามาแต่งทานองเพลงจะให้ความรู้สึกว่าฟังสบายชวนให้อยากขับร้องตาม
(๒) เสียงในมาตราไดอะทอนิก (Diatonic Scale) ประกอบด้วยเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที
โด เสียงในระบบไดอะทอนิก หมวดเมเจอร์ เมื่อนามาแต่งทานองเพลงจะให้ความรู้สึกร่าเริง หรูหรา
สง่า กล้าหาญ หรือตื่นเต้น แต่ถ้าเป็นระบบไดอะทอนิค หมวดไมเนอร์ เมื่อนามาแต่งทานองเพลงจะ
ให้ความรู้สึก เศร้า ห่อเหี่ยว มืดทึม หรือลึกลับ
(๓) เสียงในมาตราโครมาติก (Chromatic Scale) ประกอบด้วยเสียงโด โดชาร์ป เร เรชาร์ป
มี ฟา ฟาชาร์ป ซอล ซอลชาร์ป ลา ลาชาร์ป ที โด เสียงในระบบมาตราโครมาติก เมื่อนามาแต่ง
ทานองเพลงจะให้ความรู้สึกกระด้าง ไม่กลมกล่อม
(๔) เสียงในหมวดเมเจอร์ (Major Mode) ประกอบด้วยเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด
(๕) เสียงในหมวดไมเนอร์ (Minor Mode) ประกอบด้วยเสียง ลา ที โด เร มี ฟา ซอล ลา
๒) จังหวะ (Rhythm) หมายถึงการเรียบเรียงหน่วยเสียงจากหมวดเสียงและมาตราเสียงให้
ต่อเนื่อง มีอัตราการยึดเสียงแตกต่างกันแต่ต้องอยู่ในกรอบจานวนจังหวะเคาะหลักหรืออัตราจังหวะที่
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๑๖๔
กาหนดไว้ ทั้งนี้นักประพันธ์เพลงสามารถออกแบบจังหวะได้หลากหลาย
๓) ทิศทางเดิน (Direction) หมายถึง การนาระดับเสียงต่างๆ จากมาตราเสียงหรือหมวด
เสียงที่ต้องการนามาบรรจุลงที่ตัวโน้ต เพื่อให้เกิดเป็นทานองที่เคลื่อนที่จากเสียงหนึ่งไปยังเสียงหนึ่ง
ต่อเนื่องกันไปจนจบวรรคตอน ทิศทางของทานองเพลง จาแนกได้ ๓ ลักษณะคือ
(๑) ทานองเดินขึ้น คือ ทานองที่ตั้งต้นด้วยระดับเสียงต่า และจบวรรคตอนด้วยระดับเสียงสูง
ทิศทางเดินในลักษณะนี้ มีผลทาให้ฟังแล้วเกิดอารมณ์มีพลัง
(๒) ทานองเดินลง คือ ทานองที่ตั้งต้นด้วยระดับเสียงสูง และจบวรรคตอนด้วยระดับเสียงต่า
ทิศทางเดินในลักษณะนี้ มีผลทาให้ฟังแล้วเกิดอารมณ์ผ่อนคลาย
(๓) ทานองอยู่คงที่ คือทานองที่ระดับเสียงตั้งต้นกับระดับเสียงจบวรรคตอนเป็นเสียงระดับ
เดียวกัน ทิศทางเดินในลักษณะนี้ มีผลทาให้ฟังแล้วเกิดอารมณ์ติดขัด ต้องแก้ด้วยการเอาทานองเดิน
ขึ้นหรือเดินลงมาต่อ
๔) ลักษณะการเคลื่อนที่ของระดับเสียงที่อยู่ในทานอง (Progression) คือระดับเสียงจาก
อนุกรมเสียงในระบบมาตรา (Scare) และหมวด (Mode) ต่างๆ ที่บรรจุลงและเรียงกันอยู่ในวรรค
ตอนของบทเพลง โดยจาแนกลักษณะการเคลื่อนที่ออกเป็นคู่ๆ จากโน้ตตัวหนึ่งไปยังโน้ตอีกตัวหนึ่งที่
อยู่ถัดไป เรียงไปจนจบวรรคตอน ลักษณะการเคลื่อนที่ของระดับเสียง แบ่งได้ ๒ แบบคือ
(๑) เคลื่อนตามลาดับขั้นเสียง หรือเรียงเสียง (Conjunct)
(๒) เคลื่อนข้ามขั้นเสียง หรือเว้นเสียง (Disjunct)
๕) มิติ (Dimention) หมายถึง สัดส่วนความสั้นยาว และความแคบกว้าง เรียกว่า
“ช่วงเสียง” (Range) ของทานองบทเพลงที่มีช่วงเสียงหรือความแคบ-กว้าง มากเท่าใดยิ่งทาให้นักร้อง
หรือนักดนตรีขับร้องหรือบรรเลงเพลงนั้นๆ ได้ยากขึ้นตามไปด้วย
๖) รูปร่างทรวดทรง (Contour) หมายถึงรูปร่างทรวดทรงของทานอง ซึ่งจะสังเกตได้จาก
การลากเส้นจากหัวของตัวโน้ตตัวเริ่มต้นทานองในบรรทัดห้าเส้น ผ่านไปยังหัวตัวโน้ตตัวอื่นๆ ที่บันทึก
เรียงลาดับไปจนถึงหัวตัวโน้ตตัวสุดท้ายที่จบวรรคตอนเสียงที่เกิดขึ้น คือ รูปร่างทรวดทรงของทานองนั่นเอง
๗) เขตช่วงเสียง (Registers) คืออนุกรมระดับเสียงในทานองทั้งชุดที่ผู้แต่งเพลงเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับช่วงเสียงของผู้ขับร้องหรือเสียงของเครื่องดนตรีที่จะใช้บรรเลง และเนื้อหาสาระที่อยู่ใน
ทานอง
๑.๔ การประสานเสียง
การประสานเสียง (Harmony) คือ การนากลุ่มเสียงหลายระดับ ทั้ง สูง กลาง ต่า และกลุ่ม
เสียงหลายระดับคุณภาพ ทั้งใส ทึบ ทุ้ม แหลม แผดจ้า เบาบาง มาบรรเลงร่วมกัน เพื่อสนับสนุนแนว
ทานองหลักของบทเพลงที่เป็นศูนย์กลางของเสียงบรรเลงอยู่ ซึ่งแนวเสียงประสานจะช่วยแต่งเติมให้
เสียงบรรเลงน่าสนใจยิ่งขึ้น และทาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึกไปตามกลุ่มเสียงที่ใช้ เช่น
- ถ้าใช้กลุ่มเสียงกลมกลืน เสียงที่ประสานเสียงจะทาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึกผ่อน
คลาย สงบ และคล้อยตามเสียงบรรเลง
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๑๖๕
- ถ้าใช้กลุ่มเสียงกระด้าง เสียงที่ประสานเสียงจะทาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์เครียดไม่สงบและกระด้าง
๑.๕ เนื้อดนตรี
เนื้อดนตรี (Texture) เกิดจากการบรรเลงครบทุกส่วน ทั้งจังหวะ ทานอง เสียงประสาน และ
ลีลาสอดประสาน ซึ่งทาให้เสียงดนตรีมีความหนาแน่นต่างกัน ๓ ลักษณะ คือ
๑) เนื้อดนตรีแบบแนวเดียว คือดนตรีที่เกิดจากการบรรเลงแนวเดียว ไม่ว่าจะบรรเลงคน
เดียว หรือหลายคน หรือหลายเครื่องดนตรีก็ตาม เนื้อดนตรีเช่นนี้ จะเพิ่มความหนาแน่นของเสียงขึ้น
ตามจานวนของเครื่องดนตรีที่ร่วมบรรเลง ความไพเราะของเสียงขึ้นอยู่กับฝีมือการบรรเลง

การบรรเลงแนวเดียวด้วยเครื่องดนตรีชนิดเดียวกัน เป็นการเพิ่มความหนาแน่นของเสียง
ซึ่งความไพเราะขึ้นอยู่กับฝีมอื การบรรเลง
ที่มา : https://mgronline.com/local/photo-gallery/9600000012522

๒) เนื้อดนตรีแบบร่วมคอร์ด คือ เนื้อดนตรีที่เกิดจากการบรรเลง ๒ แนว แนวหนึ่งเป็น
ทานองหลัก อีกแนวหนึ่งเป็นกลุ่มเสียงคอร์ดที่นามาบรรเลงสนับสนุนในแนวตั้ง
๓) เนื้อดนตรีแบบหลายแนว คือ เนื้อดนตรีที่เกิดจาก การนาทานองสอดประสานมาบรรเลง
พร้อมกัน แต่ละทานองต่างก็มีแนวทางเดินของตน แต่ทุกทานองสามารถสอดรับกันได้อย่างเหมาะสม
โดยมีเสียงประสานแนวตั้งเป็นเสียงเชื่อมโยง
๑.๖ บันไดเสียง
ระดับบ
บันไดเสียง (Scale) เป็นมาตราเสียงดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงอนุกรมของนะดั
เสียงดนตรีจากเสียงต่าไต่ขึ้นไปหาระดับเสียงสูงเป็นขั้นๆ ตามลาดับ จากล่างไปสู่ตอนบนเหมือน
ขั้นบันได และอาจมีความห่างของขั้นเสียงไม่เท่ากัน
๑) บันไดเสียงเพนทาทอนิก
๒) บันไดเสียงไดอะทอนิก
๓) บันไดเสียงโครมาติก
๔) บันไดเสียงโฮลโทน
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๑๖๖
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่องดนตรีสังคม และวัฒนธรรม รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง
ก. ความเบาของเสียงดนตรี ให้ความรู้สึกหรูหรา
ข. ความดังของเสียงดนตรีให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ มีอานาจ
ค. เสียงดนตรีที่เบา แล้วค่อยๆ ดังขึ้น ให้ความรู้สึกตื่นเต้น
ง. เสียงดนตรีดังแล้วค่อยๆ เบาลง ให้ความรู้สึกสงบ ราบเรียบ
๒. ข้อใด หมายถึง จังหวะดนตรี
ก. Tempo
ค. Meters

ข. Rhythm
ง. Time Elements

๓. หมวดเสียง (Mode) และมาตราเสียง (Scale) ใด ที่นามาแต่งเพลงแล้วให้ความรู้สึกว่า ฟังสบายชวน
ให้ขับร้องตาม
ก. มาตราเพนทาโทนิก
ข. มาตราไดอะโทนิก
ค. มาตราโครมาติก
ง. มาตราโฮลโทน
๔. ณเดชณ์ ขับร้องเพลงแล้วกรรมการวิจารณ์ว่า ร้องเพี้ยน ฉะนั้นณเดชณ์ ผิดในข้อใด
ก. Melody
ข. Pitches
ค. Rhythm
ง. Harmony
๕. เดี่ยวขิม ๕ ตัว มีเนื้อดนตรี (Texture) เป็นลักษณะใด
ก. เนื้อดนตรีแบบหลายแนว
ข. เนื้อดนตรีแบบร่วมคอร์ด
ค. เนื้อดนตรีแบบแนวเดียว
ง. เนื้อดนตรีแบบหนาแน่น
๖. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องเป่าทั้งหมด
ก. ดับบล้า กระแสมูย ซารอน
ข. ดับบล้า ผีผา รือบับ
ค. ซูลิง เซรูไน ด่านญี่
ง. ซูลิง เซรูไน เปียออ
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๗. “จ้าวแห่งจังหวะ” ข้อความนี้หมายถึงใคร
ก. จีน
ข. กัมพูชา
ค. เวียตนาม
ง. อินเดีย
๘. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภท เครื่องดีด
ก. มองชาย
ข. เซห์ไน
ค. กู่เจิง
ง. ซองเกาะ
๙. “รือบับ” เป็นเครื่องดนตรีอินโดนีเซีย ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดนตรีชนิดใดของไทย
ก. ซออู้
ข. จะเข้
ค. ซอสามสาย
ง. พิณเพี๊ยะ

๑๐.
ก. เน
ค. ดับบล้า

เป็นเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าอะไร
ข. ซองเกาะ
ง. ด่านญี่

เฉลยแบบทดสอบก่
เฉลยแบบทดสอบก่ออนเรี
นเรียยนน
๑. ก ๒. ข ๓. ก ๔. ข ๕. ค
๑. ก ๒. ข
๓. ก ๔. ข
๖. ง ๗. ง ๘. ค ๙. ค ๑๐. ง
๖. ง
๗. ง
๘. ค
๙. ค

๕. ค
๑๐. ง
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แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓.......................................................................
๔. ......................................................................
๕.......................................................................
๖. ......................................................................
คาชี้แจง

: ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

๓

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
๕. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๒

๑

๑๖๙

ที่

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะ
ชื่อ – สกุล
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ รวม สรุปผลการ
ทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการทางาน

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

เกณฑ์การพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่
สมุด ชิ้นงาน ไม่ค่อยเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกัน บางครั้งต้องอาศัยการแนะนา
มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อย่างสมเหตุสมผล
มีการอ้างอิงที่ถูกต้องในบางส่วน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แต่อาจจะไม่สมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไม่ค่อยถูกต้อง
มีการเสนอแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม่
อ้างอิง สรุปผลไม่ถูกต้อง
ส่งงานก่อนหรือตรงตามที่กาหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย และชักชวน
ผู้อนื่ ปฏิบัติ
ส่งงานช้ากว่ากาหนด แต่ได้มีการติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
ฟังได้ รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติองจนเป็น
นิสัย
ส่งงานช้ากว่ากาหนด ปฏิบัติงานโดยจ้องอาศัยการชี้แนะ และ
การตัดเตือน

162
169

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องดนตรี สังคม และวัฒนธรรม เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและ ขั้นนา
๑. นักเรียน ครูทบทวน เรื่ององค์ประกอบของดนตรีในสังคมและ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
วัฒนธรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
วัฒนธรรม
- สรุปเนื้อหา เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคม
ด้านความรู้
ขั้นสอน
และวัฒนธรรม
- เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบ
๑. นักเรียนทั้ง ๖ กลุ่มนาเสนอ การเปรียบเทียบ องค์ประกอบของ
ดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม ตามหัวข้อ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- เสียง
- จังหวะ
- การประสานเสียง
- บรรยายบทบาท และอิทธิพลของ
- ทานอง
- เนื้อดนตรี
- บันไดเสียง
ดนตรี
๒. ครูตั้งคาถามเป็นระยะ ๆ ขณะนักเรียนนาเสนอประเด็นตัวอย่าง
ด้านคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้
- มีวินัย
- นักเรียนคิดว่าจังหวะมีความสาคัญอย่างไร
- ใฝ่เรียนรู้
- นักเรียนคิดว่าหากดนตรีมีเพียงจังหวะแต่ขาดทานองจะก่อให้เกิด
- มุ่งมั่นในการทางาน
สิ่งใด
- รักความเป็นไทย
- นักเรียนเคยฟังการขับร้องเพลงแบบประสานเสียงหรือไม่ ถ้าเคย
เสียงที่ได้ฟังมีลักษณะอย่างไร

๑๗๐
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ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมสรุปเนื้อหา เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและ
วัฒนธรรม ลงในใบงานแล้วนาส่งครู

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องดนตรี สังคม และวัฒนธรรม เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๗๑
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๑๗๒172

การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
อธิบายองค์ประกอบของ
ใบงาน
แบบประเมิน
ได้ระดับคุณภาพ ดี
ดนตรีในสังคมและ
ผังมโนทัศน์( Maid ทุกรายการขึ้นไปถือว่า
วัฒนธรรมต่างประเทศ
Map Rubric )
ผ่าน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- เปรียบเทียบการใช้
ประเมินการนาเสนอ
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
องค์ประกอบดนตรีที่มาจาก
ระดับ ๒ จาก ๔
วัฒนธรรมต่างกัน
ระดับ
- บรรยายบทบาท และ
อิทธิพลของดนตรี
ด้านคุณลักษณะ
- มีวินัย
สังเกต
แบบบันทึกการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
- ใฝ่เรียนรู้
สังเกต
ระดับ ๑ จาก ๔
การสั
งเกต
- มุ่งมั่นในการทางาน
ระดับ
- รักความเป็นไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
........................................................................................................................................... ................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........

๑๗๓

ใบงาน
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น............................
คาชี้แจง : นักเรียนร่วมสรุปเนื้อหา เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม ในประเด็นต่อไปนี้
- เสียง
- จังหวะ
- ทานอง
- การประสานเสียง
- เนื้อดนตรี
- บันไดเสียง

องค์ประกอบของดนตรี
ในสังคมและวัฒนธรรม
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174
๑๗๔
แบบประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น............................
คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต

ดีมาก

ดี

พอใช้

๑. เนื้อหา (Content)
๒. การนาเสนอผลงาน (Presentation)
๓. การออกแบบ (Design)
รวม
ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
(.............................................)
........./........................./..........

ระดับคุณภาพ
๑๐ - ๙ =
๘-๖=
๕-๓=
๒-๑=

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ผลการประเมิน
๒๖ - ๓๐
๒๐ - ๒๕
๑๑ - ๑๙

=
=
=

ดีมาก
ดี
พอใช้

๐ - ๑๐

=

ควรปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

๑๗๕

เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
กิจกรรม
(Activity)

เนื้อหา
(Content)

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๑๐-๙)

ดี (๘-๖)

แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้ามาอย่างดี
มาก มีขั้นตอน
ครบถ้วน มีการสรุป
ความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลได้
อย่างสมเหตุสมผล

แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหา
ที่ค้นคว้ามาอย่าง
ดี มีขั้นตอน
ครบถ้วน มีการ
สรุ
ปความคิ
ดเห็ดเห็นน
การสรุ
ปความคิ
โดยใช้เหตุผลได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
จัดทาแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และ นาเสนอด้วย
ข้อมูลแบบที่
ถูกต้อง
ครอบคลุมหัวข้อ
สาคัญ
ขาดรายละเอียด
ในบางหัวข้อ
มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน เร้า
ความสนใจ มี
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ

จัดทาแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และนาเสนอด้วย
การนาเสนอ ข้อมูลที่ถูกต้อง
ผลงาน
ครอบคลุมหัวข้อ
(Presentation) และรายละเอียดที่
สาคัญ

การออกแบบ
(Design)

มีการใช้ รูปภาพ
ตัวอักษรและสีสัน
เร้าความสนใจ มี
มาตราส่วนและ
สมดุล
ของภาพ

พอใช้ (๕-๓)
แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหา
ที่ค้นคว้าปาน
กลาง ขาด
ขั้นตอน และ
รายละเอียด มี
การสรุปความ
คิดเห็น

ควรปรับปรุง
(๒-๑)
แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้าปานกลาง
ขาดขั้นตอน และ
รายละเอียด ไม่มี
การสรุปความ
คิดเห็น

จัดทาแผนภาพ
นาเสนอด้วย
ข้อมูลถูกต้อง แต่
ไม่ครอบคุลมใน
หัวข้อสาคัญบาง
ประเด็นและขาด
รายละเอียด

จัดทาแผนภาพ
นาเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน
ขาดบางประเด็น
สาคัญและขาด
รายละเอียด

มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน
น่าสนใจ ขาด
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ

ขาดการใช้
ตัวอักษรและสีสัน
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ
ไม่ได้สัดส่วน

รวม
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169
๑๗๖ 176

แบบประเมินการนาเสนอ
สมาชิกกลุ่ม………………………………… ห้อง……………………………………
๑…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คาชี้แจง : ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่กาหนดให้
 ประเมินตนเอง
รายการประเมิน
๕

พฤติกรรมบ่งชี้
๔
๓
๒

๕

พฤติกรรมบ่งชี้
๔
๓
๒

รวม
๑

๑. มีการวางแผนการทางาน
๒. มีความพร้อมในการนาเสนอ
๓. ความน่าสนใจในการนาเสนอ
๔. มีความคิดสร้างสรรค์
๕. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานนาเสนอ
 เพื่อนประเมิน
รายการประเมิน

รวม
๑

๑. มีการวางแผนการทางาน
๒. มีความพร้อมในการนาเสนอ
๓. ความน่าสนใจในการนาเสนอ
๔. มีความคิดสร้างสรรค์
๕. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานนาเสนอ
เกณฑ์การประเมิน
๕
ดีมาก

๔
ดี

ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน

๓
ปานกลาง

๒
น้อย

๑
ต้องปรับปรุง

ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน
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๑๗๗ 177

แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓.......................................................................
๔. ......................................................................
๕.......................................................................
๖. ......................................................................
คาชี้แจง

: ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

๓

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
๕. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๒

๑

๑๗๘
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะ
ที่

ชื่อ – สกุล

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ รวม สรุปผลการ
ทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการทางาน

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

เกณฑ์การพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่
สมุด ชิ้นงาน ไม่ค่อยเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกัน บางครั้งต้องอาศัยการแนะนา
มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อย่างสมเหตุสมผล
มีการอ้างอิงที่ถูกต้องในบางส่วน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แต่อาจจะไม่สมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไม่ค่อยถูกต้อง
มีการเสนอแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม่
อ้างอิง สรุปผลไม่ถูกต้อง
ส่งงานก่อนหรือตรงตามที่กาหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย และชักชวน
ผู้อื่นปฏิบัติ
ส่งงานช้ากว่ากาหนด แต่ได้มีการติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับฟังได้
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติองจนเป็นนิสัย
ส่งงานช้ากว่ากาหนด ปฏิบัติงานโดยจ้องอาศัยการชี้แนะ และ
การตัดเตือน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
-ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
ขั้นนา
๑. นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์ การแสดงดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียน
ด้านความรู้
๒. ครู ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวีดิที ัศน์ ที่รับชม ครูตั้งคาถาม นักเรียน
- เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
เคยชมการแสดงดนตรีวัฒนธรรมต่างประเทศบ้างหรือไม่ และการแสดง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ที่นักเรียนชมมีความคล้ายคลึงกับการแสดงดนตรีไทยหรือไม่อย่างไร
- บรรยายบทบาท และอิทธิพลของ ขั้นสอน
ดนตรี
๑. นักเรียน แบ่งกลุ่ม ๖ กลุ่มศึกษา ใบความรู้เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรม
ด้านคุณลักษณะ
ต่างประเทศ ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาคันคว้า หาความรู้
- มีวินัย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- ใฝ่เรียนรู้
ในหัวข้อที่ครูกาหนดให้เพื่อนาเสนอต่อไปในหัวข้อ
- มุ่งมั่นในการทางาน
- ดนตรีวัฒนธรรมอินเดีย - ดนตรีวัฒนธรรมจีน
- รักความเป็นไทย
- ดนตรีวัฒนธรรมกัมพูชา - ดนตรีวัฒนธรรมพม่า
- ดนตรีวัฒนธรรมเวียดนาม - ดนตรีวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
๒. ครูตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ พร้อมอธิบายเปรียบเทียบ
ยกตัวอย่าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
รายวิชา ดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- สรุปความรู้ เรื่องดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิที ัศน์ การแสดงดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
๒. ใบความรู้เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคม
และวัฒนธรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๗๙
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179

ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครู สรุปความรู้ เรื่องดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
รายวิชา ดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๘๐
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181
๑๘๑ 174

การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
อธิบายองค์ประกอบของ
ใบงาน
แบบประเมิน
ได้ระดับคุณภาพ ดี
ดนตรีในสังคมและ
ผังมโนทัศน์( Maid ทุกรายการขึ้นไปถือว่า
วัฒนธรรมต่างประเทศ
Map Rubric )
ผ่าน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- เปรียบเทียบการใช้
สังเกต
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
องค์ประกอบดนตรีที่มาจาก
พฤติกรรมการ
ระดับ ๒ จาก ๔
การท�
ำงานกลุ
วัฒนธรรมต่างกัน
ทางานกลุ
่ม ่ม
ระดับ
- บรรยายบทบาท และ
อิทธิพลของดนตรี
ด้านคุณลักษณะ
- มีวินัย
สังเกต
แบบบันทึกการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การสั
งเกต
- ใฝ่เรียนรู้
สังเกต
ระดับ ๑ จาก ๔
- มุ่งมั่นในการทางาน
ระดับ
- รักความเป็นไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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ใบความรู้ เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
หน่วยที่ ๑ เรื่องดนตรี สังคม และวัฒนธรรม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓-๔
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

จุดประสงค์ เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
ดนตรีในวัฒนธรรมอินเดีย
ประเทศอิ น เดี ย มี พื้ น ที่ ก ว้ า งใหญ่ เป็ น แหล่ ง อารยธรรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลแพร่ ก ระจายไปยั ง ดิ น แดน
ต่ า ง ๆ ของภาคพื้ น เอเชี ย และที่ อื่ น ๆ ของโลก โดยเฉพาะศาสนา ภาษา และวั ฒ นธรรม ส� า หรั บ
ประเทศไทยได้ รั บ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ ด ้ า นศาสนาและวั ฒ นธรรมของอิ น เดี ย มาเป็ น ฐานรากของ
วั ฒ นธรรมไทยจานวนมาก เพราะในอดี ต ก็ มี ก ารเผยแพร่ ศ าสนาพราหมณ์ - ฮิ น ดู พระพุ ท ธศาสนา
ภาษาบาลี สั น สกฤต เข้ า มาสู ่ ดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ ทาให้ เ กิ ด การผสมผสานระหว่ า งแนวความคิ ด ความ
เชื่ อ ดั้ ง เดิ ม กั บ ศาสนาพราหมณ์ - ฮิ น ดู และพระพุ ท ธศาสนา ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากดนตรี ไ ทยที่ มี ร ะบบความ
เชื่อเรื่องเทพเจ้าแห่งดนตรีตามอย่างอินเดีย แม้ว่ารูปแบบดนตรีไทยมีความแตกต่างกับดนตรีอินเดียก็ตาม แต่
ความเชื่อและแนวคิดก็สามารถสอดรับกันได้
วั ฒ นธรรมดนตรี อิ น เดี ย มรดกทางวั ฒ นธรรมของดนตรี อิ น เดี ย แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น ๒ ฝ่ า ย คื อ
ดนตรีประจาชาติฝ่ายฮินดู และฝ่ายมุสลิม อิทธิพลของดนตรีมุสลิมจะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ อิทธิพลของ
ดนตรีฮินดูจะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศวัฒนธรรมทางดนตรีอินเดียจะแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนไม่ว่าจะ
เป็นการเรียกชื่อเครื่องดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี แต่มสี ิ่งหนึง่ ที่เหมือนกันก็คอื ชาวอินเดียจะใช้เสียงดนตรี
เป็นสื่อติดต่อกับพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ตนเองเคารพนับถืออยู่
ระบบเสียง
ดนตรี อิ น เดี ย การจั ด ระบบเสี ย งที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะอย่ า งเป็ น ระบบ เป็ น หมวดหมู ่ เ ช่ น เดี ย วกั บ
ดนตรีตะวันตกมีโน้ตเต็มเสียง ๗ โน้ต โน้ตเพี้ยนเสียงสูงและเพี้ยนต่า ๕ เสียง บันไดเสียงต่าง ๆ และที่
เป็นลักษณะเด่นของดนตรีอินเดีย คือ การนาเสียงในแต่ละบันไดเสียงมาจัดเป็นกลุ่มเสียงเพื่อนามาใช้
บรรเลงในเวลาที่กาหนดการจัดระบบชุดเสียงจากบันไดเสียงหลักนี้จะเรียกว่า ราคะ (Raga)
เครื่องดนตรีอินเดีย (India Instruments)
อินเดียถูกขนาดนามว่าเป็น “จ้าวแห่งจังหวะ” กลองจะทาหน้าที่เพิ่มสีสันเพลงอินเดียให้เร้าใจ กลอง
ต่าง ๆ เป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในตระกูลอวนัทธะมีจานวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ชนิด แต่ที่นิยมใช้
แพร่หลายในการแสดงดนตรีมีอยู่ ๓ ชนิด คือ มริทังค์ ปักชวัช และตับบล้า
นอกจากเครื่องดนตรีอินเดียมีใช้ในอินเดียแล้ว บางชนิดก็แพร่กระจายไปยังเนปาล พม่า ไทย
กัมพูชา ลาว ตัวอย่างเครื่องดนตรีที่ควรรู้จัก เช่น
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183
183
๑๘๓ 176
๑๘๓ 183
๑๘๓ 176
เป็น่องดนตรี
เครื่องดนตรี
ที่มีบทบาทในการสร้
งเสียองเครื
ว่าย“เสี
ยงดรอน”
ตานปุตานปุ
ระ เป็รรนะะเครื
ที่มีบทบาทในการสร้
างเสียาางเครื
ที่เรีออยทีทีกกั่เ่เรีรีนยยว่กกั
า นน“เสี
งดรอน”
(Drone) 183
ตานปุ
เป็นเครื่องดนตรี
ที่มีบทบาทในการสร้
งเสียงเครื
กกั
ว่า “เสี
ยงดรอน”
(Drone) เสี
งของตานปุ
ยให้ท่นนี่มๆีบักดนตรี
คนอื่นๆ ทีา่รงเสี
่วมบรรเลงทราบต
จังหวะของเพลง
รวะยให้
เป็นนเครื
่อจะช่
งดนตรี
ทบาทในการสร้
ยงเครืองจัทีง่เหวะของเพลงศิ
รียกกัาแหน่
นว่า งง“เสี
ยลงดรอน”
เสียงของตานปุ
รตานปุ
ะยยจะช่
ักรระะดนตรี
คววนอื
ที่ร่วมบรรเลงทราบตาแหน่
ปินอินเดี
ยมี
๑๘๓
(Drone) เสี
งของตานปุ
จะช่
ยให้นักดนตรี
คนอื่นๆ ที่ร่วมบรรเลงทราบต
าแหน่
จังหวะของเพลง
ศิ(Drone)
ลปินอินเดี
ยยมีงของตานปุ
ความเชื่อว่าระเสีจะช่
ยงของตานปุ
ระจะช่
วษยสืย์่นก่อๆับสารระหว่
ษย์กับพระเจ้
ความเชื
ยเสีงของตานปุ
สารระหว่
างมนุ
า าางมนุ
ว่อยให้
นักดนตรี
คนอื
ทีพระเจ้
่ร่วมบรรเลงทราบต
าแหน่งาาจังหวะของเพลง
ศิล่อปิว่นาอิเสีนเดี
ยมีความเชืร่อะจะช่
ว่า เสีวยยสื
งของตานปุ
ระจะช่
วยสื่อสารระหว่
งมนุษย์กับพระเจ้
เป็นเครื่อ่อว่างดนตรี
ที่มีบทบาทในการสร้
ยงเครือางมนุ
ที่เรียษกกั
า “เสียา งดรอน”
ศิลปินอิตานปุ
นเดียรมีะความเชื
เสียงของตานปุ
ระจะช่วยสืา่องเสี
สารระหว่
ย์กนับว่พระเจ้
(Drone) เสียงของตานปุระ จะช่วยให้นักดนตรีคนอื่นๆ ที่ร่วมบรรเลงทราบตาแหน่งจังหวะของเพลง
ศิลปินอินเดียมีความเชื่อว่า เสียงของตานปุระจะช่วยสื่อสารระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า

ตานปุระ
ตานปุระ
ที่มา : http://www.sookjai.com/index.php?topic=73848.0
ตานปุระ

ที่มา : http://www.sookjai.com/index.php?topic=73848.0
ตานปุระ
า : http://www.sookjai.com/index.php?topic=73848.0
ซารั งซารั
กี เป็
เครืนเครื
่องดนตรี
ปที่มระเภทเครื
่องสายที
่ใช้่ใช้กการสี
ะพานหรืออหย่หย่องเป็
องเป็
ต�าแหน่
งกีนเป็
่องดนตรี
ป
ระเภทเครื
อ
่
งสายที
ารสี มีมีสสะพานหรื
นตนาแหน่
งให้งให้
ที
ม
่
า
:
http://www.sookjai.com/index.php?topic=73848.0
ซารังกี เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ใช้การสี มีสะพานหรือหย่องเป็นตาแหน่งให้

ศิลปินศิให้
กดสาย
นิยมนามาใช้
บรรเลง
ประกอบการขั
บร้องบร้อง
ลปิวนางนิ
ให้้ววซารั
างนิง้วกีกดสาย
นิย่อมน
ามาใช้
บรรเลง
ประกอบการขั
เป็
น
เครื
งดนตรี
ป
ระเภทเครื
อ
่
งสายที
่ใช้รกะารสี
ตานปุ
ศิลปินให้วางนิ้วกดสาย นิยมนามาใช้บรรเลง ประกอบการขั
บร้อมีงสะพานหรือหย่องเป็นตาแหน่งให้
ศิลปินให้วางนิ้วกดสาย นิยมนที่มามาใช้
บรรเลง ประกอบการขับร้อง
า : http://www.sookjai.com/index.php?topic=73848.0
ซารังกี เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ใช้การสี มีสะพานหรือหย่องเป็นตาแหน่งให้
ศิลปินให้วางนิ้วกดสาย นิยมนามาใช้บรรเลง ประกอบการขับร้อง

ซารังกี

ซารังกี ซารังกี
ที่มา : http://www.sookjai.com/index.php?topic=73848.0
ซารังกี
ที่มา : http://www.sookjai.com/index.php?topic=73848.0
ที่มา : http://www.sookjai.com/index.php?topic=73848.0

ซีต้าร์ เป็นเครื่องดนตรีปที่มระเภทเครื
่องสานใช้ดีด แต่เดิม ซีต้าร์มีจานวน ๓ สาย ต่อมาได้
า : http://www.sookjai.com/index.php?topic=73848.0
ซี
ต
า
้
ร์
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นั้ สูง ใช้เฉพาะพวกขุ
ม้ กี ารศึ
กษาสูงไสามารถเพิ
่องดนตรี
เป็จนาพวกไม้
ก้อนจาพวกดิ
อนขลุ่ย(Panpine)
ที่สร้างมาจากดิ
เหนียวเป็ขนาดพอดี
ขับร้องเครืเครื
่องดนตรี
ไผ่ ได้นแก่ได้แขลุก่ ่ยเครื
ชนิ่อดงเป่
ต่างาเสีๆยปีงเหมื
่แพนไพท์
เครื่อนงดนตรี
นก้อน
กับนฝ่าได้มือแก่ภายในเจาะให้
นโพรง
เจาะรู
ด ด้วยนินเหนี
้วมือยเพืว ่อขนาดพอดี
ให้เกิดระดักบับเสีฝ่ายมืงดนตรี
เครื่องดนตรี
จ�าพวกดิ
เครื่องเป่าเสียเป็งเหมื
อนขลุ
่ยที่สปร้ิดา-เปิ
งมาจากดิ
อ ภายในเจาะให้
เป็นโพรง
เจาะรู
ิด แ- ก่เปิSheng
ด ด้วยนิเป็้วนมือเครื
เพื่อ่องดนตรี
ให้เกิดระดั
ยงดนตรี จเครื
งดนตรีประกอบด้
พวกน�้าเต้าวยได้ท่แอก่ไม้Sheng
พวกน้
าเต้าปได้
สาคับญเสีในวงดนตรี
ีน ่อSheng
๗ ท่อ
เป็นเครืติด่อตังดนตรี
สาคัญาเต้
ในวงดนตรี
ีน Sheng
ย ท่ออจะมี
ไม้ ล๗ิ้นท่ฝัองอยู
ติด่ ตัพร้้งอยู
่ในผลน้
าเต้ปาิดแห้
่งจะละ
้งอยู่ในผลน้
าแห้ง ซึ่งจจะใช้
เป็นที่พประกอบด้
ักลม แต่ลวะท่
อมทั
้งเจาะรู
-เปิงดซึแต่
ใช้เป็นท่ทีอ่พด้ักวลม
แต่ละท่นอจะต้
จะมีอลงเป่
ิ้นฝัางลมผ่
อยู่ พร้
อมทัาเต้
้งเจาะรู
ดแต่่ยลนทิ
ะท่ศอทางด้
ด้วย วเวลาเล่
ย เวลาเล่
านผลน้
าแล้ปวิดให้-ลเปิ
มเปลี
ยท่อทัน้ง จะต้
๗ ท่อองเป่
เสีายลมผ่
งของาน
ผลน�้าเต้
าแล้วให้
ลมเปลี
ศทางด้
วยท่อทั้ง ๗ ท่อตเสี
Sheng
จะคล้
ายเสี่ยยนทิงออร์
แกนลมของดนตรี
ะวัยนงของ
ตก Sheng จะคล้ายเสียงออร์แกนลมของดนตรี
ตะวันตก
ผีผา (Pipa) เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด ที่มีความเป็นมายาวนานมาก เป็นตัวแทนของ
ผีผา (Pipa) เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด ที่มีความเป็นมายาวนานมาก เป็นตัวแทนของเครื่อง
เครื่องสายดีดทุกประเภท ซึ่งได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันยาวนานของจีน ลักษณะของผีผามีการพัฒนา
สายดีดทุกประเภท ซึ่งได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันยาวนานของจีน ลักษณะของผีผามีการพัฒนามาโดย
ในสมั
ยโบราณลัณกพระจั
ษณะของพิ
ณพระจั
่วฉินพิณเยีสามสายทั
่ยฉินและ ้งพิหมดถู
ณสามสายทั
ตลอดมาโดยตลอด
ในสมัยโบราณลั
กษณะของพิ
นทร์ หลิ
่วฉิน เยีนทร์
่ยฉินหลิ
และ
กเรียกว่้งาหมดถู
ผีผา
เรี
ย
กว่
า
ผี
ผ
า
หลั
ง
จากที
ม
่
ก
ี
ารพั
ฒ
นามากขึ
้
น
ก็
ไ
ด้
ม
ก
ี
ารก
าหนดชื
อ
่
ของแต่
ล
ะรู
ป
ร่
า
งของผี
ผ
าอย่
า
งชั
ดเจน
หลังจากที่มีการพัฒนามากขึ้นก็ได้มีการก�าหนดชื่อของแต่ละรูปร่างของผีผาอย่างชัดเจน ซึ่งผีผาที่เห็นใน
ห็นในรู
ือ ผีผว่ าฉินในปั
จจุบณันพระจั
ส่วนหลิ
ณพระจั
นทร์ได้ลถะเครื
ูกเรียอ่ กตามชื
ของแต่
รูปนีก้ ซึค็ ่งอื ผีผีผผาทีา ่เในปั
จจุบปนั นี้กส่ว็คนหลิ
และพิ
นทร์่วได้ฉิถนกู และพิ
เรียกตามชื
อ่ ของแต่
งแตกต่่อางกั
นไป ละ
งแตกต่
างกันอมาให้
ไป ผีสผามารถเล่
าได้รับการพั
มาให้สาามารถเล่
เสีายกังทีบ่มช่ีรวะยะห่
างครึ่งเสียงเท่กากัของ
บ
ผีผาได้เครื
รับ่อการพั
ฒนาต่
นเสีฒยนาต่
งที่มอีระยะห่
งครึ่งเสียนงเท่
งเสียงแบบโครมาติ
วงเสียงแบบโครมาติ
กของดนตรี
สากลได้ ผีผามีค่ยวามโดดเด่
ในการบรรเลงเพลงเดี
เป็นเครื่อง
ดนตรีสช่ากลได้
ผีผามีความโดดเด่
นในการบรรเลงเพลงเดี
ว เป็นเครืน่องดนตรี
สาคัญทีข่ าดไม่่ยได้วในวงดนตรี
จีนในปัดนตรี
จจุบันสาคัเป็ญนทีเครื
่องดนตรี
ที่มีชื่อเสียจงระดั
่ขาดไม่
ได้ในวงดนตรี
ีนในปับจโลก
จุบัน เป็นเครื่องดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ผีผา

ผีผา
ที่มา : https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/non---western-music/dntri-cin-music-of-china

ที่มา : https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/non---western-music/dntri-cin-music-of-china
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๑๘๖
๑๘๖ 179

๑๘๖ 186
กูเ่ จิง (Gu
อ Guzheng)
เป็นเครือ่ งสายดี
นซึง่ มีประวันนซึตซึ่งยิ ่งมีาวนานประมาณ
ง(Gu
(Gu--หรื
Zhing
หรืออ Guzheng)
Guzheng)
งสายดีดโบราณของจี
กูกู่เจิ่เ-จิงZhing
Zhing
หรื
เป็นเครืด่อโบราณของจี
โบราณของจี
มีปประวั
ระวัตติยิยาวนาน
าวนาน
๒๕๐๐
ปี
โดยเริ
ม
่
แรกจากสมั
ย
จ้
า
นกั
ว
๋
เป็
น
เครื
อ
่
งดนตรี
เ
มื
อ
งฉิ
น
(ปั
จ
จุ
บ
น
ั
คื
อ
เมื
อ
งสั
น
่
ซี
)
ชื
อ
่
กู
เ
่
จิ
ง
มาจากเสี
ณของจีนซึ่งมีประวัติยาวนานประมาณ
ประมาณ๒๕๐๐
๒๕๐๐ปีปีโดยเริ
โดยเริ่ม่มแรกจากสมั
แรกจากสมัยยจ้จ้านกั๋ว เป็นเครื่องดนตรีเมือองฉิ
งฉินน(ปั(ปัจจจุจุบบันันคืคืออเมืเมือองสังสั่น่นซีซี) )ชืยชื่อง่อกูกู่ ่
ทเี่ วลาดี
ดจะมีเ่อสี่องดนตรี
ยงดนตรี
ง “zheng
zheng”
ก่อนเรียzheng”
กว่า เจิน้ ในสมั
ค�ในสมั
าว่ากูยยห่ ก่ก่มายถึ
ประวั
น(ปัจจุบันคือเมืองสั่นของเครื
ซี) ชื่อกูเจิอ่ ่ เจิงดนตรี
งมาจากเสี
งของเครื
วลาดี
ออนเรี
คคาว่าว่าา
งมาจากเสี
ยยงของเครื
ทที่เี่เวลาดี
ดดจะมีเในสมั
สียง ย“zheng
zheng”
นเรียงยกว่
กว่าาเจิตเจิ้นศิ ้นาสตร์
ที่ยาวนานและสะท้อนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนโบราณ เมื่อ ๒๕๐๐ ปีก่อน ท�าจากไม้และ
นสมัยก่อนเรียกว่า เจิ้น คาว่ากู่หกู่หมายถึ
มายถึงประวั
งประวัตติศิศาสตร์
าสตร์ทที่ยี่ยาวนานและสะท้
าวนานและสะท้อนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักกษณ์
ษณ์ขของชาวจี
องชาวจีนนโบราณ
โบราณเมืเมื่อ่อ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องถึงสมัยฮั่นเป็น ๑๒ สาย สมัยถานและซ้งเป็น ๑๓ สาย สมัยชิงเป็น 16สายจนถึง
ณ์ของชาวจีนโบราณ เมื่อ ๒๕๐๐
๒๕๐๐
นททาจากไม้
าจากไม้
และพั
ละพั
นามาอย่
่องถึงสมัจยจุฮับ่นันเป็นิยนมใช้
๑๒
สาย
๑๒๒๑
สาย สมั
สมัยยถานและซ้
ถานและซ้งงเป็เป็นน๑๓
๑๓
ค.ศ. ๑๙๖๐
ได้ปีพปีกัฒก่อ่อนนาเป็
น ๑๘ แ๒๑
๒๓ฒฒนามาอย่
และ ๒๖างต่
แต่อสเนื่วนมากปั
สาย สมัยถานและซ้งเป็น ๑๓สาย
สายสมัสมัยยชิชิงเป็
งเป็นน16สายจนถึ
16สายจนถึ
ค.ศ.
๑๙๖๐
และ
่ว่วนมากปั
๒๓และ
และ๒๖๒๖
๒๖แต่แต่
แต่
นมากปั
๑๖
สายจนถึงงงค.ศ.
ค.ศ.๑๙๖๐
๑๙๖๐ได้ได้พพัฒัฒนาเป็
นาเป็น น๑๘๑๘๒๑๒๑๒๓
ส่วสสนมากปั
จจุจจบจุจุบันบันัน
และ ๒๖ แต่ส่วนมากปัจจุบันนินิยมใช้
ยมใช้๒๑
๒๑

กู่เจิง
กู่เจิง
ที่มา : https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/non---western-music/dntri-cin-music-of-china
: https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/non---western-music/dntri-cin-music-of-china
ที่มทีา่มา: https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/non---western-music/dntri-cin-music-of-china

ดนตรีในวัฒนธรรมกัมพูชา
ดนตรี
ในวัฒฒนธรรมกั
นธรรมกั
ดนตรี
ในวั
มมพูมพูชพูชาชาาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมพราหมณ์ - ฮินดู มีนาฏกรรมทางศาสนา
ศิลปะการดนตรี
ของกั
ปะการดนตรี
องกัมมพูพูชชาได้
าได้ดรรใช้
ทธิธิพณพลจากวั
-ฮิฮินนดูดูวมียมีนนฉิาฏกรรมทางศาสนาและ
ขของกั
ับับอิวอิทงพิ
นธรรมพราหมณ์
าฏกรรมทางศาสนาและ
และเรื่องเล่ศิศิลาลศัปะการดนตรี
กดิ์สิทธิ์ การแสดงบางชนิ
พาทย์ ฒ(pinpeat)
ที่ประกอบด้
่ง ระนาด ปี่ กระจับปี่
ดู มีนาฏกรรมทางศาสนาและ
่องเล่
์ การแสดงบางชนิ
งพิณณลพาทย์
ระกอบด้
่ง่ง ระนาด
่องเล่
าศัาศักกดิดิ์ส์สิทิทธิธิ์ การแสดงบางชนิ
ใช้ใช้ววงพิ
(pinpeat)
ระกอบด้
ระนาด
ปีกระจั
กระจั
ฆ้องเรืเรืซอ
และกลองหลายชนิ
ด การเคลื่อดดนไหวแต่
ะท่าจะเป็
นแนวคิทีด่ปแทนสิ
่งต่าวงวยยๆฉิฉิการฟื
้นฟูนปีาฏศิ
ลป์บเบกิปีปีด่ ่
ด้วย ฉิ่ง ระนาด ปี กระจั
และกลองหลายชนิ
การเคลื่อส่อนไหวแต่
ขึ้นบมากในราว
พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยพระนางสี
ุวนไหวแต่
ัตถิ์ กุสุมลนารี
ัตน์ นแนวคิดแทนสิ
ฆ้ปีอฆ้่ งองซอซอและกลองหลายชนิ
ดดการเคลื
ะท่ารจะเป็
แทนสิ่ง่งต่ต่าางๆ
งๆ การฟื
การฟื้น้นฟูฟูนนาฏศิ
าฏศิลลป์ป์
สมัยใหม่พ.ศ.
ในกั๒๔๙๓
ม๒๔๙๓
พูชามีโดยพระนางสี
สโดยพระนางสี
องแบบคือ ร�สาวง
บัจ รร�ัตาน์วงเป็นดนตรีช้า ๆ ส่วนรัมบัจมีลักษณะ
งต่างๆ การฟื้นฟูนาฏศิลป์เกิเกิดขึด้นขึดนตรี
้นมากในราว
มากในราว
พ.ศ.
ุวัตถิและรั
์ กุสุมมนารี
คล้ายดนตรี
พนื้ สบ้สมัามัยนของไทยในแถบอี
สองแบบคื
านใต้ ในจั
หวัดเสี
ยมราฐจะนิ
ยมดนตรี
ทเี่ รีชชย้า้ากกั
พนื้
ดนตรี
ยใหม่
ใหม่ในกั
ในกัมมพูพูชชามี
ามีสสองแบบคื
นดนตรี
ๆๆ ส่นส่วตรึ
ดนตรี
ออ รงราวง
และรั
มบัจ ราวงเป็
ดนตรี
วนรั
นรัมมทีมบัเ่ บัป็จจมีนมีลดนตรี
ลักักษณะ
ษณะ
านของชาวเขมรสุ
ทร์
และเป็นที่นิยมตามแนวชายแดนไทยและกั
มพูยชมดนตรี
า ตัวอย่
งดนตรี
ชาที่
รีช้าๆ ส่วนรัมบัจมีลักบ้ษณะ
ายดนตรีพพื้นื้นบ้รบ้าินานของไทยในแถบอี
นของไทยในแถบอี
านใต้ ในจั
ในจังหวัดเสียมราฐจะนิ
ทที่เาี่เรีรีงเครื
ยยกกั
คล้คล้ายดนตรี
สสานใต้
มดนตรี
กกัน่อนตรึ
ตรึมมทีที่เกป็่เป็ัมนนพูดนตรี
ดนตรี
น
รีที่เรียกกันตรึม ที่เป็ควรรู
นดนตรี
านของชาวเขมรสุ
ทร์และเป็
และเป็นนทีที่น่นิยิยมตามแนวชายแดนไทยและกั
มตามแนวชายแดนไทยและกัมมพูพูชชาา ตัตัววอย่
พืพื้น้จ้นบ้ักบ้าเช่นของชาวเขมรสุ
รรินินทร์
อย่าางเครื
งเครื่อ่องดนตรี
งดนตรี
กระแสมูย หรือพิณน�้าเต้า ปลายด้านหนึ่งจะติดกล่องเสียงหรือกะโหลกที่ท�าจากผลน�้าเต้าผ่าครึ่ง
ชา ตัวอย่างเครื่องดนตรี กัมกัพูมพูชาที
ชาที่ค่ควรรู
วรรู้จ้จักักเช่เช่นน
ถัดจากกะโหลกไปด้านบนมีลกู บิด ส่วนปลายอีกด้านหนึง่ ของคันพิณมีการเจาะเดือย ส�าหรับขึงสายพิณ ๑ สาย
กระแสมูยยหรืหรืออพิพิณณน้น้าเต้
าเต้าาปลายด้
ปลายด้าานหนึ
นหนึ่งจะติดกล่องเสียงหรือกะโหลกที
กระแสมู
กะโหลกที่ท่ทาจากผลน้
าจากผลน้าเต้
าเต้าาผ่ผ่าาครึครึ่ง่งถัถัดด
เชื่อมกับลูกบิด การบังคับเสียงของกระแสมูยท�าได้โดยการควบคุม การเปิด - ปิด ของกะโหลกที่ต้องแนบ
ที่ทาจากผลน้าเต้าผ่ากัครึบระดั
่งจากกะโหลกไปด้
ถัดบหน้าอกขณะดี
จากกะโหลกไปด้
นบนมี
าานบนมี
ารเจาะเดืออยย สสาหรั
าหรับบขึขึงงสายพิ
สายพิณณ๑๑
ดให้สลัมลูกพัูกบิบินดดธ์ส่กส่วับวนปลายอี
จันปลายอี
งหวะ กกด้านหนึ่งของคันพิณมีการเจาะเดื
เดือย สาหรับขึงสายพิณสาย
๑สายเชืเชื่อ่อมกัมกับบลูลูกกบิบิดดการบั
การบังงคัคับบเสีเสียยงของกระแสมู
งของกระแสมูยทาได้โดยการควบคุม การเปิ
การเปิดด-ปิ-ปิดดของกะโหลกที
ของกะโหลกที่ต่ต้อ้องง
เปิด-ปิด ของกะโหลกที่ตแนบกั
้อแนบกั
ง บบระดั
ระดับบหน้
หน้าาอกขณะดี
อกขณะดีดดให้ให้สสัมัมพัพันนธ์ธ์กกับับจัจังงหวะ

ri-cin-music-of-china

ntry-1

กระแสมูย
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/yongyoot/2007/11/29/entry-1

กระแสมูย

http://oknation.nationtv.tv/blog/yongyoot/2007/11/29/entry-1
ทีที่ม่มา า: :http://oknation.nationtv.tv/blog/yongyoot/2007/11/29/entry-1
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เปียออ หรือ ตรงกับเครื่องดนตรีไทย คือ ปี่อ้อ ตัวปี่ (เลา) ท าจากไม้รวกปล้องเดียว ไม่มีข้อ เจาะ
รูส�าหรับเปิด - เปิด นิ้วเรียงตามล�าดับด้านหน้า ๗ รู และมีรูนิ้วค�้าด้านหลัง ๑ รู เช่นเด่นเดียวกับขับขลุ่ย
ส่วนทีเ่ ป็นลิน้ ท�าด้วยไม้ออ้ เหลาจนบางลงและบีบให้แบนประกบกันในลักษณะของลิน้ แฝด แต่อกี ด้านหนึง่
ยังมีลักษณะกลมอยู่เพื่อให้สอดเข้ากับตัวของปี่ได้ เสียงของเปียออ มีลักษณะแหบทุ้ม กังวาน

เปียออ
ที่มา : http://kotavaree.com/?p=495

ดนตรีในวัฒนธรรมเวียดนาม
วัฒนธรรมของประเทศเวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนเป็นอย่างมาก และรวมถึงประเทศอินเดีย
ด้วย ดังนี้ดนตรีเวียดนามจึงรวมลักษณะของดนตรีจีน และอินเดียบวกกับลักษณะดั่งเดิมของประเทศเป็น
ลักษณะดนตรีที่ค่อนข้างแตกต่างจากจีน เกาหลี ญี่ปุ่นหรือ มองโกเลีย นอกจากดนตรีดั่งเดิมดังกล่าวแล้ว
ยังพบดนตรีของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่บนภูเขาอีก ประมาณ 60 กลุ่ม ในช่วงศตวรรษที่ 1 - 10 ที่จีนมี
อิทธิพลต่อเวียดนามมากขึ้น วัฒนธรรมจีนได้ครอบคลุมเวียดนามในทุกสาขา ทั้งปรัชญา ศาสนา ภาษา
วรรณคดี ศิลปะ สถาปัตยกรรม และดนตรี พุทธศาสนาในเวียดนามเป็นนิกานมหายานเช่นเดียวกับในจีน
เกาหลี ญี่ปุ่น ภาษาที่ใช้สวดมนต์เป็นภาษาจีน - สันสกฤตการเต้นร�าของเวียดนามเหมือนกับการเต้นร�าใน
จีน ละคร Hat Boi ของเวียดนามเหมือนกับละครของจีนรวมทั้งดนตรีที่เล่นประกอบ เครื่องดนตรีหลาย
ชิ้นยังใช้ชื้อจีนแต่เรียกเพี้ยนไปทางภาษาเวียดนาม เช่น ฉินของจีนเรียกเป็น ฉาบ เป็นต้น
นอกจากประเทศจีนแล้ว ประเทศอินเดียยังเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อเวียดนาม
ข้างต้นแล้ว โดยการติดต่อกับเมืองจ�าปาของอินเดียแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันยังมีกลองของอินเดียใช้อยู่ใน
เวียดนาม โดยใช้ชอื่ ของเวียดนามเอง ดนตรีเวียดนามมีลกั ษณะของดนตรีอนิ เดียรวมอยูด่ ว้ ยทีใ่ ช้การพัฒนา
Mods มากในเพลง รวมไปถึงการ Improvise และการประดับประดาท�านอง นอกจากนั้นยังมีการใช้การ
เลียนเสียงกลองในการเรียนการสอนกลอง ซึง่ เป็นลักาณะเดียวกับทีพ่ บในการเรียนการสอนกลองประเทศ
อินเดีย เครื่องดนตรีที่เราควรรู้จักเช่น

๑๘๘
ด่านญี่ Nhi หรือ dan nhi เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (เครื่องสี) เป็นเครื่องดนตรี
ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดนตรีจีนคือ erhu และคล้ายซอด้วงของไทยมี
กษณ์ก ษณ์
ของไทยมีเสีเ สียงสู
ย งสูงต่งาที
ต�่ ำ่เป็ทีน่ เ ป็เอกลั
น เอกลั
บนกล่อองเสี
งเสียงที
ยงที่มีล่มักลัษณะยาว
กษณะยาว
เฉพาะและมีเสียงที่มีความชัดเจน nhi ประกอบด้วยสาย ๒ สาย ขึงงบนกล่
สาย ๒ สายนี้ทามาจากไหมถัก และที่หุ้มกล่องเสียงนั้นทามาจากหนังงู แต่
แต่ในปั
ในปัจจจุจุบบันันนันั้น้เครื
นเครื่องสาย
่องสาย
แบบนี้จะทามาจากลวดและกล่องเสียงไม้ เวลาเล่นจะวางไว้บนเข่าของนักดนตรี

ด่านญี่
ที่มา : https://sites.google.com/site/tawan5605201008/dntri

ด่านตาม Dan tranh เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (เครื่องดีด) เป็
เป็นนเครื
เครื่อ่องสายที
งสายที่มี ่มี
ลักษณะคล้ายพิณซึ่งมี ๑๖ สายและยาวประมาณ ๔๐ นิ้วหรือ ประมาณ ๑๐๐ เซนติเมตร ใช้ใช้ททั้งั้งเป็เป็นน
เครื่องดนตรีเล่นเดี่ยวและเล่นเป็นวง เครื่องดนตรีชนิดนี้ประดิษฐ์ขึ้นโดยจักรพรรดิ Phuc Hi ของจี
ของจีนน
ในปัจจุบัน dan tranh เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและเป็นเครื่องดนตรีที่นักเรียนหญิง
ชาวเวียดนามเลือกเรียน

ด่านตาม
ที่มา : https://sites.google.com/site/tawan5605201008/dntri

ดนตรีในวัฒนธรรมพม่า
วัฒนธรรมดนตรีของพม่า มีทั้งดนตรีแบบแผนที่เเป็
ป็นนของราชส
านักกดนตรี
ของราชส�ำนั
ดนตรีของราษฎร
ของราษฎรและและ
ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ บทบาทของดนตรีจะถูกนามาใช้ในการประกอบพิ
างๆางๆเพื่อเพื่อ
ประกอบพิธธีกีกรรมต่
รรมต่
ความรื่นเริงบันเทิง เฉลิมฉลอง ตลอดจนใช้ประกอบการแสดงด้วย เช่นประกอบด้วย ๑๒ ชิชิ้น้น
เป็นอย่างน้อยมีทั้งเครื่องหนัง เครื่องโลหะ และเครื่องไม้ เป็นวงดนตรีที่มีเฉพาะเครื่องตีและเครื่องเป่
เป่าา
มางคอก กลองใหญ่
กลองใหญ่กลองสั
กลองสั
ตะโพน
ไม่มีเครื่องสี เครื่องดนตรีทั้ง ๑๒ ชิ้นในวงซายวาย ได้แก่ เปิเปิงงมางคอก
้น ้นตะโพน
กลองชุดหกใบ ฆ้องวง ฆ้องแผง ฉิ่ง ฉาบ เกราะ กรับไม้ไผ่ และปี่แน เป็นต้น เครื่องดนตรี
งดนตรีพพม่ม่าทีาที่ค่ควรวร
รู้จักเช่น
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๑๘๙
มองซาย คือ ฆ้องรางชุด เป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยฆ้องปุ่มขนาดต่างๆ กัน แขวนไว้
รางที่เป็นกรอบไม้ตรงๆรูปสี่เหลี่ยมไม่มีการประดับตกแต่งอย่างจีวาย หรือ มองซาย มีลูกฆ้องทั้งสิ้น
๑๘-๑๙ ลูก เรียงกันเป็น ๕ แถว ลูกฆ้องของมองซาย มีขนาดใหญ่กว่า จีวาย รางฆ้องจะวางราบกับ
พื้น ยกเว้นกรอบที่บรรจุฆ้องลูกใหญ่ชุดที่เสียงต่าที่สุดจะวางพิงไว้กับ จีวาย เมื่อออกแสดง มองซาย
เป็นเครื่องดนตรีที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ในราวปี ๑๘๒๐ – ๑๙๓๐

มองซาย คือ ฆ้องรางชุด
ที่มา : http://t7.i18ntn.baidu.com/it/u=1591657354,774085333&fm=3

เน เป็นเครื่องดนตรีประเภท Double reed Aerophonesหรือปี่ลิ้นคู่ ทรงกรวยปากผาย
ปากผาย
มีลาโพงโลหะครอบต่อจากส่วนปลาย เช่นเดียวกับปี่มอญเพียงแต่ปากลาโพงไม่บบานกว้
านกว้าางอย่
งอย่าางปีงปีม่ ่มอญอญ
เครื่องประกอบจังหวะในวงซายวาย ที่สาคัญได้แก่ ช็อค ลอน บัต (Shauklonbut) หรือกลองสองหน้าที่จัดไว้เป็นชุด ชุดหนึ่งมีกลอง ๖ ลูก ใช้ตีเป็นรูปแบบหรือกระสวนจังหวะ ตามทานองเพลง แต่
ละชุดประกอบด้วยกลองทรงถัง ๔ ลูก โดยวางหน้า กลองด้านหนึ่งลงบนพื้น มีกลองคล้ายกักับตะโพน
ตะโพน
ไทย เรียกว่า ซาห์กุน (Sahkun) มีกลองใหญ่แขวนบนราว เรียกว่า ปัตมา, พาทมา (Patma) ๑๑ ลูลูกก
(wallet
ทั้งชุดใช้ผู้บรรเลงคนเดียวเครื่องจังหวะอื่นๆได้แก่ บีอ็อก (Byauk) เกราะไม้, วาเล็ต ก๊อก (wallet
kok) กรับไม้ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร ยักวิน (Yakwin) ฉาบใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร

เน
ที่มา : http://t7.i18ntn.baidu.com/it/u=1591657354,774085333&fm=3
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๑๙๐
ซองเกาะ มีลักษณะเป็นพิณที่มีคอโค้งงอยาวสวยงามเหมือนกับคันธนู และมีฐานที่ทอดนอน
ซองเกาะ
มีลกั ษณะเป็
นพิณทีาตัม่ กคี อโค้
งงอยาวสวยงามเหมื
นกับคันธนู
และมีฐอานที
อดนอนลงไปไว้
ลงไปไว้
สาหรับการวางเล่
นบนหน้
สายของพิ
ณซึ่งอาจจะทอาจากเส้
ไนลอนหรื
เอ็นท่ จะถู
กขึงจาก
ส�าหรัส่วบนคอหรื
การวางเล่
บนหน้
ก สายของพิ
จากเส้
เอ็นจะถู
กขึงจากส่
วนคอหรือส่วน
อส่วนนที
่เหมืาอตันคั
นธนูของตัณวพิซึง่ ณอาจจะท�
ไปยังส่วานตั
วพิณนไนลอนหรื
เป็นการขึองแบบขึ
งทแยง
ปลายของสาย
ทีเ่ หมือนคันธนู
ณไปยั
งส่วนตัวบพิตัณวสายด้
เป็นการขึ
ปลายของสายทุ่อกถึเส้งความสู
นมักจะมี
ทุกขเส้องตั
นมัวกพิจะมี
การประดั
วยพู่สงแบบขึ
ีแดง เพิงทแยง
่มความสวยงามและสื
งศักการประดั
ดิ์ให้แก่ บ
ตัวสายด้
่สีแดง เพิข่มนาดมาตรฐานคื
ความสวยงามและสื
งความสู
กดิ์ให้กว้แาก่งและลึ
ตัวพิณกซองเกาะมี
นาดมาตรฐานคื
ตัวพิณวยพูซองเกาะมี
อยาว่อถึ๘๐
เซนติงเศัมตร
๑๖ เซนติขเมตร
ความสูง อยาว
๘๐ เซนติเมตร กว้างและลึก ๑๖ เซนติเมตร ความสูงประมาณ ๖๐ เซนติเมตร
ประมาณ ๖๐ เซนติเมตร

ซองเกาะ

ซองเกาะ
ที่มา : http://t7.i18ntn.baidu.com/it/u=1591657354,774085333&fm=3
ที่มา : http://t7.i18ntn.baidu.com/it/u=1591657354,774085333&fm=3

ดนตรีในวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
ดนตรีในวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
อินโดนี
นประเทศหมู
่เกาะขนาดใหญ่
ุดของโลกวัฒวันธรรมมาจากการผสมผสานอิ
ฒนธรรมมาจากการผสมผสานทธิพล
อินโดนี
เซียเซีเป็ย นเป็ประเทศหมู
่เกาะขนาดใหญ่
ที่สทุดี่สของโลก
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์
-ฮินดูทธศาสนาจากอิ
พระพุทธศาสนาจากอิ
นเดีย ศาสนาอิ
สลามจากตะวั
นออกกลาง
ของศาสนาพราหมณ์
- ฮินดู พระพุ
นเดีย ศาสนาอิ
สลามจากตะวั
นออกกลาง
เเละศาสนา
เเละศาสนาคริ
ส
ต์
จ
ากยุ
โ
รป
ในขณะที
ผ
่
ค
้
ู
นตามเกาะต่
า
งๆ
ยั
ง
คงยึ
ด
ถื
อ
ขนบธรรมเนี
ย
ม
ความเชื
เเละ
คริสต์จากยุโรป ในขณะที่ผู้คนตามเกาะต่าง ๆ ยังคงยึดถือขนบธรรมเนียม ความเชื่อ เเละ วิถีชีวิตดั่อ้งเดิ
มของ
วิถ่ ีชีวิตดั้งเดิมของตนอยู่
ตนอยู
อินโดนี
ซียรได้ับรอิับทอิธิทพธิลเครื
พลเครื
่องดนตรีาส�สาาริริดจากวัฒนธรรมดองซอนของเวี
อินโดนี
เซียเได้
่องดนตรี
นธรรมดองซอนของเวียดนาม
ยดนามซึ่งซึนอกจาก
่งนอกจาก
มโหระทึ
กเเล้กวเเล้
ก็มวกี ก็ารสร้
างฆ้าองฆ้
ง แผ่
ตีสนา� ตีริดสขนาดต่
าง ๆาส�งๆาหรัสาหรั
บใช้บเป็ใช้นเเครื
งตี่อรงตี
วมทั
ง้ มีก้งารสร้
างเครื
อ่ งดนตรี
มโหระทึ
มีการสร้
องนแผ่
าริดขนาดต่
ป็นอ่ เครื
รวมทั
มีการสร้
างเครื
่อง
อื่น ดนตรี
ๆ อีกอหลายชนิ
ด เเละสามารถน�
ามาประสมวงเป็
นวงดนตรี
ขนาดใหญ่
ได้ เรียกว่ได้า เรี"วงกั
น"มหมายถึ
ดรตรี
ื่นๆ อีกหลายชนิ
ด เเละสามารถน
ามาประสมวงเป็
นวงดนตรี
ขนาดใหญ่
ยกว่มาเมลั
"วงกั
เมลัน" ง
การบรรเลงด้
ยเครือ่ งดนตรีวยเครื
ประเภทเครื
เป็นหลัก ทั่อง้งตีเครื
า� ด้่อวงดนตรี
ยโลหะทเเละที
า� ด้วยไม้เเละที
บทบาท
หมายถึง วการบรรเลงด้
่องดนตรีอ่ ปงตีระเภทเครื
เป็อ่ นงดนตรี
หลัก ทัท้งที่ เครื
ี่ทาด้วท่ ยโลหะ
่
ของวงกั
ม
เมลั
น
จะใช้
ใ
นการระกอบพิ
ธ
ก
ี
รรม
การแสดงละครและกิ
จ
กรรมรื
น
่
เริ
ง
ใน
เทศกาลต่
า
ง
ๆ
ทาด้วยไม้ บทบาทของวงกัมเมลันจะใช้ในการระกอบพิธีกรรม การแสดงละครและกิจกรรมรื่นเริงใน
ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีอินโดนีเซียกับดนตรีไทย ปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยไทยได้
เทศกาลต่างๆ
น�าเอาปีช่ วา กลองแขก มาบรรเลงในการร�าอาวุธในขบวนแห่พยุหยาตรา มีการน�าวรรณกรรมของชวามาแต่ง
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีอินโดนีเซียกับดนตรีไทย ปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดย
เป็นบทละครเรื่องอิเหนาและดาหลัง ส�าหรับใช้แสดงละครใน มีการน�ากลองแขกของชวามาตีเข้ากับปี่ชวา
ไทยได้ยนรัาเอาปี
มาบรรเลงในการร
าอาวุ
ธในขบวนแห่
ยุหยาตรา
มีการนาวรรณกรรม
และในสมั
ตนโกสิ่ชวา
นทร์กลองแขก
หลวงประดิ
ษฐไพเราะ ยังได้
น�าเครื
่องดนตรีอพังกะลุ
งเข้ามาในไทย
และมีการแต่ง
ของชวามาแต่
นบทละครเรื
เหนาและดาหลั
ง สงาหรั
ารนเากลองแขกของ
เพลงไทยให้
มีส�าเนีงยเป็งชวา
ส�าหรับใช้่องอิ
ในการบรรเลงอั
งกะลุ
ด้วยบใช้
เครืแสดงละครใน
่องดนตรีของอิมีนกโดนี
ซียที่ควรรู้จักเช่น
ชวามาตีเข้ากับปี่ชวา และในสมัยรัตนโกสินทร์ หลวงประดิษฐไพเราะ ยังได้นาเครื่องดนตรีอังกะลุง
เข้ามาในไทย และมีการแต่งเพลงไทยให้มีสาเนียงชวา สาหรับใช้ในการบรรเลงอังกะลุงด้วย เครื่อง
ดนตรีของอินโดนีเซียที่ควรรู้จักเช่น
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รือบับ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ใช้คันชักอิสระ โดยทั่วไปมี ๒ สาย บางถิ่นมี ๓
สาย รูปร่างของรือบับคล้ายกับซอสามสายของไทย ใช้บรรเลงเดี่ยวเเละบรรเลงประกอบการขับร้อง
ทั้งในวงกัมเมลัน เเละในวงดนตรีของชาวบ้านทั่วไป

รือบับ
ที่มา : http://www.mscs.nu.ac.th/mscsv2/?name=knowledge&file=readknowledge&id=74

ซารอน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี มีแผ่นโลหะจานวน ๕-๗ อัน ลักษณะคล้ายกับแผ่น
ระนาดเหล็กของไทย ตั้งเรียงโดยมีหลักโลหะปักหัว-ท้าย มีรางทาด้วยไม้เพื่อเป็นกล่องเสียง ใช้ไม้ตีที่
ทาด้วยเขาควาย

ซารอน
ที่มา : https://aroseforyourlovedone.wordpress.com

ซูลิง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ที่ทาด้วยไม้ไผ่ ลักษณะคล้ายกับขลุ่ย มีหลายขนาด
ซูลินมีเสียงไพเราะ ใช้ประสมในวงกัมเมลัน บรรเลงประกอบการขับร้อง เเละในกิจกรรมต่างๆ

ซูลิง
ที่มา : ttp://www.mscs.nu.ac.th/mscsv2/?name=knowledge&file=readknowledge&id=74
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เซรูไน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่มีลิ้นคู่ มีกาพวดสาหรับเสียบเข้ากับเลาของ
เซรูไนที่เลามีรูเปิด-ปิดเสียง ส่วนปลายเป็นปากลาโพงมีทั้งที่ทาด้วยไม้ และโลหะ มีหลายขนาด ใช้
ประสมในวงฆ้องกลอง บรรเลงประกอบพิธีกรรม และประกอบการแสดงสีละ ซึ่งเป็นการแสดงต่อสู้
ป้องกัน

เซรูไน
ที่มา : http://www.mscs.nu.ac.th/mscsv2/?name=knowledge&file=readknowledge&id=74
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ใบงาน
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น............................
คาชี้แจง : นักเรียนร่วมสรุปความรู้ เรื่องดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ ในประเด็นต่อไปนี้
- ดนตรีวัฒนธรรมอินเดีย - ดนตรีวัฒนธรรมจีน
- ดนตรีวัฒนธรรมกัมพูชา - ดนตรีวัฒนธรรมพม่า
- ดนตรีวัฒนธรรมเวียดนาม - ดนตรีวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

องค์ประกอบของดนตรี
ในสังคมและวัฒนธรรม
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แบบประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น............................
คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต

ดีมาก

ดี

พอใช้

๑. เนื้อหา (Content)
๒. การนาเสนอผลงาน (Presentation)
๓. การออกแบบ (Design)
รวม
ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
(.............................................)
........./........................./..........

ระดับคุณภาพ
๑๐ - ๙ =
๘-๖=
๕-๓=
๒-๑=

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ผลการประเมิน
๒๖ - ๓๐
๒๐ - ๒๕
๑๑ - ๑๙

=
=
=

ดีมาก
ดี
พอใช้

๐ - ๑๐

=

ควรปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

๑๙๕

เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
กิจกรรม
(Activity)

เนื้อหา
(Content)

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๑๐-๙)

ดี (๘-๖)

แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้ามาอย่างดี
มาก มีขั้นตอน
ครบถ้วน มีการสรุป
ความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลได้
อย่างสมเหตุสมผล

แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหา
ที่ค้นคว้ามาอย่าง
ดี มีขั้นตอน
ครบถ้วน มีการ
การสรุ
ปความคิ
สรุปความคิ
ดเห็ดเห็น น
โดยใช้เหตุผลได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
จัดทาแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และ นาเสนอด้วย
ข้อมูลแบบที่
ถูกต้อง
ครอบคลุมหัวข้อ
สาคัญ
ขาดรายละเอียด
ในบางหัวข้อ
มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน เร้า
ความสนใจ มี
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ

จัดทาแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และนาเสนอด้วย
การนาเสนอ ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครอบคลุมหัวข้อ
ผลงาน
(Presentation) และรายละเอียดที่
สาคัญ

การออกแบบ
(Design)

มีการใช้ รูปภาพ
ตัวอักษรและสีสัน
เร้าความสนใจ มี
มาตราส่วนและ
สมดุล
ของภาพ

พอใช้ (๕-๓)
แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหา
ที่ค้นคว้าปาน
กลาง ขาด
ขั้นตอน และ
รายละเอียด มี
การสรุปความ
คิดเห็น

ควรปรับปรุง
(๒-๑)
แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้าปานกลาง
ขาดขั้นตอน และ
รายละเอียด ไม่มี
การสรุปความ
คิดเห็น

จัดทาแผนภาพ
นาเสนอด้วย
ข้อมูลถูกต้อง แต่
ไม่ครอบคุลมใน
หัวข้อสาคัญบาง
ประเด็นและขาด
รายละเอียด

จัดทาแผนภาพ
นาเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน
ขาดบางประเด็น
สาคัญและขาด
รายละเอียด

มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน
น่าสนใจ ขาด
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ

ขาดการใช้
ตัวอักษรและสีสัน
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ
ไม่ได้สัดส่วน

รวม
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แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓.......................................................................
๔. ......................................................................
๕.......................................................................
๖. ......................................................................
คาชี้แจง

: ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

๓

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
๕. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๒

๑
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะ
ที่

มีวินัย

มุ่งมั่นในการ รวม สรุปผลการ
ทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ่าน ไม่ผ่าน

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
๑. มีวินัย
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)

๓. มุ่งมั่นในการทางาน

๑
(ควรปรับปรุง)
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)

ใฝ่เรียนรู้

เกณฑ์การพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่
สมุด ชิ้นงาน ไม่ค่อยเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกัน บางครั้งต้องอาศัยการแนะนา
มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อย่างสมเหตุสมผล
มีการอ้างอิงที่ถูกต้องในบางส่วน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แต่อาจจะไม่สมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไม่ค่อยถูกต้อง
มีการเสนอแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม่
อ้างอิง สรุปผลไม่ถูกต้อง
ส่งงานก่อนหรือตรงตามที่กาหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย และชักชวน
ผู้อื่นปฏิบัติ
ส่งงานช้ากว่ากาหนด แต่ได้มีการติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
ฟังได้ รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติองจนเป็น
นิสัย
ส่งงานช้ากว่ากาหนด ปฏิบัติงานโดยจ้องอาศัยการชี้แนะ และ
การตัตัดกเตือน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
-ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
ขั้นนา
๑. นักเรียน ครูทบทวน เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
๑. นักเรียนทั้ง ๖ กลุ่มนาเสนอ ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ (ดนตรี
- เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
อาเซียน) ตามหัวข้อ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- ดนตรีวัฒนธรรมอินเดีย - ดนตรีวัฒนธรรมจีน
- บรรยายบทบาท และอิทธิพลของ
- ดนตรีวัฒนธรรมกัมพูชา - ดนตรีวัฒนธรรมพม่า
- ดนตรีวัฒนธรรมเวียดนาม
ดนตรี
- ดนตรีวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
ด้านคุณลักษณะ
๒. ครูตั้งคาถามเป็นระยะๆ ขณะนักเรียนนาเสนอประเด็นตัวอย่าง
- มีวินัย
ดังต่อไปนี้
- ใฝ่เรียนรู้
- ดนตรีของอินเดียมีลักษณะที่แตกต่างจากดนตรีชาติอื่นๆ อย่างไร
-มุ่งมั่นในการทางาน
ดนตรีวัฒนธรรมอื่นๆ มีผลต่อวัฒนธรรมไทยอย่างไร
- รักความเป็นไทย
- นักเรียนรู้จักเครื่องดนตรีจีนหรือไม่ ยกตัวอย่างมา ๑ ชนิด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
รายวิชา ดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๑ เรื่อง เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แบบทดสอบหลังเรียน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๙๘
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ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมสรุปเนื้อหา เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
ลงในใบงานที่ ๑ แล้วนาส่งครู
๒. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
รายวิชา ดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๙๙
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
อธิบายองค์ประกอบของ
ทดสอบ
แบบทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐
ดนตรีในสังคมและ
วัฒนธรรมต่างประเทศ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- เปรียบเทียบการใช้
ประเมิน
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
องค์ประกอบดนตรีที่มาจาก
ระดับ ๒ จาก ๔
วัฒนธรรมต่างกัน
ระดับ
- บรรยายบทบาท และ
อิทธิพลของดนตรี
ด้านคุณลักษณะ
- มีวินัย
สังเกต
แบบบันทึกการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
- ใฝ่เรียนรู้
สังเกต
ระดับ ๑ จาก ๔
การสั
งเกต
- มุ่งมั่นในการทางาน
ระดับ
- รักความเป็นไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.......

๒๐๑

ใบงาน
เรื่องดนตรี สังคม และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ....................................................................................ชั้น..............................เลขที่ ....................
จุดประสงค์ เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมทีต่ ่างกัน
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพเครื่องดนตรีจากวัฒนธรรมต่างๆ ที่กาหนดให้พพร้รอมอธิ
อม บายลักษณะของเครื่องดนตรี
พอสังเขป

ภาพที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ

ประเทศ

ลักษณะ
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แบบทดสอบหลั
ในวัในวั
ฒนกรรมต่
างประเทศ
หน่หน่
วยทีว่ยที
๑ ่ แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
้ที่ ้๑ที่ -๑-๔
๔
แบบทดสอบหลังเรีงเรียยนนเรื่อเรืง่ อดนตรี
ง ดนตรี
ฒนธรรมต่
างประเทศ
๑ แผนการจั
ดการเรี
เรืเรื่อ่ องงดนตรี
ดนตรีสสัั งงคม
คมและวั
และวัฒฒนธรรม
นธรรม รายวิ
รายวิชชาา ดนตรี
ดนตรี รหั
รหัสสวิวิชชาา ศ๒๒๑๐๓
ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ๑่ ๑ ชัชั้น้ นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีททีี่ ่๒
๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดกล่าว ผิด
ก. ความเบาของเสียงดนตรี ให้ความรู้สึกหรูหรา
ข. ความดังของเสียงดนตรีให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ มีอานาจ
ค. เสียงดนตรีที่เบา แล้วค่อยๆ ดังขึ้น ให้ความรู้สึกตื่นเต้น
ง. เสียงดนตรีดังแล้วค่อยๆ เบาลง ให้ความรู้สึกสงบ ราบเรียบ
๒. ข้อใด หมายถึง จังหวะดนตรี
ก. Tempo
ค. Meters

ข. Rhythm
ง. Time Elements

๓. หมวดเสียง (Mode) และมาตราเสียง (Scale) ใด ที่นามาแต่งเพลงแล้วให้ความรู้สึกว่า ฟังสบายชวน
ให้ขับร้องตาม
ก. มาตราเพนทาโทนิก
ข. มาตราไดอะโทนิก
ค. มาตราโครมาติก
ง. มาตราโฮลโทน
๔. ณเดชน์ ขับร้องเพลงแล้วกรรมการวิจารณ์ว่า ร้องเพี้ยน ฉะนั้น ณเดชน์ ผิดในข้อใด
ก. Melody
ข. Pitches
ค. Rhythm
ง. Harmony
๕. เดี่ยวขิม ๕ ตัว มีเนื้อดนตรี (Texture) เป็นลักษณะใด
ก. เนื้อดนตรีแบบหลายแนว
ข. เนื้อดนตรีแบบร่วมคอร์ด
ค. เนื้อดนตรีแบบแนวเดียว
ง. เนื้อดนตรีแบบหนาแน่น
๖. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องเป่าทั้งหมด
ก. ดับบล้า กระแสมูย ซารอน
ข. ดับบล้า ผีผา รือบับ
ค. ซูลิง เซรูไน ด่านญี่
ง. ซูลิง เซรูไน เปียออ
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๗. “จ้าวแห่งจังหวะ” ข้อความนี้หมายถึงใคร
ก. จีน
ข. กัมพูชา
ค. เวียตนาม
ง. อินเดีย
๘. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภท เครื่องดีด
ก. มองชาย
ข. เซห์ไน
ค. กู่เจิง
ง. ซองเกาะ
๙. “รือบับ” เป็นเครื่องดนตรีอินโดนีเซีย ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดนตรีชนิดใดของไทย
ก. ซออู้
ข. จะเข้
ค. ซอสามสาย
ง. พิณเพี๊ยะ

๑๐.

เป็นเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าอะไร
ก. เน
ค. ดับบล้า

ข. ซองเกาะ
ง. ด่านญี่

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
๑. ก
๖. ง

๒. ข
๗. ง

๓. ก
๘. ค

๔. ข
๙. ค

๕. ค
๑๐. ข
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แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓.......................................................................
๔. ......................................................................
๕.......................................................................
๖. ......................................................................
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

๓

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
๕. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๒

๑

๒๐๕
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะ
ที่

ชื่อ – สกุล

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ รวม สรุปผลการ
ทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการทางาน

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

เกณฑ์การพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่
สมุด ชิ้นงาน ไม่ค่อยเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกัน บางครั้งต้องอาศัยการแนะนา
มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อย่างสมเหตุสมผล
มีการอ้างอิงที่ถูกต้องในบางส่วน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แต่อาจจะไม่สมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไม่ค่อยถูกต้อง
มีการเสนอแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม่
อ้างอิง สรุปผลไม่ถูกต้อง
ส่งงานก่อนหรือตรงตามที่กาหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย และชักชวน
ผู้อื่นปฏิบัติ
ส่งงานช้ากว่ากาหนด แต่ได้มีการติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับฟังได้
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติองจนเป็นนิสัย
ส่งงานช้ากว่ากาหนด ปฏิบัติงานโดยจ้องอาศัยการชี้แนะ และ
การตัตัดกเตือน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ องค์ประกอบดนตรีแต่ละวัฒนธรรม
รายวิชา ดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและ ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย มีลักษณะขององค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปตามถิ่นที่อยู่อาศัย
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสร้างความสุข สนุกสนานให้กับคนใน
ท้องถิ่น สะท้อนถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็นมรดกที่ทรงคุณค่า และควรอนุรักษ์สืบต่อไป
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรีพื้นบ้านแต่ละภาค
- อธิบายองค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมต่างประเทศ
ทักษะ/กระบวนการ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะของดนตรีพื้นบ้าน
เจตคติ
- เห็นคุณค่าขององค์ประกอบและลักษณะของดนตรีพื้นบ้าน
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้ / มุ่งมั่นในการทางาน / รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ผังมโนทัศน์องค์ประกอบของดนตรีแต่ละวัฒนธรรม
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินการจัดทา และนาเสนอผังมโนทัศน์
รายการประเมิน

ระดับคะแนน

๔
การจัดทาและ
จัดทาผังมโนทัศน์
นาเสนอผังมโนทัศน์ อย่างเป็นระบบ
และนาเสนอด้วย
แบบที่ชัดเจน
ถูกต้องครอบคลุม
และมีการเชื่อมโยง
ให้เห็นเป็น
ภาพรวม

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
๔
คะแนน
๓
คะแนน
๒
คะแนน
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับ ๒

๓
จัดทาผังมโนทัศน์
อย่างเป็นระบบมี
การจาแนกข้อมูล
ให้เห็น
ความสัมพันธ์และ
นาเสนอด้วยแบบที่
ครอบคลุม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒
จัดทาผังมโนทัศน์
ได้มีการยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมและ
นาเสนอด้วยแบบ
ต่างๆ แต่ยังไม่
ครอบคลุม

๑
จัดทาผังมโนทัศน์
ยังไม่เป็นระบบ
และนาเสนอไม่สื่อ
ความหมายและไม่
ชัดเจน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่ององค์ประกอบดนตรีแต่ละวัฒนธรรม เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ดนตรี ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี ขั้นนา
๑. วีดิที ัศน์ การแสดงดนตรีงานต่างๆ
๑. นักเรียน ครู ดูวีวดี ิที ัศน์ งานประเพณีไทย ๔ ภาค เช่น ประเพณีแห่
๒. แบบทดสอบก่อนเรียน
พื้นบ้านแต่ละภาค
เทียนจานาพรรษา ประเพณีแห่ผีตาโขน ประเพณีแห่ยี่เป็ง และ
๓. ใบความรู้เรื่อง บทบาทและอิทธิพลของ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประเพณีสารทเดือนสิบ นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ว่าดนตรีเข้ามา ดนตรีทีมีต่อสังคม
ด้านความรู้
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี เกี่ยวข้องในงานประเพณีอย่างไร
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๒. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
พื้นบ้านแต่ละภาค
- เขียนบรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรี
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ขั้นสอน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ ๑. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง องค์ประกอบดนตรีพื้นบ้าน
๒. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ๔ ภาค แต่ละกลุ่มให้สมาชิกในกลุ่ม
และลักษณะของดนตรีพื้นบ้าน
ด้านคุณลักษณะ
ร่วมกันระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้วอภิปราย
- มีวินัย
องค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านแต่ละภาค ศึกษาค้นคว้า สืบค้น เพิ่มเติม
จากสื่อต่างๆ ตามหัวข้อที่ครูกาหนด และรายงานเป็นผังความคิดหน้า
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้ ที่ละกลุ่ม
- รักความเป็นไทย
๓. ครูซักถามนักเรียนในประเด็นที่ศึกษา ค้นคว้า และนาเสนอ
ขั้นสรุป
๑. ครูมอบงานให้นักเรียนกลับไปสารวจว่าในงานประเพณีต่าง ๆ ที่
นักเรียนประทับใจจะมีขั้นตอนในการใช้ดนตรีบรรเลงอย่างไรบ้าง
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แหล่
แหล่งงการเรี
การเรียยนรูนรู้/สื้/สื่อ่อ
๑.๑.แถบบั
แถบบันนทึทึกกเสีเสียยงเพลงพื
งเพลงพื้น้นบ้บ้าานน๔๔ภาค
ภาค
การวั
การวัดดและประเมิ
และประเมินนผลการเรี
ผลการเรียยนรูนรู้ ้
๑.๑. ความรู
ความรู้ค้ความเข้
วามเข้าาใจใจ
๒.๒. การท
การทางานกลุ
างานกลุ่ม่มการน
การนาเสนองาน
าเสนองาน
การวั
การวัดดและการประเมิ
และการประเมินนผล
ผล
สิสิ่ง่งทีที่ต่ต้อ้องการวั
งการวัดด/ประเมิ
/ประเมินน
วิวิธธีกีการาร
เครื
เครื่อ่องมืงมืออทีที่ใช้่ใช้
ด้ด้าานความรู
นความรู้ ้
- -อธิอธิบบายความรู
ายความรู้เกี้เกี่ย่ยวกัวกับบ
ผัผังงมโนทั
มโนทัศศน์น์
แบบเกณฑ์
แบบเกณฑ์กการให้
ารให้คคะแนน
ะแนน
องค์
องค์ปประกอบดนตรี
ระกอบดนตรี
การจั
การจัดดททาผัาผังงมโนทั
มโนทัศศน์น์
พืพื้น้นบ้บ้าานแต่
นแต่ลละภาค
ะภาค
ด้ด้าานทั
นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ
- -แสดงความคิ
แสดงความคิดดเห็เห็นน
การน
การนาเสนอกิ
าเสนอกิจจกรรมกลุ
กรรมกลุ่ม่ม
แบบสั
แบบสังงเกตการ
เกตการ
เกีเกี่ย่ยวกัวกับบองค์
องค์ปประกอบ
ระกอบ
ปฏิ
ปฏิบบบัตัติงัติงานกลุ
การปฏิ
ิงานกลุ
านกลุ่ม่ม่ม
และลั
และลักกษณะของดนตรี
ษณะของดนตรี
พืพื้น้นบ้บ้าานน
ด้ด้าานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
สัสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม
แบบสั
แบบสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม
- -มีมีววินินัยัย
ด้ด้าานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
- -ใฝ่ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้
- -มุมุ่ง่งมัมั่น่นในการท
ในการทางาน
างาน
- -รัรักกความเป็
ความเป็นนไทย
ไทย

เกณฑ์
เกณฑ์
ได้ได้รระดัะดับบคุคุณณภาพ
ภาพดีดีทุทุกก
รายการขึ
รายการขึ้น้นไปถื
ไปถืออว่ว่าาผ่ผ่าานน

ได้ได้รระดัะดับบคุคุณณภาพ
ภาพ๒๒ทุทุกก
รายการขึ
รายการขึ้น้นไปถื
ไปถืออว่ว่าาผ่ผ่าานน

ได้ได้รระดัะดับบคุคุณณภาพ
ภาพ๒๒ทุทุกก
รายการขึ
รายการขึ้น้นไปถื
ไปถืออว่ว่าาผ่ผ่าานน
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...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ใบความรู้ เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
หน่วยที่ ๒ เรื่ององค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑-๒
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์ อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรีพื้นบ้านแต่ละภาค
ดนตรีในประเทศไทยมีวฒ
ั นธรรมทีแ่ ตกต่างกันออกไป ไม่วา่ จะเป็นดนตรีในราชส านักหรือดนตรี
ของแต่ละภูมิภาค ซึ่งแต่เดิมนั้นวงดนตรีที่เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นเพราะต้องการที่จะใช้บรรเทาความเหนื่อยล้า
ในการตรากตร�าท�างานของคนไทยในชนบทแต่ละภูมภิ าคเพือ่ ความสนุกสนานรืน่ เริงในเทศกาลงานต่าง ๆ
ดนตรีที่ใช้บรรเลงจะเป็นการบรรเลง ด้วยท านองแบบง่าย ๆ จังหวะสนุกสนานเร้าใจ
ดนตรีพนื้ เมืองในแต่ละวัฒนธรรมล้วนแล้วแต่มคี วามแตกต่างกันไปอันเนือ่ งมาจาก ภาษาทีใ่ ช้พดู
วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ การประกอบสัมมาอาชีพตลอดจนภูมศิ าสตร์ และภูมอิ ากาศก็เป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ า� ให้
เกิดการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ประเทศไทยแบ่งเขตวัฒนธรรมทางดนตรีออกเป็น ๔ เขตวัฒนธรรม
๔ ภูมิภาค ได้แก่ ดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง ดนตรีพื้นเมืองภาคอีสาน และดนตรี
พื้นเมืองภาคใต้
ซึ่งวัฒนธรรมทางดนตรีในแต่ละภูมิภาคจะมีรูปแบบของวัฒนธรรมดนตรีที่แตกต่างกันไปทั้ง
การบรรเลงและการขับร้องภาษาทีใ่ ช้พดู วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ การประกอบสัมมาอาชีพตลอดจนภูมศิ าสตร์
และภูมิอากาศซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของดนตรีภาคเหนือมีดังนี้
ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม
๑. วัฒนธรรมทางดนตรีภาคเหนือ เนือ่ งจากภาคเหนือเป็นภาคทีม่ คี นไทยหลายเชือ้ ชาติอยูท่ า� ให้
เกิดการผสมผสานกันในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมจนเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือโดยเฉพาะ
๑.๑ เครือ่ งดนตรี ในยุคแรกจะเป็นเครือ่ งดนตรีประเภทตี ได้แก่ทอ่ นไม้กลวงทีใ่ ช้ประกอบพิธกี รรม
เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ เจ้าป่าเจ้าเขา จากนั้นได้มีการพัฒนาโดยน�าหนังสัตว์มาขึงที่ปากท่อนไม้กลวงไว้
กลายเป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่ากลอง ต่อมามีการพัฒนารูปแบบของกลองให้แตกต่างไป เช่นกลองที่ขึง
ด้วยหนังสัตว์เพียงหน้าเดียวได้แก่ กลองยาว กลองแอว และกลองที่ขึงด้วยหนังสัตว์ทั้งสองหน้า ได้แก่
กลองมองเซิง กลองสองหน้า กลองชัยมงคล และตะโพนมอญ นอกจากนี้ยังมีเครื่องตีที่ท�าด้วยโลหะ เช่น
ฆ้อง ฉิ่ง แฉ่ง ฉาบ ส่วนเครื่องดนตรีประเภทเป่าได้แก่ ขลุ่ยเมือง ปี่แนน้อย ปี่แนใหญ่ และแคนน�้าเต้า
เป็นต้น เครื่องสี ได้แก่ ซะล้อ ๒ สาย สะล้อ ๓ สาย เป็นต้น เครื่องดีดได้แก่ พิณเปี๊ยะ และซึง ๓ ขนาด
คือ ซึงน้อย ซึงกลาง ซึงใหญ่ การประสมวงได้น�าเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ มาบรรเลงรวมกันเป็นวง
ต่าง ๆ เช่น วงสะล้อซอซึง วงกลองแอว วงกลองมองเซิง วงป้าดเมือง (ปี่พาทย์เมือง) เป็นต้น
๑.๒ วงดนตรี ได้แก่ วงสะล้อซอซึง วงกลองแอว วงกลองมองเซิง วงป้าดเมือง (ปี่พาทย์เมือง)
วงกลองสะบัดชัย วงกลองเต่งทิ้ง วงปี่จุม
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๑.๓ ภาษาเนือ้ ร้อง ภาษาและเนือ้ ร้องทีใ่ ช้ บทเพลงเป็นภาษาท้องถิน่ ภาคเหนือ เช่น สิกจุง้ จา
(ไกวชิงช้า ) กาด (ตลาด) หือ้ (ให้ ) เนือ้ ร้องมีเนือ้ หาทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทัง้ เป็นการบวงสรวง บ�าบวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยชัยให้พร ไปจนถึงการเกี้ยวพาราสีในกลุ่มของหนุ่มสาว
๑.๔ ส�าเนียง ส�าเนียงที่ใช้จะเป็นส�าเนียงของภาคเหนือ มีส�าเนียงแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น
มีส�าเนียงที่ไพเราะอ่อนหวาน เนิบช้า ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ
๑.๕ องค์ประกอบบทเพลงพื้นบ้านภาคเหนือ มีจังหวะช้า ฟังสบาย มีการประสานเสียง
ระหว่าง ดนตรีและผูข้ บั ร้อง ฟังแล้วรูส้ กึ ผ่อนคลายสบายใจ ซึง่ ท�าให้องค์ประกอบ บทเพลงของภาคเหนือ
มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากภาคอื่น

ทีม่ า : https://sites.google.com/site/nuengruethaimusic/

ที่มา : http://rsuthaimusic.blogspot.com/2015/05/blog-post_40.html

๒. วัฒนธรรมทางดนตรีภาคกลาง ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นภาคกลางส่วนมากจะอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
ราบลุ่มแม่น�้าประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�าเลือกสวนไร่นาเป็นอาชีพหลัก วัฒนธรรมในการแสดง
ดนตรีก็จะออกมาในรูปแบบของการประกอบอาชีพ เช่น เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว การเล่นเต้นก�าร�า
เคียว เป็นต้น

วงดนตรีไทย
ทีม่ า : http://www.tourdoi.com/central/uthaithani/prapaston.htm

วงกลองยาว

ที่มา : http://www.thainhf.org/document/news/news_817.jpg
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๒.๑ เครือ่ งดนตรี เครือ่ งดนตรีของภาคกลางจะเป็นเครือ่ งดนตรีไทยต่าง ๆ ทีใ่ ช้อยูใ่ นราชส�านัก
และพืน้ บ้านทัว่ ไป ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆ้องวง ตะโพน กลองทัด กลองยาว กลองร�ามะนา ซอด้วง
ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ฆ้องมอญ เปิงมาง ตะโพนมอญ เป็นต้น
๒.๒ วงดนตรี วงดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง ได้แก่ วงปี่พาทย์ วงมโหรี วงเครื่องสาย วงกลองยาว
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป มีดังนี้
วงปี่พาทย์ จะใช้เครื่องดนตรีประเภทตี และเป่า บรรเลงประกอบพิธีกรรมและประกอบการ
แสดงโขนละคร
วงเครือ่ งสาย จะใช้เครือ่ งดนตรีประเภทเครือ่ งสี และดีดเป็นส�าคัญ ใช้บรรเลงในงานมงคลทัว่ ไป
เช่น งานท�าบุญ งานแต่งงาน เป็นต้น
วงมโหรี เป็นวงดนตรีทมี่ กี ารประสมวงระหว่างวงปีพ่ าทย์ และวงเครือ่ งสาย ใช้บรรเลงในโอกาส
ต่าง ๆ เช่น บรรเลงขับกล่อม บรรเลงในงานบุญ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น
วงกลองยาว เป็นวงดนตรีพื้นเมืองที่ได้อิทธิพลมาจากพม่า ในวงจะประกอบไปด้วย กลองยาว
ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง บางที่มีปี่ไปเป่าผสมวงด้วย ใช้บรรเลงในงานบุญ งานรื่นเริง เทศกาลต่าง ๆ เพื่อ
ความสนุกสนาน
๒.๓ ภาษาและเนื้อร้อง ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยท้องถิ่นของภาคกลาง เนื้อร้องในบทเพลงมี
ความหลากหลาย ได้มาจาก บทวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือจะประพันธ์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสม
กับงานพิธี นั้น ๆ ก็ย่อมท�าได้
๒.๔ ขับร้อง ส�าเนียงที่ใช้เป็นส�าเนียงภาคกลาง ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
๒.๕ องค์ประกอบของบทเพลง องค์ประกอบของบทเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีลักษณะเด่นคือ
การใช้ค�าที่มีค�าคล้องจอง มีจังหวะและท�านองที่สนุกสนานการประสานเสียงระหว่างดนตรี และการ
ขับร้อง มีความเหมาะสมกลมกลืนกันท�าให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน
๓. วัฒนธรรมดนตรีทางภาคอีสาน วัฒนธรรมดนตรีในภาคอีสานนี้ แบ่งเขตวัฒนธรรมเป็น
สอง เขตได้แก่ อีสานเหนือ และอีสานใต้ ซึง่ มีวฒ
ั นธรรมทีค่ ล้ายคลึงกันบ้างแตกต่างกันบ้าง ซึง่ ท�าให้เกิด
วัฒนธรรมทางดนตรีที่หลากหลาย น่าดูน่าชม

วงโปงลาง

วงกันตรึม

ที่มา : http://www.tourdoi.com/central/uthaithani/prapaston.htm ที่มา : http://www.thainhf.org/document/news/news_817.jpg

207

๓.๑ เครื่องดนตรี และวงดนตรี แบ่งออกได้ดังนี้
อีสานเหนือ ได้แก่ จังหวัดที่อยู่ทางตอนบนของภาค เช่น นครพนม สกลนคร ขอนแก่น
นครราชสีมา เลย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี เป็นต้น เครื่องดนตรีในเขตอีสานเหนือนี้ คือ โปงลาง
พิณ แคน โหวด กลองหาง กลองอีสาน เป็นต้น วงดนตรีจะได้แก่ วงโปงลาง วงมโหรีอีสาน เป็นต้น
อีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดศรีษะเกษ สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ เป็นเขตวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากเขมร
เครือ่ งดนตรีจะได้แก่ ซอกันตรึม กระจับปี่ จะเข้ ซอตรัวเอก ซอกระดองเต่า ปีน่ า�้ เต้า เป็นต้น วงกันตรึม
วงมโหรีเขมร เป็นต้น
๓.๒ ส�าเนียง และภาษา ภาษาทีใ่ ช้จะเป็นภาษาท้องถิน่ ในภาคอีสานเหนือและภาคอีสานใต้ เรือ่ ง
ของส�าเนียงภาษาถ้าเป็นอีสานเหนือจะมีส�าเนียงไปทางประเทศลาว เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศลาว ถ้าเป็นอีสานใต้ จะมีส�าเนียงไปทางเขมร เนื่องจากมีอาณาเขตใกล้กับประเทศกัมพูชา
๓.๓ องค์ประกอบของบทเพลง บทเพลงพื้นบ้านอีสาน มีลักษณะเรียบง่าย มีจังหวะท�านองที่
สนุกสนานเร้าใจ ให้ความสนุกสนานแก่ผู้ฟัง มีการประสานเสียงระหว่างผู้บรรเลงและผู้ขับร้อง ดนตรีใน
ทางภาคอีสานจะเน้นไปในด้านความสนุกสนาน
๔. วัฒนธรรมดนตรีทางภาคใต้ ประชาชนในภาคนี้จะอาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเล มีอาชีพประมง
ท�าเหมืองแร่ ท�าสวนยาง เป็นต้น วัฒนธรรมดนตรีจะมีแบบวัฒนธรรมภาคใต้ตอนบน และวัฒนธรรมไทย
มุสลิม

วงดนตรีรองเง็ง

วงดนตรีหนังตะลุง

ที่มา : http://chomview11.blogspot.com/p/blog-page_1075.html

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=XyJWSnFZC8Q

๔.๑ เครือ่ งดนตรี เครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านภาคใต้สว่ นใหญ่จะเป็นเครือ่ งตี และเครือ่ งเป่าซึง่ มีลกั ษณะ
เรียบง่าย มีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัว ซึ่งสันนิษฐานว่าดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ น่าจะมาจาก
พวกเงาะป่าซาไก ที่ใช้ไม้ไผ่ล�าขนาดต่าง ๆ มาตัดออกเป็นท่อนสั้นบ้าง ยาวบ้างแล้วตัดปากของกระบอก
ไม้ไผ่ ให้ตรงหรือเฉียงพร้อมกับหุม้ ด้วยใบไม้หรือกาบต้นพืช ใช้ตปี ระการขับร้องและเต้นร�าต่อมาได้พฒ
ั นา
มาเป็นเครื่องดนตรี เช่น แตร กรับ กลอง ต่าง ๆ เป็นต้น เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ เช่น กลองร�ามะนา
กลองชาตรี หรือกลองตุ๊ก ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโนราชาตรี ปี่ไฉน ปี่กาหลอ โทน หรือทับ เป็นต้น
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๔.๒ วงดนตรี วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ ใช้บรรเลงประกอบการแสดง ในงานต่าง ๆ มีดังนี้
- วงดนตรีหนังตะลุง ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง
- วงดนตรีกาหลอ ใช้บรรเลงในงานศพ และงานบวชที่ไม่คิดสึก
- วงดนตรีโนรา ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโนรา
- วงดนตรีรองเง็ง ใช้บรรเลงประกอบการแสดงรองเง็ง
๔.๓ ภาษาที่ใช้ เป็นภาษาท้องถิ่น ภาษายาวีและภาษามาลายู เนื้อร้องของบทเพลงมี
หลากหลาย ใช้ค�าไม่ยืดเยื้อ มีทั้งการโต้ตอบซักถามเรื่องราว การเกี้ยวพาราสี การบอกข่าวสาร
มีเนื้อหาที่สนุกสนาน และใช้ร้องประกอบการละเล่นต่าง ๆ เช่น เพลงเรือ มีการร้องโต้ตอบในเชิง
เกี้ยวกันระหว่างหนุ่มสาว เพลงบอก ใช้ร้องบอกข่าวสารต่าง ๆ หรือร้องเพื่อเชิญชวน โฆษณาต่าง ๆ
๔.๔ ส�าเนียง ส�าเนียงทีใ่ ช้จะมีสา� เนียงทางภาคใต้ มีสา� เนียงห้าวและห้วนในภาคใต้ตอนล่าง
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียจึงท�าให้มีส�าเนียงของมาเลเซียปนอยู่ด้วย
๔.๕ องค์ประกอบของบทเพลง บทเพลงพื้นบ้านภาคใต้ ส่วนใหญ่จะมีจังหวะและท�านองที่
หนักแน่นคึกคัก ให้ความรู้สึกสนุกสนานการขับร้อง และบรรเลงดนตรี มีการประสานเสียงได้อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสม
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แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑-๒ เรื่อง องค์ประกอบดนตรีแต่ละวัฒนธรรม
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

จง ให้นักเรียนเลือกค�ำตอบที
คค�ำชี
ำชี้แแจง
กคำตอบที่ถถูกกทีที่ส่สุดุ ดเพีเพียยงข้
งข้ออเดีเดียยวว
๑. ข้ข้ออใดใดไม่ไม่ใช่ใช่ปัจปัจัจยจัทีย่ทที�ำให้
ดนตรี
พื้นพเมื้ืนอเมืงแต่
ละภูละภู
มิภมาคมี
ความแตกต่
างกัำนงกัน
่ทำให้
ดนตรี
องแต่
ิภำคมี
ควำมแตกต่
ก. วิถีชีวิต
ข. ภูมิประเทศ
ค. ประเพณี
ง. เศรษฐกิจ
๒. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะเอกลักษณ์ของดนตรีพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค ไม่ถูกต้อง
ก. ภาคเหนือ มีจังหวะช้าให้ความรู้สึก ผ่อนคลายสบายใจ
ข. ภาคกลาง เครื่องดนตรีใช้ตามแบบราชสานัก
ค. ภาคอีสาน รูปแบบมาจากการประกอบอาชีพทานา
ง. ภาคใต้ เครื่องดนตรีได้รับอิทธิพลจาก เงาะป่าซาไก
๓. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือทั้งหมด
ก. สะล้อ กลองแขก ซึง
ข. สะล้อ กลองแอว ซึง
ค. ปี่แน ซอตรัวเอก พิณเปี๊ยะ
ง. ปี่แน ซอด้วง พิณเปี๊ยะ
๔. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. วงสะล้อซอซึง – วงป้าดเมือง
ค. วงกันตรึม – วงโปงลาง

ข. วงเครื่องสาย – วงปี่จุม
ง. วงกาหลอ – วงหนังตะลุง

๕. ข้อใด ถูกต้อง
ก. ภาคกลาง – เพลงเรือ
ข. ภาคเหนือ – เพลงหมอลา
ค. ภาคอีสาน – เพลงบอก
ง. ภาคใต้ – เพลงเต้นการาเคียว

เฉลยแบบทดสอบก่
นเรียยนน
เฉลยแบบทดสอบก่ออนเรี
๑. ง ๒. ค ๓. ข ๔. ข
๑. ง
๒. ค
๓. ข

๕. ก
๔. ข

๕. ก
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แบบประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น............................
คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต

ดีมาก

ดี

พอใช้

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

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ผลการประเมิน
๒๖ - ๓๐
๒๐ - ๒๕
๑๑ - ๑๙

=
=
=

ดีมาก
ดี
พอใช้

๐ - ๑๐

=

ควรปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
กิจกรรม
(Activity)

เนื้อหา
(Content)

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๑๐-๙)

ดี (๘-๖)

แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้ามาอย่างดี
มาก มีขั้นตอน
ครบถ้วน มีการสรุป
ความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลได้
อย่างสมเหตุสมผล

แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหา
ที่ค้นคว้ามาอย่าง
ดี มีขั้นตอน
ครบถ้วน มีการ
สรุปความคิ
ดเห็
การสรุ
ปความคิ
ดเห็นน
โดยใช้เหตุผลได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
จัดทาแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และ นาเสนอด้วย
ข้อมูลแบบที่
ถูกต้อง
ครอบคลุมหัวข้อ
สาคัญ
ขาดรายละเอียด
ในบางหัวข้อ
มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน เร้า
ความสนใจ มี
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ

จัดทาแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และนาเสนอด้วย
การนาเสนอ ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครอบคลุมหัวข้อ
ผลงาน
(Presentation) และรายละเอียดที่
สาคัญ

การออกแบบ
(Design)

มีการใช้ รูปภาพ
ตัวอักษรและสีสัน
เร้าความสนใจ มี
มาตราส่วนและ
สมดุล
ของภาพ

พอใช้ (๕-๓)
แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหา
ที่ค้นคว้าปาน
กลาง ขาด
ขั้นตอน และ
รายละเอียด มี
การสรุปความ
คิดเห็น

ควรปรับปรุง
(๒-๑)
แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้าปานกลาง
ขาดขั้นตอน และ
รายละเอียด ไม่มี
การสรุปความ
คิดเห็น

จัดทาแผนภาพ
นาเสนอด้วย
ข้อมูลถูกต้อง แต่
ไม่ครอบคุลมใน
หัวข้อสาคัญบาง
ประเด็นและขาด
รายละเอียด

จัดทาแผนภาพ
นาเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน
ขาดบางประเด็น
สาคัญและขาด
รายละเอียด

มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน
น่าสนใจ ขาด
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ

ขาดการใช้
ตัวอักษรและสีสัน
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ
ไม่ได้สัดส่วน

รวม
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๒๑๙

แบบประเมินการนาเสนอ
สมาชิกกลุ่ม………………………………… ห้อง……………………………………
๑…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คาชี้แจง : ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่กาหนดให้
 ประเมินตนเอง
รายการประเมิน
๕

พฤติกรรมบ่งชี้
๔
๓
๒

๕

พฤติกรรมบ่งชี้
๔
๓
๒

รวม
๑

๑. มีการวางแผนการทางาน
๒. มีความพร้อมในการนาเสนอ
๓. ความน่าสนใจในการนาเสนอ
๔. มีความคิดสร้างสรรค์
๕. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานนาเสนอ
 เพื่อนประเมิน
รายการประเมิน

รวม
๑

๑. มีการวางแผนการทางาน
๒. มีความพร้อมในการนาเสนอ
๓. ความน่าสนใจในการนาเสนอ
๔. มีความคิดสร้างสรรค์
๕. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานนาเสนอ
เกณฑ์การประเมิน
๕
ดีมาก

๔
ดี

ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน

๓
ปานกลาง

๒
น้อย

๑
ต้องปรับปรุง

ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน
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๒๒๐

แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓. ......................................................................
๔. ......................................................................
๕. ......................................................................
๖. ......................................................................
คาชี้แจง

: ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

๓

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
๕. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๒

๑

214
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะ
ที่

มุ่งมั่นในการ
สรุปผลการ
รวม
ทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ่าน ไม่ผ่าน
มีวินัย

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
๑. มีวินัย
๓
(ดี
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓
(ดี
๒
(พอใช้)

๓. มุ่งมั่นในการทางาน

๑
(ควรปรับปรุง)
๓
(ดี
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)

ใฝ่เรียนรู้

เกณฑ์การพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่
สมุด ชิ้นงาน ไม่ค่อยเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกัน บางครั้งต้องอาศัยการแนะนา
มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อย่างสมเหตุสมผล
มีการอ้างอิงที่ถูกต้องในบางส่วน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แต่อาจจะไม่สมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไม่ค่อยถูกต้อง
มีการเสนอแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม่
อ้างอิง สรุปผลไม่ถูกต้อง
ส่งงานก่อนหรือตรงตามที่กาหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย และชักชวน
ผู้อื่นปฏิบัติ
ส่งงานช้ากว่ากาหนด แต่ได้มีการติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
ฟังได้ รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติองจนเป็น
นิสัย
ส่งงานช้ากว่ากาหนด ปฏิบัติงานโดยจ้องอาศัยการชี้แนะ และ
การตัตักดเตือน
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๒๒๒

รายการประเมิน
๔. รักความเป็นไทย

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป

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

เกณฑ์การพิจารณา
มีความเต็มใจและมีความสุข เมื่อได้เรียนเรื่องดนตรีไทย
ไม่ค่อยเต็มใจและมีความสุขบ้าง เมื่อได้เรียนเรื่องดนตรีไทย
ไม่ค่อยเต็มใจ และไม่มีความสุขเลย เมื่อได้เรียนเรื่องดนตรีไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่ององค์ประกอบดนตรีแต่ละวัฒนธรรม เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี ขั้นนา
๑. ภาพการแสดงดนตรีงานต่างๆ
พื้นบ้านแต่ละภาค
๑. นักเรียน ครู ทบทวนองค์ประกอบดนตรีพื้นบ้าน
๒. ใบความรู้เรื่อง บทบาทและอิทธิพลของ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ดนตรีทีมีต่อสังคม
ด้านความรู้
๑. นักเรียน ๔ กลุ่ม นาเสนอองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านแต่ละภาค ๓. แบบทดสอบหลังเรียน
- อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี โดยครูเป็นผู้ตั้งคาถามกระตุ้น เสนอแนะเพิ่มเติมในข้อมูลที่ยังไม่ครบ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
พื้นบ้านแต่ละภาค
องค์ประกอบในระหว่างการนาเสนอจนครบทุกกลุ่ม
- เขียนบรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรี
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่ม สรุปความรู้เป็นผังมโนทัศน์ เรื่ององค์ประกอบ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ ของดนตรีแต่ละวัฒนธรรม ที่กลุ่มได้รับมอบหมายแล้วนาส่งครู
ขั้นนาสรุป
และลักษณะของดนตรีพื้นบ้าน
๑. ครู นักเรียนร่วมระดมความคิด ในหัวข้อ เราจะมีวิธีอนุรักษ์ดนตรี
ด้านคุณลักษณะ
พื้นเมืองอย่างไร ให้ดนตรีไทยอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป
- มีวินัย
๒. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
- รักความเป็นไทย

๒๒๓
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แหล่งการเรียนรู้/สื่อ
๑. แถบบันทึกเสียงเพลงพื้นบ้าน ๔ ภาค
การวัด และประเมินผลการเรียนรู้
๑. ความรู้ความเข้าใจ
๒. การทางานกลุ่ม การนาเสนองาน
การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
อธิบายความรู้เกี่ยวกับ
ตรวจผังมโนทัศน์
แบบเกณฑ์การให้คะแนน ได้ระดับคุณภาพ ดี ทุก
องค์ประกอบดนตรี
การจัดทาผังมโนทัศน์ รายการขึ้นไปถือว่า ผ่าน
พื้นบ้านแต่ละภาค
ด้านทักษะ/กระบวนการ
แสดงความคิดเห็น
การนาเสนอกิจกรรมกลุ่ม
แบบสังเกตการ
ได้ระดับคุณภาพ 2 ทุก
การปฏิ
ิงานกลุ
เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ปฏิบัตบิงัตานกลุ
่ม ่ม
รายการขึ้นไปถือว่า ผ่าน
และลักษณะของดนตรี
พื้นบ้าน
ด้านคุณลักษณะ
- มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม
ได้ระดับคุณภาพ 2 ทุก
- ใฝ่เรียนรู้
ด้านคุณลักษณะ
รายการขึ้นไปถือว่า ผ่าน
- มุ่งมั่นในการทางาน
- รักความเป็นไทย
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ..................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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แบบทดสอบหลังเรีงเรียนยนเรืเรื่อง่ ององค์
องค์ประกอบของดนตรี
ประกอบของดนตรีไทยในแต่
ในแต่ละวั
ฒนธรรมของไทย
แบบทดสอบหลั
ละวั
ฒนธรรมของไทย
หน่ววยที
ยที่ ่ ๒๒ แผนการจั
- ๒ เรื่อง องค์
หน่
แผนการจัดดการเรี
การเรียนรู้ทที่ ี่ ๑๑-๒
องค์ปประกอบดนตรี
ระกอบดนตรีแแต่ต่ลละวั
ะวัฒฒนธรรม
นธรรม
รายวิชชาาดนตรี
ดนตรี รหั
รหัสสวิวิชชาา ศ๒๒๑๐๓
ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรี
รายวิ
ภาคเรียยนที
นที่ ่ ๑๑ ชัชั้้นนมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปี ททีี่ ่ ๒๒

ค�ำชี
คาชี้แจง ให้นนักกั เรีเรียนเลือกค�ำตอบที
กคำตอบที่ถ่ถูกูกทีที่ส่สุดุ ดเพีเพียยงข้งข้ออเดีเดียยวว
๑. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. วงสะล้อซอซึง – วงป้าดเมือง
ข. วงเครื่องสาย – วงปี่จุม
ค. วงกันตรึม – วงโปงลาง
ง. วงกาหลอ – วงหนังตะลุง
๒. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือทั้งหมด
ก. สะล้อ กลองแขก ซึง
ข. สะล้อ กลองแอว ซึง
ค. ปี่แน ซอตรัวเอก พิณเปี๊ยะ
ง. ปี่แน ซอด้วง พิณเปี๊ยะ
๓. ข้อใด ถูกต้อง
ก. ภาคกลาง – เพลงเรือ
ข. ภาคเหนือ – เพลงหมอลา
ค. ภาคอีสาน – เพลงบอก
ง. ภาคใต้ – เพลงเต้นการาเคียว

๔.
ละภู
มิภมาคมี
ความแตกต่
างกัำงกั
นน
๔. ข้ข้ออใด
ใดไม่ไม่ใช่ใช่ ปัปัจจจัจัยยทีที่ท่ท�ำให้
ำให้ดดนตรี
นตรีพพื้นเมื
องแต่
ละภู
ิภำคมี
ควำมแตกต่
้ืนเมืองแต่
ก. วิถีชีวิต
ข. ภูมิประเทศ
ค. ประเพณี
ง. เศรษฐกิจ
๕. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะเอกลักษณ์ของดนตรีพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค ไม่ถูกต้อง
ก. ภาคเหนือ มีจังหวะช้าให้ความรู้สึก ผ่อนคลายสบายใจ
ข. ภาคกลาง เครื่องดนตรีใช้ตามแบบราชสานัก
ค. ภาคอีสาน รูปแบบมาจากการประกอบอาชีพทานา
ง. ภาคใต้ เครื่องดนตรีได้รับอิทธิพลจาก เงาะป่าซาไก

เฉลยแบบทดสอบหลั
เฉลยแบบทดสอบหลังงเรีเรียยนน
๑.๑. ข ข ๒. ข๒. ๓.
ข ก ๓.๔. งก

๕.๔.ค ง

๕. ค
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แบบประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น............................
คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต

ดีมาก

ดี

พอใช้

๑. เนื้อหา (Content)
๒. การนาเสนอผลงาน (Presentation)
๓. การออกแบบ (Design)
รวม
ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
(.............................................)
........./........................./..........

ระดับคุณภาพ
๑๐ - ๙ =
๘-๖=
๕-๓=
๒-๑=

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ผลการประเมิน
๒๖ - ๓๐
๒๐ - ๒๕
๑๑ - ๑๙

=
=
=

ดีมาก
ดี
พอใช้

๐ - ๑๐

=

ควรปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
กิจกรรม
(Activity)

เนื้อหา
(Content)

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๑๐-๙)

ดี (๘-๖)

แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้ามาอย่างดี
มาก มีขั้นตอน
ครบถ้วน มีการสรุป
ความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลได้
อย่างสมเหตุสมผล

แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหา
ที่ค้นคว้ามาอย่าง
ดี มีขั้นตอน
ครบถ้วน มีการ
สรุ
ปความคิ
ดเห็ดเห็นน
การสรุ
ปความคิ
โดยใช้เหตุผลได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
จัดทาแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และ นาเสนอด้วย
ข้อมูลแบบที่
ถูกต้อง
ครอบคลุมหัวข้อ
สาคัญ
ขาดรายละเอียด
ในบางหัวข้อ
มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน เร้า
ความสนใจ มี
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ

จัดทาแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และนาเสนอด้วย
การนาเสนอ ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครอบคลุมหัวข้อ
ผลงาน
(Presentation) และรายละเอียดที่
สาคัญ

การออกแบบ
(Design)

มีการใช้ รูปภาพ
ตัวอักษรและสีสัน
เร้าความสนใจ มี
มาตราส่วนและ
สมดุล
ของภาพ

พอใช้ (๕-๓)
แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหา
ที่ค้นคว้าปาน
กลาง ขาด
ขั้นตอน และ
รายละเอียด มี
การสรุปความ
คิดเห็น

ควรปรับปรุง
(๒-๑)
แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้าปานกลาง
ขาดขั้นตอน และ
รายละเอียด ไม่มี
การสรุปความ
คิดเห็น

จัดทาแผนภาพ
นาเสนอด้วย
ข้อมูลถูกต้อง แต่
ไม่ครอบคุลมใน
หัวข้อสาคัญบาง
ประเด็นและขาด
รายละเอียด

จัดทาแผนภาพ
นาเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน
ขาดบางประเด็น
สาคัญและขาด
รายละเอียด

มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน
น่าสนใจ ขาด
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ

ขาดการใช้
ตัวอักษรและสีสัน
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ
ไม่ได้สัดส่วน

รวม

222
229
๒๒๙

แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓. ......................................................................
๔. ......................................................................
๕. ......................................................................
๖. ......................................................................
คาชี้แจง

: ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

๓

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
๕. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๒

๑
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะ

ที่

ชื่อ – สกุล

มุ่งมั่นในการ
สรุปผลการ
รวม
ทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙
ผ่าน ไม่ผ่าน
มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการทางาน

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

เกณฑ์การพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่
สมุด ชิ้นงาน ไม่ค่อยเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกัน บางครั้งต้องอาศัยการแนะนา
มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อย่างสมเหตุสมผล
มีการอ้างอิงที่ถูกต้องในบางส่วน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แต่อาจจะไม่สมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไม่ค่อยถูกต้อง
มีการเสนอแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม่
อ้างอิง สรุปผลไม่ถูกต้อง
ส่งงานก่อนหรือตรงตามที่กาหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย และชักชวน
ผู้อนื่ ปฏิบัติ
ส่งงานช้ากว่ากาหนด แต่ได้มีการติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับฟังได้
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติองจนเป็นนิสัย
ส่งงานช้ากว่ากาหนด ปฏิบัติงานโดยจ้องอาศัยการชี้แนะ และ
การตัดเตือน
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รายการประเมิน
๔. รักความเป็นไทย

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป

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

เกณฑ์การพิจารณา
มีความเต็มใจและมีความสุข เมื่อได้เรียนเรื่องดนตรีไทย
ไม่ค่อยเต็มใจและมีความสุขบ้าง เมื่อได้เรียนเรื่องดนตรีไทย
ไม่ค่อยเต็มใจ และไม่มีความสุขเลย เมื่อได้เรียนเรื่องดนตรีไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เครื่องหมายและสัญลักษณ์โน้ตดนตรี
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓
รายวิชา ดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม. ๒/๒ อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยอัตราจังหวะ ๒ ชั้น และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่าน เขียน และร้องโน้ตดนตรีเป็นทักษะพื้นฐานในการขับร้อง และบรรเลงดนตรี อีกทั้ง
ยังเป็นประโยชน์ช่วยบันทึกความจาของบทเพลง
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
- อธิบายเกี่ยวกับหลักการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล
ทักษะ/กระบวนการ
- อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยอัตราจังหวะ ๒ ชั้นและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
เจตคติ
- เห็นความสาคัญของเครื่องหมายและทักษะการสื่อสารทางดนตรี
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้ / มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง

๒๓๓

รายการประเมิน
๑. การอ่าน
โน้ตเพลงไทยและ
โน้ตสากล

๒. การเขียน
โน้ตเพลงไทยและ
โน้ตสากล

๓. การร้องตาม
โน้ตเพลงไทยและ
โน้ตสากล

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน

๔
๓
๒
๑

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินการเขียนบรรยาย
ระดับคะแนน
๔
๓
๒
อ่านโน้ตเพลงไทย อ่านโน้ตเพลงไทย อ่านโน้ตเพลงไทย
และโน้ตสากลได้
และโน้ตสากลได้
และโน้ตสากลได้
อย่างถูกต้องตาม อย่างถูกต้องตาม อย่างถูกต้องแต่ไม่
จังหวะของบทเพลง จังหวะของบทเพลง ตรงตามจังหวะ
ครบทุกตัว
เป็นส่วนใหญ่
เขียนโน้ตเพลงไทย เขียนโน้ตเพลงไทย เขียนโน้ตเพลงไทย
และโน้ตสากลในแต่ และโน้ตสากลในแต่ และโน้ตสากลในแต่
ละห้องได้ถูกต้อง ละห้องได้ถูกต้อง ละห้องได้ถูกต้อง
ตามบทเพลง
ตามบทเพลง แต่มี ตามบทเพลง
จุดบกพร่องบ้าง
แต่มีจุดบกพร่องเป็น
เล็กน้อย
ส่วนใหญ่
ร้องตามโน้ตเพลง ร้องตามโน้ตเพลง ร้องตามโน้ตเพลง
ไทยและโน้ตสากล ไทยและโน้ตสากล ไทยและโน้ตสากลได้
ได้ถูกต้องตาม
ได้ถูกต้องตาม
ถูกต้องตามจังหวะ
จังหวะเพลงตลอด จังหวะเพลงตลอด เพลงตลอดทั้งเพลง
ทั้งเพลง
ทั้งเพลงแต่มีคล่อม แต่มีคล่อมจังหวะ
จังหวะบ้างเล็กน้อย เป็นส่วนใหญ่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ตั้งแต่ระดับ ๒

๑
อ่านโน้ตเพลงไทย
และโน้ตสากลได้
เพียงบางตัวและอ่าน
ตัวโน้ตไม่ตรงตาม
จังหวะ
เขียนโน้ตเพลงไทย
และโน้ตสากลในแต่
ละห้องไม่ถูกต้องตาม
บทเพลง

ร้องตามโน้ตเพลง
ไทยและโน้ตสากลได้
ไม่ถูกต้องตามจังหวะ
ของเพลง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์โน้ตดนตรี เรื่อง การฝึกตบจังหวะ และการอ่าน เขียนโน้ตไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยอัตราจังหวะ ขั้นนา
๑. แถบบันทึกเสียงเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น
สองชั้น
๑. นักเรียน ฟังบทเพลงจากแถบบันทึกเสียงเพลงไทยที่บรรเลงด้วยวง
๒. แผนภูมิเรื่อง จังหวะโน้ตเพลงไทย
- http://www.trueplookpanya.com
ดนตรีไทยในอัตราจังหวะ สองชั้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. นักเรียน ครู ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเพลงที่ได้รับฟัง (ตัวอย่างคาถาม /learning/detail/19091-029373
ด้านความรู้
- อธิบายเกี่ยวกับหลักการอ่าน เขียน นักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่ ชื่อเพลงอะไร นักเรียนฟังเพลงนี้แล้วให้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ร้องโน้ตไทย
อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร)
- ใบงาน แบบฝึกหัดการตบจังหวะตามโน้ตเพลง
ขั้นสอน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ไทยอัตราจังหวะสองชั้น
๑. นักเรียนดูแผนภูมิเรื่อง จังหวะโน้ตเพลงไทย ที่ครูติดบนกระดาน ครู
- ปฏิบัติตบจังหวะตามโน้ตอัตรา
จังหวะสองชั้น
อธิบายหลักการเรียนปฏิบัติดนตรีไทยเบื้องต้น เกี่ยวกับการบันทึกโน้ต
ด้านคุณลักษณะ
ดนตรีไทย
- มีวินัย
๒. นักเรียนศึกษาจังหวะตามใบความรู้เรื่อง จังหวะโน้ตไทยที่ครูแจกให้
- ใฝ่เรียนรู้
พร้อมปฏิบัติการตบจังหวะตามแบบฝึกหัด
- มุ่งมั่นในการทางาน
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คน เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติตามแบบฝึกหัด และ
ออกมานาเสนอการตบจังหวะตามแบบฝึกหัดที่ละกลุ่ม
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครูทบทวนเรื่องตบจังหวะโน้ตในอัตราจังหวะ สองชั้น

๒๓๔
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
- อธิบายเกี่ยวกับหลักการอ่าน
ใบงาน
แบบเกณฑ์การให้คะแนน ได้ระดับคุณภาพ ๒ ทุก
เขียน
การอ่าน เขียนโน้ต
รายการขึ้นไปถือว่า ผ่าน
ร้องโน้ตไทย
เบื้องต้น
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- ปฏิบัติตบจังหวะตามโน้ตอัตรา การนาเสนอกิจกรรมกลุ่ม
แบบสังเกตการ
ได้ระดับคุณภาพ ๒ ทุก
การปฏิ
ิงานกลุ
จังหวะสองชั้น
ปฏิบัตบิงัตานกลุ
ม่ ่ม
รายการขึ้นไปถือว่า ผ่าน
ด้านคุณลักษณะ
- มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ระดับคุณภาพ ๒ ทุก
- ใฝ่เรียนรู้
ด้านคุณลักษณะ
รายการขึ้นไปถือว่า ผ่าน
- มุ่งมั่นในการทางาน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........

๒๓๖
ใบความรู้ เรื่อง การฝึกตบจังหวะ และการอ่าน เขียนโน้ตไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์โน้ตดนตรี แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

อัตราจะงหวะเพลงไทย แบ่งออกเป็น ๓ อัตรา ไก้แก่ อัตราจังหวะสามชั้น อัตราจังหวะสองชั้น
และอัตราจังหวะชั้นเดียว
คาสั่ง ๑. ให้นักเรียนฝึกตบมือในอัตราจังหวะที่กาหนดให้
จัจังงหวะเพลงไทย
หวะเพลงไทย

สามชั
สามชั้น้ น
- - - - - - - ฉิ่ง - - - - - - - ฉับ - - - - - - - ฉิ่ง - - - - - - - ฉับ
สองชั
สองชั้น้ น
- - - ฉิ่ง - - - ฉับ - - - ฉิ่งง - - - ฉับ - - - ฉิ่ง - - - ฉับ - - - ฉิ่ง - - - ฉับ
ชั้นนเดีเดียว
- - - - - - - ฉิ่ง - - - - - - - ฉับ - - - - - - - ฉิ่งง - - - - - - - ฉับ
๒. ให้นักเรียนฝึกทักษะจังหวะตัวโน้ตไทย โดยปรบมือตามจังหวะที่กาหนดให้
กิจกรรม (ปรบมือเป็นจังหวะตามรูป X ที่กาหนด)
---X
---X
-X–X

-XXX -X-X
-XXX XXXX
-X-X -X-X

XXXX
XXXX
-XXX

-X–X ---X
-X–X -X-X
XXXX -X-X

-XXX -X-X
-X-- --XX
-X-X ---X

229
236

230
๒๓๗237

ใบงาน เรื่อง อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยอัตราจังหวะสองชั้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์โน้ตดนตรี แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การขับร้องโน้ตเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น
คาสั่ง ให้นักเรียนฝึกร้องโน้ตในเพลงอัตราจังหวะสองชั้น แล้วเลือกสอบปฏิบัติร้องโน้ต 1 เพลง
เพลงเดืออนเพ็
เพลงเดื
นเพ็ญ
ญ
---------ท
----

----ซ–ร
-ททท
-ซ–ร

---ท
-ท–ร
---ร
-ท–ร

---ท
-ม–ซ
---ร
-ม–ซ

----ล–ท
----ล–ท

-ร–ล
-ร–ล
-ท–ล
-ร–ล

---ซ
-ท–ร
---ซ
-ซ–ม

---ม
-ม–ท
---ม
---ซ
กลับต้น

-มมม
-ซ–ล
-ด–ซ
-ม–ร

-ซ–ม
-–ซล
-ล–ซ
-ด–ท

-ร–ด
-ด–ซ
-ฟ–ม
-ร–ด
กลั
กลับบต้ต้นน

เพลงโยสลัม
---ด
---ด
---ซ
----

-ดดด
-ดดด
-ซซซ
-ด–ร

-ซ–ด
-ร–ม
-ม–ซ
-ม–ซ

-ร–ม
-ฟ–ซ
-ล–ด
-ฟ–ม

---ม
-------ร–ด

โน้ตเพลงสร้อยลาปาง ๒ ชั้น
ท่อนที่ ๑
- - - - - - - - - - - - -

-

- - - ซ
- - - ซ
- ด -ร
- - -ม
- ด รม
- ด รม

- - - ด ---ด
- - - ด ---ด
- ม -ร - ด- ซ
- - - - - ซ - ล
- ซ - ม - ร - ด
- ซ - ม - ร - ด

- ม - ร
- ม - ร
- - - - ด - ร
- ร - ด
- ร - ด

- ด - ร
- ด - ร
- ด - ร
- ด - ล
- ล -ซ
- ล -ซ

- ม - ด
- - - ม
- ม - ร
- - - ซ
- ม - ซ
- ม - ซ

-

ด
ด
ล
ล

-ด
-ซ
- ซ
- ม
- ด
- ด
(กลับต้น)
อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับลาว
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แบบประเมิน การฝึกตบจังหวะ และการอ่าน เขียนโน้ตไทย
เกณฑ์การประเมิน
1. เขียนตัวโน้ตได้ถูกต้อง
๑.
2. อ่านโน้ตได้ถูกต้อง
๒.
3. เขียนตัวโน้ตได้ถูกต้องทุกห้องเพลง
๓.
4. ร้องโน้ตเพลงได้ตรงตามจังหวะและท
านอง
๔.
หวะและท�ำนอง
5. ออกเสียงโน้ต ถูกต้อง ชัดเจน
๕.
รวมคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
19
๑๙–- 20
๒๐
๑๖–- 18
๑๘
16
๑๕–- 12
๑๒
15
๑๑–-1๑
11

ระดับคุณภาพ
าก)
๔4 (ดี
ดีมมาก
๓3 (ดี
ดี )
๒2 (พอใช้
พอใช้ )
ปรุงง)
๑1 (ควรปรั
ควรปรับบปรุ

ผลการประเมิน
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช้
( ) ควรปรับปรุง

4

ผลการประเมิน
3
2

……………………………………...

1
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แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓. ......................................................................
๔. ......................................................................
๕. ......................................................................
๖. ......................................................................
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

๓

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
๕. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๒

๑
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะ
มีวินัย

ที่

ชื่อ – สกุล

มุ่งมั่นในการ รวม สรุปผลการ
ทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
๑. มีวินัย
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)

๓. มุ่งมั่นในการทางาน

๑
(ควรปรับปรุง)
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)

ใฝ่เรียนรู้

เกณฑ์การพิจารณา
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันทุกครั้ง
สมุด ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่
สมุด ชิ้นงาน ไม่ค่อยเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกัน บางครั้งต้องอาศัยการแนะนา
มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อย่างสมเหตุสมผล
มีการอ้างอิงที่ถูกต้องในบางส่วน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แต่อาจจะไม่สมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไม่ค่อยถูกต้อง
มีการเสนอแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม่
อ้างอิง สรุปผลไม่ถูกต้อง
ส่งงานก่อนหรือตรงตามที่กาหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย และชักชวน
ผู้อื่นปฏิบัติ
ส่งงานช้ากว่ากาหนด แต่ได้มีการติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับฟังได้
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติองจนเป็นนิสัย
ส่งงานช้ากว่ากาหนด ปฏิบัติงานโดยจ้องอาศัยการชี้แนะ และ
การตัดเตือน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์โน้ตดนตรี เรื่อง ฟังและแยกแยะโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
แหล่งเรียนรู้
- ฟังและแยกแยะโน้ตสากลที่มี
๑. นักเรียนฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต
- คอมพิวเตอร์
เครื่องหมายแปลงเสียง
๒. นักเรียน ครู ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเพลงที่ได้รับฟัง (ตัวอย่างคาถาม
สือ่
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่
๑. เครื่องดนตรีเช่น กีต้าร์ เมโลเดียน ฯลฯ
ด้านความรู้
ชื่อเพลงอะไร เพลงนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร เพลงนี้ให้เสียงกระด้าง
๒. เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต
ขัดหูหรือไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น)
- อธิบายความแตกต่างระหว่างโน้ต
ขั้นสอน
สากลที่มีและไม่มีเครื่องหมายแปลง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ครูอธิบายความแตกต่างระหว่างโน้ตสากลที่มีและไม่มีเครื่องหมาย
เสียงได้
แปลงเสียงว่ามีความ สูง – ต่ากว่าปกติอย่างไร
ด้านทักษะและกระบวนการ
- วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างโน้ต ๒. ครูติดแผนภูมิเรื่องเครื่องหมายแปลงเสียง
สากล ที่มีและไม่มีเครื่องหมายแปลง ให้นักเรียนเห็นและเรียนรู้
เสียงได้
๓. ครูสาธิตการเขียนเครื่องหมายแปลงเสียงบนกระดาน
ด้านคุณลักษณะ
ทีละตัว พร้อมทั้งอธิบายหน้าที่ของเครื่องหมาย
- มีวินัย
๔. นักเรียนฝึกทักษะการฟังและวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างโน้ต
- ใฝ่เรียนรู้
สากลที่มีและไม่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
- มุ่งมั่นในการทางาน
๕. ครูแจกใบความรู้เรื่องเครื่องหมายแปลงเสียง
๖. ครูแจกใบงานเรื่องการเขียนชื่อโน้ตสากล
ที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงให้นักเรียนฝึกเขียน
๗. ครูสุ่มเรียกนักเรียนเขียนเครื่องหมายแปลงเสียงประเภทต่าง ๆ
บนกระดาน

๒๔๑
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

235

การวัด และการป
สิ่งที่ต้องการว
ด้านความรู้
- อธิบายเกี่ยวก
ชื่อโน้ตสากลที่ม
เครื่องหมายแป

ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครูสรุปทบทวนร่วมกันเรื่องฟังและวิเคราะห์โน้ตสากลที่มี
เครื่องหมายแปลงเสียง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์โน้ตดนตรี เรื่อง ฟังและแยกแยะโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ดนตรี

๒๔๒
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ด้านทักษะ/กระ
- ปฏิบัติการเขีย
สากลที่มีเครื่องห
แปลงเสียงได้ถูก
คล่องแคล่ว
ด้านคุณลักษณ
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการท
บันทึกผลการสอ
ผลการเร
.............
ปัญหาแ
.............
ข้อเสนอ
.............

คิดเห็น/ข้อเสนอ
.............

236
๒๔๓ 243

การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
ประเมิน
- อธิบายเกี่ยวกับการเขียน การอธิบายเกี่ยวกับ
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ชื่อโน้ตสากลที่มี
การเขียนชื่อโน้ตสากล
ระดับ ๒ จาก ๓ ระดับ
เครื่องหมายแปลงเสียงได้
ที่มเี ครื่องหมาย
แปลงเสียง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- ปฏิบัติการเขียนชื่อโน้ต
ใบงาน
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
สากลที่มีเครื่องหมาย
ระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ
แปลงเสียงได้ถูกต้องและ
คล่องแคล่ว
ด้านคุณลักษณะ
- มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
- ใฝ่เรียนรู้
ระดับ ๑ จาก ๔ ระดับ
- มุ่งมั่นในการทางาน
บันทึกผลการสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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ใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายแปลงเสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์โน้ตดนตรี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เครื่องหมายแปลงเสียง (Accidentals)
เครื่องหมายแปลงเสียง เป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่ใช้บันทึกเพื่อให้ระดับเสียงของโน้ตตัวนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปจากระดับเสียงเดิม เครื่องหมายแปลงเสียงมีอยู่ ๕ ชนิดได้แก่
๑. ชาร์ป (Sharp)

เปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตให้สูงขึ้นครึ่งเสียง

๒. แฟล็ต (Flat)
เปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตให้ต่าลงครึ่งเสียง
๓. ดับเบิลชาร์ป (Double Sharp)
เปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตให้สูงขึ้น ๑ เสียง
๔. ดับเบิลแฟล็ต (Double Flat)
๕. เนเจอรัล (Natural)

เปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตให้ต่าลง ๑ เสียง

กาหนดให้ตัวโน้ตกลับสู่ระดับเสียงปกติ

การบันทึกเครื่องหมายแปลงเสียง ต้องบันทึกไว้ในตาแหน่งด้านซ้ายของตัวโน้ตที่ต้องการให้ระดับเสียง
เปลี่ยนไป

ที่มา https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-reading/accidentals
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๒๔๕
ใบความรู้
เรื่อง การร้องโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๔ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

โด

ดี

เร

รี

มี

ฟา

ฟี

ซอล

ซี

ลา

ลี

ที

โด

ที

เท

ลา

เล

ซอล

เม

เร

เซ

ฟา

มี

รา

โด
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ใบงาน เรื่อง การเขียนชื่อโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง โน้ตน่ารู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจง นักเรียนเติมชื่อโน้ตและชื่อเครื่องหมายแปลงเสียงต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑.

๒.

๓.
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๔.

๕.
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แบบประเมินการอธิบายเกี่ยวกับการเขียนชื่อโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
อธิบายเกี่ยวกับการเขียน
ชื่อโน้ตสากลที่มี
เครื่องหมายแปลงเสียง

๓

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

ระดับคุณภาพ
๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
อธิบายเกี่ยวกับการเขียนชื่อโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลง
เสียงได้ ๓ ประเด็น ยกตัวอย่างประกอบได้
อธิบายเกี่ยวกับการเขียนชื่อโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลง
เสียงได้ ๒ ประเด็น
อธิบายเกี่ยวกับการเขียนชื่อโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลง
เสียงได้ ๑ ประเด็น
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แบบประเมินใบงานเรื่องการเขียนชื่อโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
ที่

ระดับคุณภาพ

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
การเขียนชื่อโน้ตสากลที่มี
เครื่องหมายแปลงเสียง

๔

ระดับคุณภาพ
๔
(ดีเยี่ยม)
๓
(ดี)

๒
(พอใช้)

๑
(ควรปรับปรุง)

๓

๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
เขียนโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงในแต่ละห้อง
ได้ถูกต้องตามบทเพลง เขียนชื่อโน้ตสากล และชื่อเครื่องหมาย
แปลงเสียงได้ถูกต้องตั้งแต่ ๔ ข้อขึ้นไป
เขียนโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงในแต่ละห้องเพลง
ได้ถูกต้องตามบทเพลง มีจุดบกพร่องบ้างเล็กน้อย
เขียนชื่อโน้ตสากล และชื่อเครื่องหมายแปลงเสียงได้ถูกต้อง
๓ ข้อ
เขียนโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงในแต่ละห้อง
ได้ถูกต้องตามบทเพลง มีจุดบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
เขียนชื่อโน้ตสากล และชื่อเครื่องหมายแปลงเสียงได้ถูกต้อง
๒ ข้อ
เขียนโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงในแต่ละห้อง
ไม่ถูกต้องตามบทเพลง เขียนชื่อโน้ตสากล และชื่อเครื่องหมาย
แปลงเสียงได้ถูกต้อง ๑ ข้อ

๒๕๐
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะ
มีวินัย

ที่

ชื่อ – สกุล

ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ รวม สรุปผลการ
ทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการทางาน

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

เกณฑ์การพิจารณา
ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่กาหนดให้ร่วมกันทุกครั้ง
ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่กาหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่กาหนดให้ร่วมกัน บางครั้งต้องอาศัย
การแนะนา
เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล
เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ แต่อาจจะไม่สมเหตุสมผล
ในบางกรณี สรุปผลไม่ค่อยถูกต้อง
เสนอแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ
สรุปผลไม่ถูกต้อง
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ
เองจนเป็นนิสัย และชักชวนผู้อื่นปฏิบัติ
ไม่ตรงต่อเวลาแต่ได้มีการติดต่อชี้แจงอย่างมีเหตุผล
รับฟังได้ รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย
ส่งงานช้ากว่ากาหนด ปฏิบัติงานโดยต้องอาศัยการชี้แนะ
และการตักเตือน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ร้องเล่นเป็นเพลง
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓
รายวิชาดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม.๒/๔ ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง
ม.๒/๕ บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
ม.๒/๖ ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การร้องเพลง การเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่เชื่อมโยงทักษะต่าง ๆ
ที่จาเป็นต่อการเข้าสังคม อาทิ การพูด การกล้าแสดงออก ผู้ฝึกทักษะขับร้องและผู้บรรเลงจาเป็นต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการถ่ายทอด และการบรรยายอารมณ์ของบทเพลงเพื่อเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดอารมณ์
ของบทเพลง อีกทั้งผู้ฝึกทักษะทางดนตรีควรมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินทักษะทางดนตรีของตนเอง
หลังจากการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาและต่อยอดให้มีคุณภาพมากขึ้น
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
- อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี วิเคราะห์อารมณ์ของบทเพลง ระบุหัวข้อ
การประเมินความสามารถทางดนตรี
ทักษะ/กระบวนการ
- ขับร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง บรรยายอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
ประเมินทักษะทางดนตรีของตนเอง
เจตคติ
- ตระหนักถึงความสาคัญของดนตรีโดยการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้
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๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
นาเสนอผลงานการสร้างสรรค์ดนตรี
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ/คะแนน
๔
๓
๒
รายการประเมิน
(๒๐ คะแนน)
(๑๕ คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
อารมณ์และ
บรรยายอารมณ์
บรรยายอารมณ์
บรรยายอารมณ์
ความรู้สึกที่มีต่อบท และความรู้สึกที่มี และความรู้สึกที่มี และความรู้สึกที่มี
เพลง
ต่อบทเพลง
ต่อบทเพลง
ต่อบทเพลง
ที่เพื่อนนาเสนอ
ที่เพื่อนนาเสนอ
ที่เพื่อนนาเสนอ
สอดคล้อง ถูกต้อง สอดคล้อง ถูกต้อง สอดคล้อง ถูกต้อง
๔ ประเด็น
๓ ประเด็น
๒ ประเด็น
ทักษะทางดนตรี สร้างสรรค์ผลงาน สร้างสรรค์ผลงาน สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้เครื่องดนตรี โดยใช้เครื่องดนตรี โดยใช้เครื่องดนตรี
หรือวัสดุ
หรือวัสดุ
หรือวัสดุ
เทียมเครื่องดนตรี เทียมเครื่องดนตรี เทียมเครื่องดนตรี
ที่มีอยู่ตามท้องถิ่น ที่มีอยู่ตามท้องถิ่น ที่มีอยู่ตามท้องถิ่น
๔ ชิ้น ได้อย่าง
๓ ชิ้น ได้อย่าง
๒ ชิ้น ได้อย่าง
เหมาะสม กลมกลืน เหมาะสม กลมกลืน เหมาะสม กลมกลืน
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
การรวมวงดนตรี มีกระบวนการ
มีกระบวนการ
มีกระบวนการ
รวมวงที่เป็นระบบ รวมวงที่เป็นระบบ รวมวงที่เป็นระบบ
สมาชิกในวง
สมาชิกในวง
สมาชิกในวงบางส่วน
ทุกคนช่วยเหลือ
ส่วนใหญ่ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
ซึ่งกันและกัน
ซึ่งกันและกัน
ประเมินตนเอง ประเมินตนเองตาม ประเมินตนเองตาม ประเมินตนเองตาม
หลักการประเมิน หลักการประเมิน หลักการประเมิน
ความสามารถ
ความสามารถ
ความสามารถ
ได้ ๓ หลักเกณฑ์ ได้ ๒ หลักเกณฑ์ ได้ ๑ หลักเกณฑ์

๑
(๕ คะแนน)
บรรยายอารมณ์
และความรู้สึกที่มี
ต่อบทเพลง
ที่เพื่อนนาเสนอ
สอดคล้อง ถูกต้อง
๑ ประเด็น
สร้างสรรค์ผลงานโดย
ใช้เครื่องดนตรี
หรือวัสดุ
เทียมเครื่องดนตรี
ที่มีอยู่ตามท้องถิ่น
๑ ชิ้น ได้อย่าง
เหมาะสม กลมกลืน
สร้างสรรค์
มีกระบวนการ
ทางานที่เป็นระบบ
สมาชิกในวงส่วนน้อย
ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
ไม่ประเมินตนเอง
ตามหลักการประเมิน
ความสามารถ
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

๔
๓
๒
๑

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับ ๒

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
- หลักและเทคนิคการขับร้องเพลง
ขั้นนา
ไทย
๑. ครูเปิดวีดีทัศน์ การขับร้องเพลงของศิลปินใดก็ได้ให้นักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ชม ๑ การแสดง แล้วให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น เช่นนักเรียนรู้จัก
ด้านความรู้
นักร้องคนนี้หรือไม่ นักร้องคนนี้ชื่ออะไร มีเสียงเป็นอย่างไร การร้องเพลง
- อธิบายเทคนิคการขับร้องเพลงไทย เป็นอย่างไร ถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงเป็นอย่างไร และ นักเรียนรู้สึก
ได้
อย่างไรเมื่อได้ชมการขับร้องของนักร้องคนนี้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ขั้นสอน
- ร้อง เล่นดนตรี เดี่ยว และรวมวง
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง หลักการขับร้องเพลงไทย โดยครูอธิบาย
ด้านคุณลักษณะ
พร้อมตั้งคาถามกระตุ้น เป็นระยะๆ
- ใฝ่เรียนรู้
๒. ครูนาแผนภูมิเพลงสร้อยลาปาง ให้นักเรียนฝึกอ่านเนื้อร้อง ฝึกออก
เสียงพยัญชนะ และแปลความหมายของเพลง ฝึกลมหายใจตามหลักการ
ฝึการฝึ
กขับกร้ขัอบง ร้อง
๓. ครูสาธิตหรือให้นักเรียนฟังแถบบันทึกเสียงขับร้องเพลงสร้อยลาปาง
ทีละวรรคแล้วให้นักเรียนร้องตามจบจบเพลง โดยครูเป็นผู้แนะนา และ
ร้องเป็นตัวอย่างให้นักเรียนร้องตาม จนนักเรียนขับร้องได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง หลักและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย
รายวิชา ดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงสร้อยลาปาง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดีทัศน์การขับร้องเพลงเพลงไทยอัตราจังหวะ
สองชั้น
๒. แผนภูมิเพลงสร้อยลาปาง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๕๔

๒๕๓
247
254

ขั้นสรุป
๑. ครูสรุปผลการปฏิบัติ

๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ ๕-๖ คนเพื่อฝึกทักษะการขับร้องเพลงลาวดวง
เดือนสองชั้น จนเกิดทักษะ และเตรียมการสอบปฏิบัติขับร้องเป็นกลุ่มใน
ชั่วโมงต่อไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง หลักและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย
รายวิชา ดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๕๕
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
แบบประเมิน
อธิบายเทคนิคการร้อง
ใบงาน
ผังมโนทัศน์
ได้ระดับคุณภาพ ดี ทุก
และบรรเลงดนตรีได้
( Maid Map Rubric ) รายการขึ้นไปถือว่า ผ่าน
ด้านทักษะและกระบวนการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ
ใช้เทคนิคในการขับร้องและ
ประเมิน
แบบประเมิน
๒ ขึ้นไป
เล่นดนตรีได้อย่างถูกวิธี
ด้านคุณลักษณะ
แบบบันทึก
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ
ใฝ่เรียนรู้
สังเกต
การสังเกต
๑ ขึ้นไป
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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ใบความรู้ เรื่องทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ - ๒ เรื่อง หลักและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์ที่ ๑ อธิบายเทคนิคการขับร้องเพลงไทยได้
การขับร้องเพลงไทยเดิม
เทคนิคการขับร้องเพลงไทย
การขับร้องเพลงไทย เป็นศิลปะที่มีความประณีตมากแขนงหนึ่ง มีเทคนิคต่าง ๆ มากมายที่
ผู้ร้องจะต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เสียงเพลงที่ออกมามีความไพเราะ น่าฟัง และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ได้ถูกต้องตามบทเพลง อันจะทาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับ
เสียงเพลงนั้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงเทคนิคบางอย่างที่ใช้กันมากในการขับร้อง ดังนี้
๑. เอื้อน หมายถึง การออกเสียงเป็นท�านองโดยไม่มีเนื้อร้อง เสียงเอื้อนเป็นเสียงที่ผ่านออก
มาจากล�าคอโดยตรง มีอยู่มากมายหลายเสียง และมีที่ใช้ต่างกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงบางเสียงที่
ใช้กันมาก ได้แก่
๑) เสียงเออ เป็นเสียงสาคัญมาก มีหน้าที่เป็นเสียงน�า วิธีท�าเสียง “เออ” เผยอริมฝีปาก
เล็กน้อย แล้วเปล่งเสียงออกจากคอให้ดงั พอสมควร บังคับเสียงให้มนี า�้ หนักทีค่ อแรงหน่อยโดยไม่ตอ้ ง
ขยับคาง
๒) เสียงเอย มีที่ใช้ในตอนสุดวรรคหรือหมดเอื้อน หรือหมดวรรคของเอื้อน จะขึ้นบทร้องวิธี
ท�าเสียง “เอย” มีวธิ ที า� เช่นเดียวกับเสียง “เออ” แต่เมือ่ จะให้เป็นเสียง “เอย” ก็ให้เน้นทีม่ มุ ปาก ออก
เสียงท้ายให้เป็นเช่นเดียวกับตัวสะกดแม่เกยในภาษาไทยโดยให้ปลายลิ้นแตะฟันล่าง
๓) เสียงเอ๋ย เสียง “เอ๋ย” นี้ใช้ในการขับร้องที่มีลักษณะของบทร้องเป็นบทชมหรือบทเกี้ยว
หรือบทเพลงที่แต่งเป็นสร้อย เช่น ดอกเอ๋ย อกเอ๋ย น้องเอ๋ย ฯลฯ วิธีทาเสียง “เอ๋ย” เหมือนกับการ
ท�าเสียง “เอย” แต่ผันเสียงให้สูงขึ้นโดยไม่หุบปาก เปลี่ยนน�้าเสียงในช่วงหางเสียงให้ไปทางนาสิก
อย่างช้า ๆ พร้อมกับท�าเสียง “หือ” ต่อท้าย
๔) เสียงหือ เสียง “หือ” จะใช้เฉพาะขับร้องในทางเสียงสูง มักจะใช้ในตอนสุดท้ายของวรรค
หรือตอนของทานองเพลง หรือตามความต้องการของผูข้ บั ร้องทีจ่ ะใช้หางเสียงเพือ่ ให้เกิดความไพเราะ
ตามความเหมาะสม วิธีท�าเสียง “หือ” ให้เผยอริมฝีปากเล็กน้อย แล้วเปล่งเสียงออกมาจากคอเบา ๆ
พร้อมกับผันเสียงขึ้นในทางสูงเรื่อยไป ให้เสียงออกมาทางจมูกอย่างช้า ๆ จนสุดหางเสียง
๕) เสียงอือ ใช้ในระหว่างรอจังหวะ หรือสุดวรรคหรือลงสุดท้ายของเพลง วิธีท�าเสียง “อือ”
เผยอริมฝีปากออกเล็กน้อย เปล่งเสียงออกจากล�าคอแรงมาก ๆ โดยไม่ต้องขยับคาง ยกโคนลิ้นขึ้น
เล็กน้อยเพื่อให้เสียงออกมาทั้งทางจมูกและทางปาก
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๒. ครั่น เป็นวิธีท�าให้เสียงสะดุดสะเทือนเพื่อความเหมาะสมกับทานองเพลงบางตอน วิธีท�า
เสียง “ครั่น” เปล่งเสียงออกจากล�าคอให้แรงมาก ๆ จนเสียงที่คอเกิดความสะเทือนเป็นระยะ ๆ จะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้ขับร้องที่เห็นว่าไพเราะ น่าฟัง
๓. โปรย เสียง “โปรย” ใช้ได้ทงั้ การขับร้องและการดนตรี คือ เมือ่ ร้องจวนจะจบท่อนก็โปรย
เสียงให้ดนตรีสวมรับและเมือ่ ดนตรีรบั จนจะจบท่อนก็จะโปรยให้รอ้ งรับช่วงไป ค�าว่า “โปรย” นีค้ ล้าย
กับศัพท์ทางดนตรีว่า “ทอด” นั่นเอง เป็นการผ่อนจังหวะให้ช้าลงเมื่อจะจบเพลง หรือเมื่อจะให้ผู้ขับ
ร้องร้อง
๔. ปริบ เสียง “ปริบ” วิธีท�าเหมือนเสียง “ครั่น” แต่เบากว่า
๕. เสียงกรอก เสียง “กรอก” เป็นลักษณะที่เกิดจากการท�าเสียงที่คอให้คล่องกลับไปกลับ
มาเพื่อความเหมาะสมกับท�านองเพลงบางตอน วิธีท�าเสียง “กรอก” เผยอริมฝีปากเล็กน้อย เปล่ง
เสียงจากคอให้แรงพอสมควรสลับกับเสียงทางจมูก ท�าเสียงให้กลับไปกลับมาระหว่างคอกับจมูก 2–3
ครั้ง หรือมากกว่าตามความเหมาะสม
๖. เสียงกลืน ใช้ในการร้องลงต�่า คือ เมื่อต้องการให้เสียงต�่าก็กลืนเสียงลงในลาคอ วิธีท�า
เสียง “กลืน” เผยอริมฝีปากเล็กน้อย เปล่งเสียงออกจากล�าคอให้แรงพอสมควร ขยับคอเล็กน้อย เพือ่
ให้กลืนเสียงลงไปในล�าคอได้สะดวก จะกลืนเสียงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ขับร้องจะเห็นสมควร
๗. หลบเสียง หลบเสียง หมายถึง การร้องที่ด�าเนินท�านองเปลี่ยนจากเสียงสูงลงมาเป็นเสียง
ต�า่ หรือจากเสียงต�า่ เป็นเสียงสูงในทันทีทนั ใดการร้องเพลงตอนใดทีเ่ สียงไม่สามารถจะร้องให้สงู ขึน้ ไป
ได้อีกแล้ว ก็ให้หลบเสียงเป็นเสียงต�่า (เสียงคู่แปด) โดยการผ่อนเสียงเดิมให้ค่อย ๆ เบาลงมาหาเสียง
ต�า่ หรือถ้าตอนใดเสียงร้องนัน้ จะต้องลงต�า่ ต่อไปอีก แต่เสียงร้องไม่สามารถจะต�า่ ลงไปได้อกี ก็รอ้ งหัก
เสียงให้สูงขึ้นด้วยวิธีการเช่นเดียวกัน
เนื่องจากการขับร้องเพลงไทยมีเทคนิคในการขับร้องที่สูงมาก ดังนั้นเทคนิคต่าง ๆ ในการ
ร้องเพื่อตบแต่งท�านองให้ไพเราะ น่าฟัง ดังกล่าวแล้วนี้ อาจแตกต่างกันไปบ้างตามสติปัญญา ความ
สามารถที่เห็นว่าไพเราะของแต่ละบุคคลซึ่งลักษณะอย่างนี้เป็นการแสดงออกถึงความสามารถด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ของนักร้องเพลงไทยทีส่ ามารถประดิษฐ์ทานองหรือทางในการร้องได้ โดยยึดแกน
ร่วมเดียวกัน ในส่วนของเพลงพื้นบ้านนั้น เทคนิคต่าง ๆ ในการร้องก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าการร้อง
กลอนเพลงพื้นบ้าน จะมีการร้องเอื้อน หรือร้องค�าซ้า ๆ เพื่อช่วยยืดเวลาให้คิดกลอนได้ทัน ส�าหรับ
การร้องประกอบวงดนตรี การเอื้อนหรือเทคนิคต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแบบแผนมากขึ้น
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เพลงฟ้อนชมเดือน

อนเอยโอ้
อนดวงงาม
โอ้โอ้
เดือเดืนเอยโอ้
เดือเดืนดวงงาม
โอ้เดือนนี้หนอ
ชื่นวิญญาไหนมาเทียมเท่า
สุดสุสวสยเอยรื
ดสวยเอยรื่น่นรวยนารี
รวยนารี
นวลเดือนยั่วเย้า
ช่างงามจริงหญิงเอยงามเด่น

คาร้อง : ลัดดา ศิลปบรรเลง
ทานอง : ลาวลาปาง
ส่องวาววามแลอร่ามเวหา
ไป่ยอจันทรา
โอ้แสงจันทร์เจ้าคลายเศร้าร่มเย็น (ซ้า)
ยามราตรีมีจันทร์วันเพ็ญ
ให้สาวเริงเล่น
หากเห็นฤทัยหวนไห้รัญจวน (ซ้า)

เพลงฟ้อนชมเดือนนี้ ใช้ทานองลาวลาปาง เพลงที่มีสาเนียงลาวมักจะใช้รากับฟ้อน เนื้อเพลงกล่าวถึง
การชมธรรมชาติ เช่น แสงเดือน ความงามของผู้หญิง และการแต่งกาย ท่าราได้พยายามเลียนแบบการฟ้อน
ทางภาคเหนือที่มีลีลาอ่อนช้อยงดงามน่าชม จึงเรียกการราแบบฝึกนี้ว่า " ฟ้อนชมเดือน"
ผังขับร้องเพลงฟ้อนชมเดือน(ทานองสร้อยลาปาง ๒ ชั้น)
ท่อนที่ ๑
- - - - - - - - - - - - โอ้ โอ้ -

โอ้ - เดือน
เอย - - - โอ้ ส่อง
แวว - วาม
แล - - อร่าม
นวล
เดือน
นี่ หนอ - - - ไป่ ยอ
ชื่น - - - ชีวา - หา ไหน หนา
- แสง จันทร์ เจ้า - - - คลาย - เศร้า
- แสง จันทร์ เจ้า - - - คลาย - เศร้า

- เดือน
เว จัน เทียม ร่ม ร่ม -

ท่อนที่ ๒
- - - - - - - - - - - - หาก หาก -

สุด - สวย
ยาม รา นวล - - เดือน
ช่าง - - - เห็น - - - เห็น - - - -

นา - รี
วัน - เพ็ญ
เริง - เล่น
งาม - เด่น
- ใจ รัญ จวน
- ใจ รัญ จวน

- เอย - - - - ตรี
มี ยั่ว เย้า - - - งามจริง
หญิง ครา ใด
หวล ครา ใด
หวล -

รื่น รวย
- จันทร์
ให้สาว
- เอย
- ไห้
- ไห้

ดวงงาม
- หา
- ทรา
- เท่า
- เย็น
- เย็น

๒๖๐

"เพลงป่าดงพงพี"
ผู้ประพันธ์ คาร้อง: ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
ทานอง : สร้อยลาปาง ๒ ชั้น
"ป่า ดงพงพี ของไทยเรานี้ มีเกินพอ
อย่า มัวรีรอ ขอเชิญช่วยกัน ขมัน ขมี
ถิ่นไทย นี้แดน สุขสันต์ หลากพรรณ ไม้งามสดสี
ตื่น เถิดเรา ยามเช้า มุงาน ทันที
จอบและเสียมของเราก็มี สินทรัพย์ทวี ด้วยกสิกรรม (ซ้า)
ป่า ดงพงพี ของไทยเรานี้ อุดมครัน
อยู่ ในไพรวัลย์ รักดินถิ่นไทย ใจหรรษา
แหล่งธาร น้าซ่าน หลั่งไหล
หว่างไพร นี้งาม หนักหนา
ถิ่นแดนทองเรา นี้ควรปอง คุณค่า
หมั่นขยันทุกวันเวลา สินทรัพย์ได้มา ด้วยกสิกรรม (ซ้า)"

เพลงสร้อยลาปาง เป็นเพลงในอัตราจังหวะ ๒ ชั้น มีความไพเราะเพราะพริ้งไม่แพ้เพลงลาวลาปางใหญ่
แต่สั้นกว่า อาจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ จึงนาทานองสร้อยลาปางมาแต่งเป็นเพลงให้เด็กประถมศึกษาร้อง ชื่อว่า
"เพลงป่าดงพงพี" ต่อมานามาใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ
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๒๖๑

ใบงาน
เรื่อง เทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ…………………………………………………………......................................................……….ชั้น…………เลขที่……………
คาชี้แจง : ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนเทคนิคการขับร้องเพลง หรือการเล่นดนตรี

เทคนิคการขับร้อง
และเล่นดนตรี
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แบบประเมินใบงาน
ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
อธิบายเทคนิคการร้อง
และบรรเลงดนตรีได้

ระดับคุณภาพ
๔

ระดับคุณภาพ
๔
(ดีเยี่ยม)
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)

๓

๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรีได้ถูกต้อง ๔ ประเด็น
างให้
่อนได้
ยกตัวอย่างประกอบได้สสมเหตุ
มเหตุผสมผล
ล เป็นเป็ตันวตัอย่วอย่
างให้
เพื่อเพืนได้
อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรีได้ถูกต้อง ๓ ประเด็น
ยกตัวอย่างประกอบได้สสมเหตุ
มเหตุสผมผล
ล
อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรีได้ถูกต้อง ๒ ประเด็น
ยกตัวอย่างประกอบได้
อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรีได้ ๑ ประเด็น
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แบบประเมินทักษะการใช้เทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
ชื่อกลุ่ม .....................................................................
สมาชิกในกลุ่ม ๑.
1. ..................................................................
๓.
3. ..................................................................
๕.
5. ..................................................................
ที่

๑1
๒2
๓3
๔4
๕5

๒.2. ............................................................
๔.4. ............................................................
๖.6. ............................................................

ชื่อรายการประเมิน

๔

เสียงร้อง
คาร้องและทานอง
อักขระ
จังหวะและลีลาอารมณ์
บุคลิกภาพ
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก = ๔4
ดี
= 3๓
พอใช้ = ๒2
ปรับปรุง = ๑1
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคะแนน
16
ดีมาก
๑๖–- 20
๒๐
๑๐–- 15
๑๕
10
ดี
5๕–- 9๙
พอใช้
1๑--4๔
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑
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แบบประเมินผังมโนทัศน์ ( Maid Map Rubric )
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น............................
คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต

ดีมาก

ดี

พอใช้

๑. เนื้อหา (Content)
๒. การนาเสนอผลงาน (Presentation)
๓. การออกแบบ (Design)
รวม
ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
(.............................................)
........./........................./..........

ระดับคุณภาพ
๑๐ - ๙ =
๘-๖=
๕-๓=
๒-๑=

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ผลการประเมิน
๒๖ - ๓๐
๒๐ - ๒๕
๑๑ - ๑๙

=
=
=

ดีมาก
ดี
พอใช้

๐ - ๑๐

=

ควรปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
กิจกรรม
(Activity)

เนื้อหา
(Content)

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๑๐-๙)

ดี (๘-๖)

แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้ามาอย่างดี
มาก มีขั้นตอน
ครบถ้วน มีการสรุป
ความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลได้
อย่างสมเหตุสมผล

แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้ามาอย่างดี
มีขั้นตอน ครบถ้วน
มีการสรุปความ
คิดเห็นโดยใช้เหตุ
ผลได้อย่าง
สมเหตุสมผล

จัดทาแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และนาเสนอด้วย
การนาเสนอ ข้อมูลที่ถูกต้อง
ผลงาน
ครอบคลุมหัวข้อ
(Presentation) และรายละเอียดที่
สาคัญ

การออกแบบ
(Design)

มีการใช้ รูปภาพ
ตัวอักษรและสีสัน
เร้าความสนใจ มี
มาตราส่วนและ
สมดุล
ของภาพ

พอใช้ (๕-๓)

แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหา
ที่ค้นคว้าปาน
กลาง ขาด
ขั้นตอน และ
รายละเอียด มี
การสรุปความ
คิดเห็น
จัดทาแผนภาพ จัดทาแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ นาเสนอด้วย
และ นาเสนอด้วย ข้อมูลถูกต้อง แต่
ข้อมูลแบบที่
ไม่ครอบคุลมใน
ถูกต้อง
หัวข้อสาคัญบาง
ครอบคลุมหัวข้อ ประเด็นและขาด
สาคัญ
รายละเอียด
ขาดรายละเอียด
ในบางหัวข้อ
มีการใช้ ตัวอักษร มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน เร้า
และสีสัน
ความสนใจ มี
น่าสนใจ ขาด
มาตราส่วนและ มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ สมดุลของภาพ

ควรปรับปรุง
(๒-๑)
แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้าปานกลาง
ขาดขั้นตอน และ
รายละเอียด ไม่มี
การสรุปความ
คิดเห็น

จัดทาแผนภาพ
นาเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน
ขาดบางประเด็น
สาคัญและขาด
รายละเอียด

ขาดการใช้
ตัวอักษรและสีสัน
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ
ไม่ได้สัดส่วน

รวม
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
หน่วยที่ ๓ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ลาดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผ่าน)

๐
(ไม่ผ่าน)

สรุปผล

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน
ใฝ่เรียนรู้

๓
ดีเยี่ยม
เข้าเรียนตรงเวลา
ทุกครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
มีความเพียร
พยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๒

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๒
๑
ดี
ผ่าน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน บางครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใส่
มีความเพียร
มีความเพียร
พยายาม
พยายาม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

๐
ไม่ผ่าน
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนไม่ตรงเวลา
บ่อยครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
- หลักและเทคนิคการขับร้องเพลง
ขั้นนา
ไทย
๑. นักเรียนทบทวนการขับร้องเพลงสร้อยลาปาง พร้อมๆ กันทั้งห้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
๑. นักเรียนทบทวนฝึกทักษะการขับร้องเพลงสร้อยลาปาง เป็นกลุ่ม โดยครู
กาหนดให้ฝึกเป็นเวลา ๑๐ นาที
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสอบปฏิบัติการขับร้องเพลง สร้อยลาปาง
- ร้อง เล่นดนตรี เดี่ยว และรวมวง
หน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม จนครบทุกกลุ่ม โดยให้นักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้สอบร่วม
ด้านคุณลักษณะ
ประเมินผลการขับร้องกลุ่มอื่น โดยครูสุ่มนักเรียนเป็นรายบุคคล วิจารณ์
- ใฝ่เรียนรู้
การขับร้องเพลงของกลุ่มที่สอบปฏิบัติในประเด็นเรื่อง เสียง คาร้องทานอง
อักขระ ลีลาอารมณ์ และบุคลิกของผู้ขับร้อง
ขั้นสรุป
๑. ครู และนักเรียนร่วมสรุป ผลการปฏิบัติการขับร้องเพลง โดยใช้ประเด็น
ถาม ตอบ ดังนี้
- การเอื้อนเสียงมีความสาคัญต่อเพลงไทยอย่างไร
- การขับร้องเดี่ยวควรมีการฝึกซ้อมอย่างไรบ้างเพื่อให้ขับร้องได้
- การควบคุมคุณภาพเสียงในการขับร้องมีความสาคัญอย่างไร
- การฝึกลมหายใจส่งผลดีต่อการขับร้องเพลงอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง หลักและเทคนิคการขับร้องเพลงไทย
รายวิชา ดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงสร้อยลาปาง
๒. สอบปฏิบัติการขับร้องเพลงสร้อยลาปาง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แผนภูมิเพลงสร้อยลาปาง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๖๗
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ด้านทักษะและ
กระบวนการ
ใช้เทคนิคในการขับร้อง
และเล่นดนตรีได้อย่างถูก
วิธี
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

-

-

-

ประเมินทักษะ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ
๒ ขึ้นไป

สังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ
๑ ขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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แบบประเมินทักษะการใช้เทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
ชื่อกลุ่ม .....................................................................
สมาชิกในกลุ่ม 1.๑. ..................................................................
3.๓. ..................................................................
5.๕. ..................................................................
ที่
1
๑.
2
๒.
3
๓.
4
๔.
5
๕.

๒.
2. ............................................................
4. ............................................................
๔.
๖.
6. ............................................................

ชื่อรายการประเมิน

๔

เสียงร้อง
คาร้องและทานอง
อักขระ
จังหวะและลีลาอารมณ์
บุคลิกภาพ
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก = 4๔
ดี
= 3๓
พอใช้ = ๒2
ปรับปรุง = ๑1
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคะแนน
16
ดีมาก
๑๖–- 20
๒๐
10
ดี
๑๐–- 15
๑๕
5๕–- 9๙
พอใช้
1๑ -- 4๔
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑

270
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
หน่วยที่ ๔ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ลาดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผ่าน)

๐
(ไม่ผ่าน)

สรุปผล

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๓
ดีเยี่ยม
ใฝ่เรียนรู้
เข้าเรียนตรงเวลา
ทุกครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
มีความเพียร
พยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๒
รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๒
๑
ดี
ผ่าน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน บางครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใส่
มีความเพียร
มีความเพียร
พยายาม
พยายาม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

๐
ไม่ผ่าน
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนไม่ตรงเวลา
บ่อยครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องทักษะดนตรีไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
- การบรรเลงดนตรีเดี่ยว และรวมวง ขั้นนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์ การเป่าขลุ่ย ของ อาจารย์ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี พร้อม
ถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักศิลปินท่านนี้หรือไม่ และมีชื่อเสียงในด้านใด
ด้านความรู้
- อธิบายเทคนิคการขับร้องเพลงไทย เสียงบทเพลงที่ได้ยินให้ความรู้สึกอย่างไร นักเรียนมีศิลปินด้านดนตรีที่
และบรรเลงดนตรีเดี่ยว และรวมวงได้ ชื่นชอบคือใคร เพราะเหตุ
ขั้นสอน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ขลุ่ยเพียงออ โดยครูอธิบาย พร้อมตั้ง
- ร้อง เล่นดนตรี เดี่ยว และรวมวง
คาถามกระตุ้น เป็นระยะๆ (ลักษณะของขลุ่ยทั่วไป,
ด้านคุณลักษณะ
วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีขลุ่ยเพียงออ, วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออ,
- ใฝ่เรียนรู้
วิธีการจับขลุ่ยเพียงออ, ลักษณะการวางนิ้ว
๒. ครูสาธิตการฝึกทักษะเบื้องต้นการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ เพื่อให้
นักเรียนปฏิบัติตาม โดยเริ่มจากการไล่เสียงโน้ตดนตรีไทย พร้อมๆ กัน
จนถนัดและเกิดทักษะ
๓. ครูติดแผนภูมิแบบฝึกหัด โน้ตเบื้องต้นสาหรับฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ
บนกระดาน แล้วให้นักเรียนเป่าตามตัวโน้ตที่ครูชี้ โดยให้ฝกึ เป่าพร้อมๆ
กันทั้งห้อง เป่าทีละแถว จนนักเรียนส่วนใหญ่เป่าได้คล่องขึ้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การบรรเลงดนตรีเดี่ยว และรวมวง
รายวิชา ดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.วีวีดิที ัศน์ การเป่าขลุ่ยของอาจารย์ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี
๒. ใบความรู้ เรื่องขลุ่ยเพียงออ
๓. แผนภูมิแบบฝึกหัดโน้ตเบื้องต้น

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๗๑
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ขั้นสรุป
๑. ครูสรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ พร้อม
เสนอแนะให้นักเรียนได้ฝึกฝนการปฏิบัติให้เป็นประจา พร้อมแจ้งเกณฑ์
ยง
การสอบปฏิบัติ การเป่าขลุ่ยเพี
เพยงออในแบบฝึ
กหัดโน้ตเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องทักษะดนตรีไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การบรรเลงดนตรีเดี่ยว และรวมวง
รายวิชา ดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๗๒
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
อธิบายหลักการปฏิบัติ
สรุปหลักการปฏิบัติ
แบบประเมิน
ได้ระดับคุณภาพ ๒ ทุก
ขลุ่ยเพียงออได้
ขลุ่ยเพียงออ
รายการขึ้นไปถือว่า ผ่าน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ปฏิบัติทักษะขลุ่ยเพลงออ
สอบปฏิบัติการขับร้อง แบบประเมินการขับร้อง ได้ระดับคุณภาพ ๒ ทุก
เพียง
ในบทเพลงทีกาหนดได้
และบรรเลงดนตรี
และบรรเลงดนตรี
รายการขึ้นไปถือว่า ผ่าน
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าการปฏิบัติขลุ่ย
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ระดับคุณภาพ ๒ ทุก
เพียงออ
ด้านคุณลักษณะ
รายการขึ้นไปถือว่า ผ่าน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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ใบความรู้ เรื่องทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓-๔ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์ที่ ๒ ร้อง เล่นดนตรี เดี่ยว และรวมวง
ขลุ่ยเพียงออ
ขลุ่ยโดยทั่วไป ทาจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นไม้ไผ่เฉพาะพันธุ์เท่านั้น ปัจจุบันนี้ไม้ไผ่ที่ทาขลุ่ยส่วนใหญ่มาจาก
สระบุรี และนครราชสีมา นอกจากไม้ไผ่แล้วขลุ่ยอาจทาจากงาช้าง ไม้ชิงชัน หรือไม้เนื้อแข็งอื่น ๆ และปัจจุบันมี
ผู้นาพลาสติก มาทาขลุ่ยกันบ้างเหมือนกัน ในเรื่อง คุณภาพนั้น ขลุ่ยที่ทาจากไม้ไผ่จะดีกว่าขลุ่ยที่ทาจากวัตถุอื่น
เนื่องจากไม้ไผ่เป็นรูกระบอกโดยธรรมชาติมีผิวทั้งด้านนอก ด้านในทาให้ ลมเดินสะดวก เมื่อถูกน้าสามารถ
ขยายตัวได้ สัมพันธ์กับดากทาให้ไม่แตกง่าย นอกจากนี้ผิวนอกของไม้ไผ่สามารถตกแต่งลาย ให้สวยงามได้ เช่น ทา
เป็นลายผ้าปูม ลายดอก ลายหิน ลายเกร็ดเต่า เป็นต้น อีกประการหนึ่งที่สาคัญคือ ไม้ไผ่มีข้อ โดยธรรมชาติ ซึ่งโดย
ทั่ว ๆ ไป จะเห็น ว่าส่วนปลายของขลุ่ยด้านที่ไม่ใช้เป่านั้นมีข้อติดอยู่ด้วยแต่เจาะเป็นรูสาหรับปรับเสียงของนิ้ว
สุดท้ายให้ ได้ระดับ ส่วนของข้อที่เหลือ จะทาหน้าที่ อุ้มลมและเสียง ให้เสียงขลุ่ยมีความกังวานไพเราะมากขึ้น ซึ่ง
ถ้าเป็นขลุ่ยที่ทาจากวัสดุอื่นโดยการกลึง ผู้ทาอาจไม่คานึงถึงข้อนี้อาจทาให้ขลุ่ย ด้อยคุณภาพไปได้ อีกประการหนึ่ง
ส่วนของข้อนี้จะช่วยป้องกันมิให้ขลุ่ยแตกเมื่อสภาพของไม้หรือ อากาศมีการเปลี่ยนแปลง
ขลุ่ยเพียงออ เป็นเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องเป่าชนิดไม่มีลิ้น ทาจากไม้รวกปล้องยาวๆ ด้านหน้า
เจาะรูเรียงกัน สาหรับปิดเปิดเพื่อเปลี่ยนเสียง ตรงที่เป่าไม่มีลิ้นแต่มีดาก ซึ่งทาด้วยไม้อุดเหลาเป็นท่อนกลมๆยาว
ประมาณ ๒ นิ้ ว สอดลงไปอุ ดที่ป ากของขลุ่ ย แล้ ว บากด้า นหนึ่ งของดากเป็น ช่อ งสี่ เ หลี่ ยมเล็ ก ๆ เราเรีย กว่ า
ปากนกแก้ว เพื่อให้ลมส่วนหนึ่งผ่านเข้าออกทาให้เกิดเสียงขลุ่ยลมอีกส่วนจะวิ่งเข้าไปปลายขลุ่ยประกอบกับนิ้วที่
ปิดเปิดบังคับเสียงเกิดเป็นเสียงสูงต่าตามต้องการได้ปากนกแก้วลงมาเจาะ ๑ รู เรียกว่า รูนิ้วค้า เวลาเป่าต้องใช้หัว
แม่มือค้าปิดเปิดที่รูนี้ บางเลาด้านขวาเจาะเป็นรูเยื่อ ปลายเลาขลุ่ยมีรู ๔ รู เจาะตรงกันข้ามแต่เหลื่อมกันเล็กน้อย
ใช้สาหรับร้อยเชือกแขวนเก็บหรือคล้องมือจึงเรียกว่า รูร้อยเชือก รวมขลุ่ยเลาหนึ่งมี ๑๔ รูด้วยกัน รูปร่างของขลุ่ย
เมือพิจารณาแล้วจะเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ง จากหลักฐานที่พบขลุ่ยในหีบศพภรรยาเจ้าเมืองไทยที่
ริมฝั่งแม่น้าฮวงเหอ ซึ่งมีหลักฐานจารึกศักราชไว้ไม่ต่ากว่า ๒๐๐๐ ปี ปัจจุบันขลุ่ยมีราคาสูง เนื่องจากไม้รวกชนิดที่
ทาขลุ่ยมีน้อยลงและใช้เวลาทามากจึงใช้วัตถุอื่นมาเจาะรูซึ่งรวดเร็วกว่า เช่น ไม้เนื้อแข็ง ไม้ไผ่ ไม้ชิงชัน ไม้พยุง
บางครั้งอาจทาจากท่อพลาสติกแต่คุณภาพเสียงไม่ดีเท่าขลุ่ยไม้ ขลุ่ยที่มีเสียงไพเราะมากส่วนใหญ่จะเป็นขลุ่ยผิวไม้
แห้งสนิท
ปัจจุบันขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทสาคัญ วงดนตรีหลายประเภทจึงขาดขลุ่ยไม่ได้เลยทีเดียว เช่น วง
มโหรี วงเครื่องสาย ชนิดต่างๆ วงปี่พาทย์ไม้นวม วงปี่พาทดึกดาบรรพ์ เป็นต้น เอกลักษณ์ที่สาคัญของขลุ่ยไทย คือ
การทาลายบนเลาขลุ่ย ให้เป็น ลวดลายต่างๆ ซึ่งการทาลายนั้นอาจมาจากใช้ความร้อนจากตะกั่วที่หลอมละลาย
หรือการลนไฟ เป็นต้น เพื่อให้ขลุ่ยมีความสวยงาม มากยิ่งขึ้น เช่น ลายน้าไหลลายหกคะเมน ลายหิน ลายผ้าปูม
ลายดอกจิก เป็นต้น แต่ถ้าผิวของไม้ไผ่ที่นามาทาขลุ่ยสวยอยู่แล้วอาจ ไม่ต้อง ทาลวดลายก็ได้
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ลักษณะขลุ่ยโดยทั่วไป

ที่มา : https://sites.google.com/site/soundling14/
เลาขลุ่ย คือ ตัวขลุ่ย มีขนาดแตกต่างกันไปตามชนิดของขลุ่ย มักนิยมประดิษฐ์ลวดลาย ต่าง ๆ ลงบนตัว
ขลุ่ย เช่น ลายดอกพิกุล ลายหิน และลายลูกระนาด เป็นต้น ถ้าเป็นขลุ่ยไม้ไผ่ นิยมจะทาลวดลายลงบนเลาขลุ่ย
แต่ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้พยุง ไม้งิ้วดา ฯลฯ จะไม่นิยมทาลายลงบนเลาขลุ่ย แต่อาจจะมีการลงรัก
ประกอบมุก ประกอบงา แทน
- ดาก คือ ไม้อุดปากขลุ่ย นิยมใช้ในไม้สักทอง เหลากลมให้คับแน่นกับร่องภายในของปากขลุ่ย
ฝานให้เป็นช่องว่าง ลาดเอียงตลอดชิ้นดาก ให้เป่าลมผ่านไปได้
- รูเป่า เป็นรูสาหรับเป่าลมเข้าไป
- รูปากนกแก้ว เป็นรูที่เจาะร่องรับลม จากปลายดากภายในขลุ่ย อยู่ด้านเดียวกับรูเป่า อยู่สุด
ปลายดากพอดี เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปากนกแก้วนี้ทาให้เกิดเสียง เทียบได้กับลิ้นของขลุ่ย
- รูเยื่อ เป็นรูสาหรับปิดวัสดุที่ทาให้เสียงสั่นพริ้ว มักใช้เยื่อไม้ไผ่ หรือเยื่อหัวหอมปิด อยู่ด้าน
ขวามือ * ในปัจจุบัน หาขลุ่ยที่มีรูเยื่อไม่ค่อยได้แล้ว
- รูค้า หรือรูนิ้วค้า เป็นรูสาหรับให้นิ้วหัวแม่มือปิด เพื่อบังคับเสียง และประคองเลาขลุ่ยขณะเป่า
อยู่ด้านล่างเลาขลุ่ย ต่อจากรูปากนกแก้วไปทางปลายเลาขลุ่ย
- รูบังคับเสียง เป็นรูที่เจาะเรียงอยู่ด้านบนของเลาขลุ่ย มีอยู่ ๗ รู ด้วยกัน
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- รูร้อยเชือก มี ๔ รู หรือ ๒ รูก็ได้ อยู่ทางส่วนปลายของเลาขลุ่ย โดยการเจาะทะลุบน-ล่าง และ
ซ้าย-ขวา ให้เยื้องกันในแต่ละคู่ ช่างบางคนได้กล่าวไว้ว่า ความจริงจุดประสงค์หลักไม่ได้ไว้ร้อยเชือก ที่จริง
ทาเพื่อให้เสียงของขลุ่ยได้ที่นั่นเอง]
การรักษาขลุ่ย
ขลุ่ยถ้าทิ้งไว้นาน ๆ จะแห้ง ดากจะหดตัวลง ทาให้เป่าเสียงไม่ใส การที่จะให้ขลุ่ยเสียงดีพระยาภูมีเสวินได้
ให้คาแนะนาว่าให้นาขลุ่ยแช่น้าผึ้งให้ท่วมปากนกแก้ว น้าผึ้งจะช่วยให้ขลุ่ยชุ่มอยู่เสมอและขยายตัว ไม่มีช่องที่ลม
จะรั่วได้ หรืออีกวิธีหนึ่งทาโดย นาขลุ่ยไปแช่ในน้าตาลสดหรือน้าตาลเมาหลาย ๆ วัน จะทาให้เนื้อได้อยู่ตัว มอดไม่
รบกวน นอกจากนี้ควรระวังด้านอื่น ๆ คืออย่าให้ถูกความร้อนนาน ๆ ไม่ควรเอาไม้หรือวัสดุอื่นแหย่เข้าไปใน
ปากนกแก้ว เพราะอาจทาให้แง่ของดากภายในบิ่น เสียงจะเสียไปได้ขลุ่ยเป็ นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ปากเป่าโดยตรง
ฉะนั้นการรักษาความสะอาดจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ โดยมีวิธีการบารุงรักษาดังนี้
๑. ก่อนหรือหลังเป่าขลุ่ยควรทาความสะอาดโดยการขัดเช็ดทุกครั้ง แต่ห้ามนาไปล้างในอ่างน้า หรือตาก
แสงแดดโดยตรง เพราะจะทาให้เกิดการยืดหรือหดตัวได้ อันเป็นสาเหตุทาให้เสียงขลุ่ยเปลี่ยนไป ควรใช้
แอลกอฮอล์เช็ดเพื่อฆ่าเชื้อบริเวณที่เป่าด้วย
๒. อย่าใช้ขลุ่ยร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้
๓. อย่าให้ตกหล่น เพราะขลุ่ยนี้ทาด้วยไม้หรือพลาสติกอาจแตกหักได้
๔. ถ้าไม่มีความรู้จริงๆ อย่าไปตกแต่งรูขลุ่ยเพราะจะทาให้เสียงเพี้ยนได้
๕. หลังการใช้ควรเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันแมลงหรือสัตว์เล็กๆเข้าไปอาศัย
วิธีเป่าขลุ่ยเพียงออ
ให้เผยอริมฝีปากด้านบนและล่างจรดลงบนรูปากเป่า จัดเลาขลุ่ยให้ตั้งได้มุมประมาณ ๔๕ องศา กับลาตัว
โดยทอดแขนไว้ข้างลาตัวพองาม(ไม่กางศอกมากจนเกินไป)เป่าลมให้เหมาะสมไม่เบาและแรงจนเกินไป

ท่านั่งเป่าขลุ่ยเพียงออ

ที่มา : http://pirun.ku.ac.th/~b5411100453/learn.html
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การเล่นเครื่องดนตรีไทยทุกชนิด นักดนตรีต้องสารวมกิริยามารยาทปฏิบัติให้เรียบร้อย ให้ความเคารพต่อ
ครูบาอาจารย์ เครื่องดนตรี ผู้ฟัง ตลอดจนนักดนตรีด้วยกันเอง การนั่งเป่าขลุ่ยต้องนั่งตัวตรงเพื่อให้ลมเดินสะดวก
ไม่นั่งก้มหน้า ถ้านั่งกับพื้นควรนั่งพับเพียบ
ท่าจับขลุ่ยเพียงออ
การจับขลุ่ยแบบไทยโดยประเพณีนิยมมาแต่โบราณจะจับเอามือขวาอยู่ข้างบนมือซ้าย(แต่ถ้าจับแบบสากล
นิยมจับเอามือซ้ายไว้ด้านบนมือขวาไว้ด้านล่าง) ซึ่งสันนิษฐานว่าคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวามากกว่ามือซ้าย
วิธีจับขลุ่ยเพียงออ
มือบนจับเลาขลุ่ย ๓ รูด้วยนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะปิด-เปิดรูบังคับเสียง (ซึ่งอยู่
ด้านบนของเลาขลุ่ย) เรียงลงมาตามลาดับตั้งแต่รูที่อยู่บนสุดถึงรูที่สาม นิ้วหัวแม่มือปิดรูค้าด้านหลังไว้ พร้อมทั้งใช้
นิ้วก้อยประคองด้านล่างของเลาขลุ่ยไว้มือล่างจับเลาขลุ่ยส่วนล่าง ๔ รู ด้วยนิ้วชี้ นิ้วนาง นิ้วกลางและนิ้วก้อย เรียง
ลงมาตามลาดับ นิ้ว หัว แม่มือยัน ขลุ่ ยด้านหลั ง จับเลาขลุ่ยให้แขนส่ว นปลายทั้งขวาและซ้ายได้ฉากกับเลาขลุ่ ย
พอประมาณ โดยกางข้อศอกพองาม
ลักษณะการวางนิ้ว
ลักษณะการวางนิ้วของมือซ้ายและมือขวา ให้วางลักษณะขวางกับเลาขลุ่ยโดยนิ้วอยู่เหนือรูบังคั บเสียง
ประมาณ ๑ เซนติเมตรและใช้นิ้วบริเวณผิวหนังส่วนที่นูนใต้ปลายนิ้ว เป็นส่วนที่ใช้ปิด-เปิดรูบังคับเสียง การวางนิ้ว
เพื่อปิดรูบังคับเสียง ต้องพยายามปิดรูให้สนิท มิฉะนั้นจะทาให้สียงขลุ่ยที่เป่าออกมา ดังผิดเพี้ยนโดยเฉพาะเสียงโด
(ด)เป็นเสียงที่เป่ายากที่สุด
๒. ครูผู้สอนอธิบายวิธีการเปิดนิ้ว

ที่มา : http://pirun.ku.ac.th/~b5411100453/learn.html
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ที่มา : http://pirun.ku.ac.th/~b5411100453/learn.html
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ใบงาน เรื่องทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาสั่ง ให้นักเรียนฝึกเป่าขลุ่ยไล่เสียง ในแบบฝึกหัดโน้ตต่อไปนี้
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- - - -ล
---ม
-ซ–ล
-ล–ซ

---------------------------ร
---ซ
---ร
- - - -ล
-ม–ซ
-ด–ล

---ม
---ซ
- - - -ล
---ด
---ด
---ล
---ซ
---ม
---ม
---ล
---ด
---ซ
-ล–ด
-ซ–ฒ

---------------------------ซ
---ด
---ล
---ม
-ซ–ล
-ล–ซ

---ซ
---ล
---ด
---ร
---ล
---ซ
---ม
---ร
---ล
---ร
---ซ
---ร
-ด–ร
-ม-ร
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แบบประเมินการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ

กลุ่มที่

วิธีการ
ทานอง
จังหวะ
ปฏิบัติ
เบื้องต้น
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
๑. วิธีการปฏิบัติ
๓
เบื้องต้น
(ดี)
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)
๒. ทานอง
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)
๓. จังหวะ
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)

รวม

สรุปผลการ
ประเมิน

๙

ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา
จับขลุ่ยได้ถูกวิธี การวางนิ้วถูกต้อง กางศอกได้เหมาะสม
สวยงาม
จับขลุ่ยได้ถูกวิธี การวางนิ้วถูกต้อง กางศอกได้ยังไม่เหมาะสม
จับขลุ่ยไม่ถูกวิธี การวางนิ้วไม่ถูกต้อง กางศอกได้ยังไม่
เหมาะสม
ปฏิบัติตามทานองได้อย่างถูกต้อง จนจบเพลง
ปฏิบัติตามทานองได้อย่างถูกต้อง มีผิดบางจุด แต่สารมารถเป่า
ได้จนจบเพลง
ปฏิบัติตามทานองได้ยังไม่ถูกต้องถูกต้อง และไม่จบเพลง
ปฏิบัตติ ามจังหวะได้อย่างถูกต้อง จนจบเพลง
ปฏิบัติตามจังหวะได้อย่างถูกต้อง มีผิดบางจุด แต่สารมารถเป่า
ได้จนจบเพลง
ปฏิบัติตามจังหวะได้ยังไม่ถูกต้องถูกต้อง และไม่จบเพลง
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แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓.......................................................................
๔. ......................................................................
๕.......................................................................
๖. ......................................................................
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

๓

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
๕. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๒

๑
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
หน่วยที่ ๓ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชา ดนตรี ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ลาดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผ่าน)

๐
(ไม่ผ่าน)

สรุปผล

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน

๓
ดีเยี่ยม
ใฝ่เรียนรู้
เข้าเรียนตรงเวลา
ทุกครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
มีความเพียร
พยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๒

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๒
๑
ดี
ผ่าน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน บางครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใส่
มีความเพียร
มีความเพียร
พยายาม
พยายาม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

๐
ไม่ผ่าน
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนไม่ตรงเวลา
บ่อยครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ทักษะดนตรีไทย
เรื่อง การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยว และรวมวง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ดนตรี
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
- การบรรเลงดนตรีเดี่ยว และรวมวง ขั้นนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. ครูให้นักเรียนทบทวนการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ แบบฝึกหัด การเป่า
ด้านความรู้
ขลุ่ยเพียงออเบื้องต้นพร้อมๆ กันทั้งห้อง
- อธิบายประวัติเพลง ความหมายของ ขั้นสอน
เพลง อารมณ์ของบทเพลงได้
๑. ครูติดแผนภูมิโน้ตเพลงสร้อยลาปาง บนกระดาน แล้วอธิบายประวัติ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เพลง ความหมายของเพลง อารมณ์ของบทเพลง แล้วให้นักเรียนร้อง
- ร้อง เล่นดนตรี เดี่ยว และรวมวง
โน้ตเพลงลาวลาปาง ๒ เที่ยว จึงเป่าตามตัวโน้ตที่ครูชี้ โดยให้ฝึกเป่า
พร้อมๆ กันทั้งห้อง เป่าทีละแถว จนนักเรียนส่วนใหญ่เป่าได้คล่องขึ้น
ด้านคุณลักษณะ
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คน ฝึกทักษะขลุ่ยเพียงออโน้ตเพลงลาวลาปาง
- ใฝ่เรียนรู้
โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะสาหรับนักเรียนที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง จนถนัด
และเกิดทักษะ
๓. นักเรียนทบทวน ฝึกทักษะขลุ่ยเพียงออเพลงลาวลาปางพร้อมๆ กัน
ทั้งห้อง
ขั้นสรุป
๑. ครู และนักเรียนร่วมสรุป ผลการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเพลงลาวลาปาง
อมเสนอแนะ ชื่นชมนักเรียนในการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออจนสามารถ
บรรเลงเป็นบทเพลงได้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเพลงสร้อยลาปาง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- แผนภูมิโน้ตเพลงสร้อยลาปาง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๘๓
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
อธิบายประวัติเพลง
ทดสอบ
แบบทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐
ความหมายของเพลง
อารมณ์ของบทเพลงได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ปฏิบัติทักษะขลุ่ยเพลงออ สอบปฏิบัติการขับร้อง แบบประเมินการขับร้อง ได้ระดับคุณภาพ ๒ ทุก
ในบทเพลงทีกาหนดได้
และบรรเลงดนตรี
และบรรเลงดนตรี
รายการขึ้นไปถือว่า ผ่าน
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าการปฏิบัติขลุ่ย
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ระดับคุณภาพ ๒ ทุก
เพียงออ
ด้านคุณลักษณะ
รายการขึ้นไปถือว่า ผ่าน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .........................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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ใบความรู้ เรื่องทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ลาวลาปาง
ลาวลาปาง เป็นเพลงทานองเก่าทางภาคเหนือ ประเภทหน้าทับลาว บางคนเรียกเพลงสร้อยลาปาง เนื้อ
เพลงลาวลาปางเป็นเพลงที่มีลี ลา สื่ ออารมณ์เพลงไปในทางครุ่นคิด วิงวอน มีนักประพันธ์เพลงหลายท่านนา
ทานองเพลงลาวลาปาง ไปประกอบเนื้อร้อง เพื่อการขับร้องหรือเพื่อการฟ้อนรา จานวนหลายเพลง เป็นที่รู้ จักกัน
ในวงการนาฏศิลป์ หรือการขับร้องโยทวาธิตทั่วไป อาทิ
เพลงฟ้อนชมเดือน
คาร้อง : ลัดดา ศิลปบรรเลง
ทานอง : ลาวลาปาง
อนเอยโอ้
อนดวงงาม		 ส่องวาววามแลอร่
ส่องวาววามแลอร่
ามเวหา
โอ้เโอ้
ดือเดืนเอยโอ้
เดือเดืนดวงงาม
ามเวหา
โอ้เดือนนี้หนอ
ไป่ยอจันทรา
ชื่นวิญญาไหนมาเทียมเท่า
โอ้แสงจันโอ้ทร์แสงจั
เจ้าคลายเศร้
าร่มเย็น า(ซ้ร่า)มเย็น (ซ�้ำ)
นทร์เจ้าคลายเศร้
สุดสุสวสยเอยรื
่นรวยนารี
ยามราตรี
ยามราตรีมมีจีจันันทร์ทร์ววันันเพ็เพ็ญญ
ดสวสยเอยรื
่นรวยนารี
นวลเดือนยั่วเย้า
าวเริงงเล่เล่นน
ให้ให้สสาวเริ
ช่างงามจริงหญิงเอยงามเด่น
หากเห็นฤทัยหวนไห้รัญจวน (ซ้า)

ภาพที่ ๑ ฟ้อนชมเดือน
ที่มา : https://sites.google.com
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เพลงฟ้อนชมเดือนนี้ ใช้ทานองลาวลาปาง เพลงที่มีสาเนียงลาวมักจะใช้รากับฟ้อน เนื้อเพลงกล่าวถึง
การชมธรรมชาติ เช่น แสงเดือน ความงามของผู้หญิง และการแต่งกาย ท่าราได้พยายามเลียนแบบการฟ้อน
ทางภาคเหนือที่มีลีลาอ่อนช้อยงดงามน่าชม จึงเรียกการราแบบฝึกนี้ว่า " ฟ้อนชมเดือน"
ผังขับร้องเพลงฟ้อนชมเดือน(ทานองสร้อยลาปาง ๒ ชั้น)
ท่อนที่ ๑
- - - โอ้ - เดือน
เอย - - - โอ้ - - - ส่อง
แวว - วาม
แล - - อร่าม
- - - นวล
เดือน
นี่ หนอ - - - ไป่ ยอ
- - - ชื่น - - - ชีวา - หา ไหน หนา
โอ้ - แสง จันทร์ เจ้า - - - คลาย - เศร้า
โอ้ - แสง จันทร์ เจ้า - - - คลาย - เศร้า

- เดือน
เว จัน เทียม ร่ม ร่ม -

ท่อนที่ ๒
- - - - - - - - - - - - หาก หาก -

นา - รี
วัน - เพ็ญ
เริง - เล่น
งาม - เด่น
- ใจ รัญ จวน
- ใจ รัญ จวน

สุด - สวย
ยาม รา นวล - - เดือน
ช่าง - - - เห็น - - - เห็น - - - -

- เอย - - - - ตรี
มี ยั่ว เย้า - - - งามจริง
หญิง ครา ใด
หวล ครา ใด
หวล -

รื่น รวย
- จันทร์
ให้สาว
- เอย
- ไห้
- ไห้

ดวงงาม
- หา
- ทรา
- เท่า
- เย็น
- เย็น
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"เพลงป่าดงพงพี"
ผู้ประพันธ์ คาร้อง: ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
ทานอง : สร้อยลาปาง ๒ ชั้น
"ป่า ดงพงพี ของไทยเรานี้ มีเกินพอ
อย่า มัวรีรอ ขอเชิญช่วยกัน ขมัน ขมี
ถิ่นไทย นี้แดน สุขสันต์ หลากพรรณ ไม้งามสดสี
ตื่น เถิดเรา ยามเช้า มุงาน ทันที
จอบและเสียมของเราก็มี สินทรัพย์ทวี ด้วยกสิกรรม (ซ้า)
ป่า ดงพงพี ของไทยเรานี้ อุดมครัน
อยู่ ในไพรวัลย์ รักดินถิ่นไทย ใจหรรษา
แหล่งธาร น้าซ่าน หลั่งไหล
หว่างไพร นี้งาม หนักหนา
ถิ่นแดนทองเรา นี้ควรปอง คุณค่า
หมั่นขยันทุกวันเวลา สินทรัพย์ได้มา ด้วยกสิกรรม (ซ้า)"

เพลงสร้อยลาปาง เป็นเพลงในอัตราจังหวะ ๒ ชั้น มีความไพเราะเพราะพริ้งไม่
แพ้เพลงลาวลาปางใหญ่ แต่สั้นกว่า อาจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ จึงนาทานองสร้อยลาปางมาแต่งเป็นเพลงให้เด็ก
ประถมศึกษาร้อง ชื่อว่า "เพลงป่าดงพงพี" ต่อมานามาใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ
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แบบฝึกทักษะ เรื่องทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ (เพลงสร้อยลาปาง ๒2 ชั้น)
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คาสั่ง : ให้นักเรียน ขับร้องโน้ตเพลงและเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ เพลงสร้อยลาปาง ๒ ชั้น โดยสังเกตบุคลิกท่าทางใน
การขับร้องโน้ตเพลง และการเป่าขลุ่ย จังหวะ ทานอง ถูกต้องหรือไม่ มีความไพเราะ น่าฟัง สอดคล้องกับทานอง
เพลงและอารมณ์เพลง
โน้ตเพลงสร้อยลาปาง ๒ ชั้น
ท่อนที่ ๑
- - - -

- - - ซ - - - ด ---ด

- ม - ร

- ด - ร

- ม - ด - ด -ด

- - - -

- - - ซ - - - ด ---ด

- ม - ร

- ด - ร

- - - ม - - -ซ

- - - -

- ด -ร

- ม -ร

- ด- ซ

- - - - - ด - ร - ม - ร - ด - ซ

- - - - - - -ม

- - - -

- ซ - ล - ด - ร - ด - ล - - - ซ - - - ม

- - - -

- ด รม

- ซ - ม

- ร - ด

- ร - ด

- ล -ซ - ม - ซ

- - - -

- ด รม

- ซ - ม

- ร - ด

- ร - ด

- ล -ซ - ม - ซ

- ล - ด

- ล - ด
(กลับต้น)
อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับลาว
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แบบทดสอบ เรื่องทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ (เพลงสร้อยลาปาง ๒2 ชั้น)
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดพียงข้อเดียว
๑. เพลงลาวลาปาง สื่ออารมณ์ไปทางใด
ก. สงบ สุขุม
ข. ครุ่นคิด วิงวอน
ค. มีเสน่ห์ น่าติดตาม
ง. อิสระ เสรีภาพ
๒. เพลงลาวลาปาง เป็นเพลงทานองเก่าของภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคใต้
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคตะวันออก
๓. เพลงฟ้อนชมเดือน มักใช้คู่กับการราแบบใด
ก. รามโนราห์
ข. ราฟ้อน
ค. ราเชิญพระขวัญ
ง. ราสี่ภาค
๔. ใครเป็นผู้แต่งคาร้องเพลง ฟ้อนชมเดือน
ก. มงคล อมาตยกุล
ข. มนัส ปิติสานต์
ค. ลัดดา ศิลปะบรรเลง
ง. พยงค์ มุกดา
๕. เพลงใดที่ใช้ทานอง ลาวลาปาง
ก. กล่อมนารี
ข. บุหลัน
ค. เขมรไทรโยค
ง. ฟ้อนชมเดือน
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๖. เพลงป่าดงพงพี
๖. เพลงป่
ใช้าทดงพงพี
านองเพลงใด
ใช้ทานองเพลงใด
ก. สร้อยลาปาง
ก. สร้
๒ อชัยล้นาปาง ๒ ชั้น
ข. สร้อยลาปาง
ข. สร้
๓ อชัยล้นาปาง ๓ ชั้น
ค. สร้อยลาปาง
ค. สร้
๔ อชัยล้นาปาง ๔ ชั้น
ง. สร้อยลาปาง
ง. สร้
๕ อชัยล้นาปาง ๕ ชั้น
๗. ใครเป็นผู๗.้ประพัใครเป็
นธ์เพลง
นผู้ปป่ระพั
าดงพงพี
นธ์เพลง ป่าดงพงพี
ก. เอื้อ สุนก.ทรสนาน
เอื้อ สุนทรสนาน
ข. สุรพลโทณะวณิ
ข. สุรกพลโทณะวณิก
ค. ฐะปะนียค.
์ นาครทรรพ
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
ง. นคร ถนอมทรั
ง. นครพย์ ถนอมทรัพย์
๘. เพลงป่าดงพงพี
๘. เพลงป่
นามาใช้
าดงพงพี
ในกิจนกรรมใด
ามาใช้ใของเด็
นกิจกรรมใด
กประถมศึ
ของเด็
กษากประถมศึกษา
ก. เดินพาเหรด
ก. เดินพาเหรด
ข. กีฬาสี ข. กีฬาสี
ค. ลูกเสือ ค. ลูกเสือ
ง. แข่งขันวิชง.าการแข่งขันวิชาการ
๙. เพลงฟ้อนชมเดื
๙. เพลงฟ้
อน อเนืนชมเดื
้อเพลงอนกล่าเนืวถึ้องเพลง
สิ่งใด กล่าวถึงสิ่งใด
ก. เทคโนโลยีก. เทคโนโลยี
ข. สิ่งก่อสร้าข.งสมัสิย่งใหม่
ก่อสร้างสมัยใหม่
ค. อาคารบ้าค.นเรืออาคารบ้
น านเรือน
ง. ชมธรรมชาติ
ง. ชมธรรมชาติ
๑๐. เพลงสร้๑๐.
อยลาปาง
เพลงสร้
มีออัตยลราจั
าปาง
งหวะกี
มีอ่ชัตั้นราจังหวะกี่ชั้น
ก. ๑ ชั้น ก. ๑ ชั้น
ข. ๒ ชั้น ข. ๒ ชั้น
ค. ๓ ชั้น ค. ๓ ชั้น
ง. ๔ ชั้น ง. ๔ ชั้น

เฉลยแบบทดสอบก่
นเรียน
เฉลยแบบทดสอบก่
เฉลยแบบทดสอบก่
อนเรียน อนเรี
๑. ขขก ๒.๒.
๕.ง ง ค ๕. ง
๑. ข ๒.
๑.
๓.ก กข๓. ข๓.
๔. ๔.ขคค ๕.๔.
๖. ก คก ๗. ๘.
ค คค๘. ค ๘.
๖. ก ๖.
๗.
๗.
๙. ๙. คงง ๑๐.
๙.
๑๐. จ งจ ๑๐. จ
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แบบประเมินการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ
กลุ่มที่

วิธีการ
ทานอง
จังหวะ
ปฏิบัติ
เบื้องต้น
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

รวม

สรุปผลการ
ประเมิน

๙

ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
๑. วิธีการปฏิบัติ
เบื้องต้น

๒. ทานอง

๓. จังหวะ

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

เกณฑ์การพิจารณา
จับขลุ่ยได้ถูกวิธี การวางนิ้วถูกต้อง กางศอกได้เหมาะสม
สวยงาม
จับขลุ่ยได้ถูกวิธี การวางนิ้วถูกต้อง กางศอกได้ยังไม่เหมาะสม
จับขลุ่ยไม่ถูกวิธี การวางนิ้วไม่ถูกต้อง กางศอกได้ยังไม่
เหมาะสม
ปฏิบัติตามทานองได้อย่างถูกต้อง จนจบเพลง
ปฏิบัติตามทานองได้อย่างถูกต้อง มีผิดบางจุด แต่สารมารถเป่า
ได้จนจบเพลง
ปฏิบัติตามทานองได้ยังไม่ถูกต้องถูกต้อง และไม่จบเพลง
ปฏิบัตติ ามจังหวะได้อย่างถูกต้อง จนจบเพลง
ปฏิบัติตามจังหวะได้อย่างถูกต้อง มีผิดบางจุด แต่สารมารถเป่า
ได้จนจบเพลง
ปฏิบัติตามจังหวะได้ยังไม่ถูกต้องถูกต้อง และไม่จบเพลง

๒๙๒
แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่ม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓.......................................................................
๔. ......................................................................
๕.......................................................................
๖. ......................................................................
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

๓

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
๒. มีความกระตือรือร้นในการทางาน
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๔. มีขั้นตอนในการทางานอย่างเป็นระบบ
๕. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็นประจา
พฤติกรรมที่ทาเป็นบางครั้ง
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๓ – ๑๕
๘ – ๑๒
๕–๗

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

๒

๑
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
หน่วยที่ ๓ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชา ดนตรี ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ลาดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผ่าน)

๐
(ไม่ผ่าน)

สรุปผล

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๓
ดีเยี่ยม
ใฝ่เรียนรู้
เข้าเรียนตรงเวลา
ทุกครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
มีความเพียร
พยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๒
รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๒
๑
ดี
ผ่าน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน บางครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใส่
มีความเพียร
มีความเพียร
พยายาม
พยายาม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

๐
ไม่ผ่าน
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนไม่ตรงเวลา
บ่อยครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ร้องเล่นเป็นเพลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
- การบรรยายอารมณ์และความรู้สึก
ของบทเพลง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- วิเคราะห์อารมณ์ของบทเพลงได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
- ถ่ายทอดความรู้สึกต่อบทเพลงที่ฟัง
ได้ถูกต้องสอดคล้องกับเพลง
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนฟังเพลงและยกตัวอย่างบทเพลงต่าง ๆ ที่มีอารมณ์เศร้า
อารมณ์สนุก อารมณ์ตื่นเต้น อารมณ์รัก อารมณ์ปลุกใจ ฯลฯ
๒. ครูนักเรียน สนทนาเกี่ยวกับเพลงที่ฟัง
ขั้นสอน
๑. นักเรียน ครู ร่วมกันอภิปรายว่าเพลงที่ได้ฟังมีอารมณ์เพลงอย่างไร
(แนวคาตอบ อารมณ์เศร้า อารมณ์เหงา อารมณ์คิดถึง ฯลฯ)
๒. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างบทเพลงต่าง ๆ ที่มีอารมณ์เศร้า
อารมณ์สนุก อารมณ์ตื่นเต้น อารมณ์ยิ่งใหญ่ อารมณ์ปลุกใจ ฯลฯ
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องอารมณ์ของบทเพลง
๔. นักเรียนร่วมกันแสดงความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนทาใบงานเรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง อารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
รายวิชา ดนตรี

แหล่งเรียนรู้
ห้องดนตรี
สื่อ
๑. เพลงที่สื่ออารมณ์ต่าง ๆ
๒. เว็บไซต์ YouTube
๓. ใบความรู้เรื่องอารมณ์ของบทเพลง
๔. ใบงานเรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานเรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๙๔
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- วิเคราะห์อารมณ์ของ
บทเพลงได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
- แสดงความรู้สึกต่อบทเพลง
ที่ฟังได้ถูกต้องสอดคล้อง
กับเพลง
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ประเมิน
ใบงาน

ใบงาน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

ประเมิน
ใบงาน

ใบงาน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

สังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ ขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ............
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
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ใบความรู้
เรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑. อ่านคร่าวๆไป ๑1 รอบ

๑. การสื่อสาร
การร้องเพลงถือเป็นการสื่อสารผ่านน้าเสียง
และการถ่ายทอดเนื้อร้องออกมาเป็นเสียงร้องและ
ท่วงทานอง สื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ รู้สึกคล้อยตาม
เนื้อหาของเพลงถือเป็นเรื่องที่สาคัญมาก ดังนั้นต้อง
เริ่มจากการอ่านเนื้อเพลง ตามขั้นตอนได้ดังนี้

๒. ลองแบ่งวรรคตอน ในการอ่าน
๓. อ่านบทความนั้นตามที่แบ่ง
วรรคไว้ ใส่น้าหนักเสียง สั้น ยาว
การทาเช่นนี้ จะเป็นการช่วยฝึ ก
การแบ่งลมหายใจ เมื่อเราต้องร้อง
เพลงและการแบ่งวรรคตอนเป็
นการ
เพลงและการแบ่
งวรรคตอนเป็
น
ช่การช่
ว ยในการสื
่อ สารอารมณ์
วยในการสื
่อสารอารมณ์ขของการ
องการ
ร้องเพลงได้

อารมณ์และ
ความรู้สึกที่มีต่อ
บทเพลง

๑. อารมณ์แห่งความรัก
๒. อารมณ์ความขบขัน

๒. การถ่ายทอดอารมณ์
อารมณ์ ถื อ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการร้ อ งเพลง
การออกเสียงขับร้องที่ถ่ายทอดออกมาให้เกิดความรู้สึก
โดยให้
การ
เรื่องราว
งราว เหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์ต่ตาง่างๆ ๆของบทเพลง
ของบทเพลง
โดยให้
ออกเสี
ย งขัยบงขัร้ บอ ร้งเพลงเล่
า เรืาเรื่ อ่องราวที
การออกเสี
องเพลงเล่
งราวที่ ถ่ถู กูกถ่ถ่าายทอด
ออกมาด้วยอารมณ์ ทาให้เกิดความรู้สึกในลักษณะของ
เสียงที่กลมกลืนเข้ากับเหตุการณ์นี้ ตัวอย่างเช่น

๙. อารมณ์ความสงบ

๘. อารมณ์ความพิศวง

๓. อารมณ์ความเมตตากรุณา
๔. อารมณ์ความโกรธ
๕. อารมณ์ความกล้าหาร

๗. อารมณ์ความรังเกียจ

๒๙๗

ใบงาน
เรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ…………………………………………..............................................……………….ชั้น…………เลขที่.......................
คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างเพลงที่ชื่นชอบ เขียนชื่อเพลง บรรยายอารมณ์เพลง
แสดงความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
๑. ชื่อเพลง...........................................................................................................
๒. อารมณ์ของบทเพลง

๓. แสดงความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง

290
297

291
๒๙๘ 298

แบบประเมินใบงาน
ที่

ชื่อ – สกุล
๔

รายการประเมิน
วิเคราะห์อารมณ์ของ
บทเพลง แสดงความรู้สึก
ต่อบทเพลงที่ฟังได้ถูกต้อง
สอดคล้องกับเพลง

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

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
วิเคราะห์อารมณ์ของบทเพลงได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีเหตุผล
ประกอบชัดเจน บรรยายอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
สอดคล้องกับบทเพลง
วิเคราะห์อารมณ์ของบทเพลงได้ถูกต้อง มีเหตุผลประกอบ
บรรยาย อารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
สอดคล้องกับบทเพลงเป็นส่วนใหญ่
วิเคราะห์อารมณ์ของบทเพลงได้ถูกต้องบางส่วน มีเหตุผล
ประกอบบรรยาย อารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
สอดคล้องกับบทเพลงเป็นส่วนน้อย
วิเคราะห์อารมณ์ของบทเพลงได้บ้าง ไม่สมเหตุสมผล
บรรยาย อารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
ไม่สอดคล้องกับบทเพลง

๒๙๙
แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
หน่วยที่ ๔ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
รายวิชา ดนตรี ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ลาดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผ่าน)

๐
(ไม่ผ่าน)

สรุปผล

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน
ใฝ่เรียนรู้

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๓
๒
๑
๐
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เข้าเรียนตรงเวลาทุก เข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ตั้งใจเรียน
ครั้ง ตั้งใจเรียน เอา บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน บางครั้ง ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนไม่ตรงเวลา
ใจใส่ มีความเพียร เอาใจใส่ มีความ
เอาใจใส่ มีความเพียร บ่อยครัง้
พยายาม ในการ
เพียรพยายาม
พยายาม ในการเรียนรู้
เรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ มีส่วน มีส่วนร่วมในการ
ในการเรียนรู้
ร่วมในการเรียนรู้
เรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ร้องเล่นเป็นเพลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
- เทคนิคการขับร้องเพลง
- เทคนิคการเล่นดนตรี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลง
ดนตรีได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
- ใช้เทคนิคในการขับร้องและเล่น
ดนตรีได้อย่างถูกวิธี
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนตอบคาถาม “ใครรู้จักเทคนิคการร้องเพลง เทคนิค
การเล่นดนตรีบ้าง เทคนิคที่นักเรียนรู้จัก เป็นอย่างไร สาธิตตัวอย่าง
ให้ดู”(ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคาถาม เสริมแรงบวกให้กล้าคิด
กล้าแสดงออก)
ขั้นสอน
๑. ครูสาธิตเทคนิคการหายใจที่ถูกต้องเพื่อการร้องเพลง
(หายใจเข้าท้องป่อง หายใจออกท้องยุบ อกไม่ยกเวลาหายใจ)
๒. นักเรียนลองปฏิบัติ
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องเทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
๔. นักเรียนทาใบงานเรื่องเทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครู ร่วมกันทบทวนเทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
๒. นักเรียนสาธิตการใช้เทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
๓. นักเรียน ครู ร่วมกันวิจารณ์ การใช้เทคนิค

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง
รายวิชา ดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานเรื่องเทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี

แหล่งเรียนรู้
ห้องดนตรี
สือ่
๑. ใบความรู้เรื่องเทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
๒. ใบงานเรื่องเทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๐๐
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
ใบงาน
แบบประเมิน
ได้ระดับคุณภาพ ดี ทุก
อธิบายเทคนิคการร้อง
ผังมโนทัศน์
รายการขึ้นไปถือว่าผ่าน
และบรรเลงดนตรีได้
( Maid Map Rubric )
ด้านทักษะและกระบวนการ
ใช้เทคนิคในการขับร้องและ
ประเมิน
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
เล่นดนตรีได้อย่างถูกวิธี
ระดับ ๒ ขึ้นไป
ด้านคุณลักษณะ
สังเกต
แบบบันทึก
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ใฝ่เรียนรู้
การสังเกต
ระดับ ๑ ขึ้นไป
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
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ใบความรู้
เรื่องเทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๐๒

๑. เทคนิคการร้องเพลง
การร้องเพลงที่มีความไพเราะผู้ขับร้องควรมีเทคนิคที่ใช้ขับร้องดังนี้
๑.๑ ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขระวิธี พยัญชนะ สระและคาควบกล้า
๑.๒ ควบคุมระดับเสียงร้องของตนเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับเสียงดนตรี
๑.๓ หายใจอย่างถูกวิธี เมื่อหายใจเข้าท้องป่อง เมื่อหายใจออกท้องยุบ ผ่อนลมหายใจในแต่ละช่วง
และวรรคตอนของเพลงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการกาหนดลมหายใจที่เหมาะสมกับบทเพลง
๑.๔ ถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงได้ถูกต้องและไพเราะ
๑.๕ บุคลิกภาพการแสดงท่าทางออกเหมาะสม สอดคล้องกับบทเพลงและโอกาสในการขับร้อง
๒. การร้องและการบรรเลงเดี่ยว
การร้องเดี่ยว หรือเล่นดนตรีเดี่ยว คือการร้องคนเดียวผู้ร้องและเล่นดนตรีที่นักร้องและนักดนตรี
จะต้องมีความแม่นยาในเรื่องของเสียง ทานอง จังหวะ ของบทเพลง ผู้ขับร้องสามารถถ่ายทอดลีลาอารมณ์ได้
อย่างเต็มความสามารถ ถูกตามจังหวะและทานองของบทเพลงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
๓. การร้องและบรรเลงเป็นวง
การร้องเป็นวงหรือการขับร้องหมู่คือการร้องตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ขับร้องต้องหมั่นฝึกทักษะในการร้อง
เพื่อความพร้องเพรียง สามารถสร้างสรรค์หรือดัดแปลงจังหวะและทานองได้หลากหลาย บางครั้งมีการแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหวพร้อมกันขณะร้อง เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบทเพลง
การบรรเลงเป็นวง คือ การบรรเลงเครื่องดนตรีพร้อมกัน และบรรเลงตามหน้าที่ของเครื่องดนตรี
ให้ตรงตามจังหวะและทานอง ซึ่งอาจมีการขับร้องร่วมด้วยก็ได้ การบรรเลงจะต้องมีความพร้องเพรียงกัน
เสียงเครื่องดนตรีจะต้องเหมาะสมกันเช่น วงออร์เคสตร้า วงสตริงคอมโบ เป็นต้น

๓๐๓
ใบงาน
เรื่องเทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อ…………………………………………………………......................................................……….ชั้น…………
เลขที่……………
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ขั้นตอนเทคนิคการขับร้องเพลง หรือการเล่นดนตรี

เทคนิคการขับร้อง
และเล่นดนตรี
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แบบประเมินใบงาน
ที่

ชื่อ – สกุล
๔

รายการประเมิน
อธิบายเทคนิคการร้อง
และบรรเลงดนตรีได้

ระดับคุณภาพ
๔
(ดีเยี่ยม)
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรีได้ถูกต้อง ๔ ประเด็น
ยกตัวอย่างประกอบได้สสมเหตุ
มเหตุสผมผล
ล เป็นเป็ตันวตัอย่วอย่
างให้
เพืเ่อพืนได้
างให้
่อนได้
อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรีได้ถูกต้อง ๓ ประเด็น
ยกตัวอย่างประกอบได้สสมเหตุ
มเหตุสผมผล
ล
อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรีได้ถูกต้อง ๒ ประเด็น
ยกตัวอย่างประกอบได้
อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรีได้ ๑ ประเด็น
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แบบประเมินทักษะการใช้เทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
ที่

ชื่อ – สกุล
๓

รายการประเมิน
ทักษะการใช้เทคนิค
การขับร้องและเล่นดนตรี

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

ระดับคุณภาพ
๒

เกณฑ์การพิจารณา
นักเรียนหายใจเข้าท้องป่อง หายใจออกท้องยุบ
อกไม่ยกเวลาหายใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ
นักเรียนหายใจเข้าท้องป่อง หายใจออกท้องยุบ
อกไม่ยกเวลาหายใจได้บ้าง
นักเรียนหายใจเข้าท้องยุบ หายใจออกท้องป่อง
อกยกเวลาหายใจ

๑
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แบบประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น............................
คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต

ดีมาก

ดี

พอใช้

๑. เนื้อหา (Content)
๒. การนาเสนอผลงาน (Presentation)
๓. การออกแบบ (Design)
รวม
ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
(.............................................)
........./........................./..........

ระดับคุณภาพ
๑๐ - ๙ =
๘-๖=
๕-๓=
๒-๑=

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

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

=
=
=
=

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

๓๐๗ 307
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เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
กิจกรรม
(Activity)

เนื้อหา
(Content)

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๑๐-๙)

ดี (๘-๖)

แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้ามาอย่างดี
มาก มีขั้นตอน
ครบถ้วน มีการสรุป
ความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลได้
อย่างสมเหตุสมผล

แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหา
ที่ค้นคว้ามาอย่าง
ดี มีขั้นตอน
ครบถ้วน มีการ
สรุ
ปความคิ
ดเห็ดเห็นน
การสรุ
ปความคิ
โดยใช้เหตุผลได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
จัดทาแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และ นาเสนอด้วย
ข้อมูลแบบที่
ถูกต้อง
ครอบคลุมหัวข้อ
สาคัญ
ขาดรายละเอียด
ในบางหัวข้อ
มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน เร้า
ความสนใจ มี
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ

จัดทาแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และนาเสนอด้วย
การนาเสนอ ข้อมูลที่ถูกต้อง
ผลงาน
ครอบคลุมหัวข้อ
(Presentation) และรายละเอียดที่
สาคัญ

การออกแบบ
(Design)

มีการใช้ รูปภาพ
ตัวอักษรและสีสัน
เร้าความสนใจ มี
มาตราส่วนและ
สมดุล
ของภาพ

พอใช้ (๕-๓)
แสดงความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหา
ที่ค้นคว้าปาน
กลาง ขาด
ขั้นตอน และ
รายละเอียด มี
การสรุปความ
คิดเห็น

ควรปรับปรุง
(๒-๑)
แสดงความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
ที่ค้นคว้าปานกลาง
ขาดขั้นตอน และ
รายละเอียด ไม่มี
การสรุปความ
คิดเห็น

จัดทาแผนภาพ
นาเสนอด้วย
ข้อมูลถูกต้อง แต่
ไม่ครอบคุลมใน
หัวข้อสาคัญบาง
ประเด็นและขาด
รายละเอียด

จัดทาแผนภาพ
นาเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน
ขาดบางประเด็น
สาคัญและขาด
รายละเอียด

มีการใช้ ตัวอักษร
และสีสัน
น่าสนใจ ขาด
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ

ขาดการใช้
ตัวอักษรและสีสัน
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ
ไม่ได้สัดส่วน

รวม
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
หน่วยที่ ๔ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
รายวิชา ดนตรี ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ลาดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผ่าน)

๐
(ไม่ผ่าน)

สรุปผล

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน
ใฝ่เรียนรู้

๓
ดีเยี่ยม
เข้าเรียนตรงเวลา
ทุกครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
มีความเพียร
พยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๒
๑
ดี
ผ่าน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน บางครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใส่
มีความเพียร
มีความเพียร
พยายาม
พยายาม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

๐
ไม่ผ่าน
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนไม่ตรงเวลา
บ่อยครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ร้องเล่นเป็นเพลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
- การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลง
ดนตรีได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
- ขับร้องเพลงใกล้รุ่งได้
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนทบทวนเทคนิคการขับร้องเพลง
๒. นักเรียนตอบคาถาม “มีใครรู้จักเพลงใกล้รุ่งหรือไม่ เพลงนี้
มีความสาคัญอย่างไร เพลงนี้ร้องอย่างไร”
(แนวคาตอบ มีความสาคัญเนื่องจากเป็นเพลงพระราชนิพนธ์
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ นักเรียนร่วมกันร้องเพลงตามที่เคยได้ยิน)
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง
๒. นักเรียน ครู ร่วมกันทาสัญลักษณ์กาหนดจุดแบ่งการหายใจ
๓. นักเรียนฟังเพลงใกล้รุ่ง
๔. นักเรียนฝึกขับร้องพร้อมกับเพลง(แบบมีเสียงผู้ขับร้อง)
๕. นักเรียนฝึกขับร้องเพลงพร้อมกับดนตรีคาราโอเกะ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร้องเพลงใกล้รุ่ง (แบบประเมิน)
๒. นักเรียนร่วมกันสรุปอธิบายเทคนิคการขับร้องที่ใช้ในเพลง
๓. ครูแจ้งให้นักเรียนเตรียมเครื่องดนตรีที่ตนเองสามารถเล่นได้
หรือวัสดุเทียมเครื่องดนตรีมาสร้างสรรค์วงดนตรีในสัปดาห์หน้า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
รายวิชา ดนตรี
ห้องดนตรี
สือ่
๑. ใบความรู้เรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง
๒. เพลงใกล้รุ่ง
๓. ดนตรีคาราโอเกะเพลงใกล้รุ่ง
๔. เครื่องฉายภาพ/โทรทัศน์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ทาสัญลักษณ์กาหนดจุดแบ่งการหายใจ
๒. ขับร้องเพลงใกล้รุ่ง

แหล่งเรียนรู้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๐๙
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายเทคนิคการร้องและ
บรรเลงดนตรีได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขับร้องเพลงใกล้รุ่ง
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้

วิธีการ
สังเกตการอธิบาย
เทคนิคการร้องและ
บรรเลงดนตรี
ประเมินการขับร้อง
เพลงใกล้รุ่ง
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการ
การสั
งเกต
สังเกต
แบบประเมิน
แบบบันทึก
การสังเกต

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ ขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ............
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........

304
311

๑๑๓

ใบความรู
รู้มาวคบใ้
เรื
รีต่อนงเทคนิ
ดนล่เะคลการขั
แงอร้บบร้ขัอรงและเล่
ากคินคนทดนตรี
เงอรื่เ
หน่
๗ ที่วรู้ยการเรี
นยีรเรายกนรูดจั้ทรี่ า๔กแผนการจั
นผแ ๔ ที่รู้ดนการเรี
ยีรเรายกนรูยว้ทน่ี่ ๗ห
รายวิ
๒ ที่ปีชาาษกดนตรี
ึศมยธรหั
มันสชั้วิช๑าที่ศน๒๒๑๐๓
ยีรเคาภ ๓ภาคเรี
๐๑๒๒ยนที
ศ ่า๑ชวิชัส้นหัมัรธยมศึ
รีตนดกษาปี
าชวิทยี่ า๒ร

๓๑๑

งรุ่ล้กเพลงพระราชนิ
ใ ธ์นพนิชาระรพงนธ์ลพใกล้
เ รุ่ง
๙ ที่เป็
รานกเพลงพระราชนิ
ชรั ชดเยลดุอลพมินธ์ูภลาาดั
หมบรทีท่น๔มิรในพระบาทสมเด็
ปะรพจด็เมสทาบจพระปรมิ
ะรพนใ ๔นทรมหาภู
ที่บดัาลธ์นมพิ นิลอดุ
ชารละยเดช
รพงลรัพชเการที
นป็เ ่ ๙
(ขณะทรงเป็นสมเด็ฯจาอนุ
ล้กชเดาธิรปราช)
โาณทรงพระราชนิ
รุกะรพงรท ๙พ๘นธ์
๔๒ในพ.ศ.
.ศ.พนใ๒๔๘๙
ธ์นพนิชทรงพระกรุ
าระรพงรทณ)ชาโปรดเกล้
าริธาชนุอาจฯด็เมสนป็เงรทะณข(
ให้ศ์ธาสตราจารย์
นพัรกจัาจ้เค์ดร.ประเสริ
งอะรพอธเศ์ฐงณ
วรวนคร
าจ้เะประพั
รพมียนดธ์โคยาร้ทไอางภาษาไทย
ษาภงอร้าคโดยมี
์ธนพัะพรระเจ้
ป รคานวรวงศ์
ณ ฐริเธอพระองค์
สเะรป.รด ย์เจ้ราจัจการรพั
ตสนาธ์ศห้ใ
เพ็ญศิริ ทรงช่
ณญ
่วยหส่ใงวอนค
ทณาร้คุอพงภาษาอั
นงญ
ิ หผู้งนกฤษ
าท่ห้ใทรงพระกรุ
ฯาล้กเดรปณโาโปรดเกล้
าณรุกะรพางฯรทให้ษทฤ่ากนผู
งอั้หาษญิางภนพคุ
งอร้ณาคทองใหญ่
นว่ส ยว่ชณงรท ริศิญพ็เ
อยุธงยา
วห้ใประพั
นาทชนารธ์ะขรึ้นพและพระเจ้
วล้แ ขไก้แยาวรวงศ์
วช่งรทเธอ
ริศิญพระองค์
พ็เธ์นพัเรจ้กาจัจัากจ้รพั
เค์นงอธ์ะเพ็รพญศิอรธิ เทรงช่
ศ์งวรวยแก้
าจ้เะไรขพแล้
ะลวแพระราชทานให้
นขึ้์ธนพัะรป ายวงธยุอ
ดนตรี
รีตนด
สุนทราภรณ์
)นบัจุจปันธ์าออกบรรเลงครั
นพัมสัาชะรปมร้งกแรกทางสถานี
( รากาณษฆโวมิทรยุกกงยระจายเสี
สีเยาจะยรกงกรมโฆษณาการ
ยุทวินีาถสงาทกร(กรมประชาสั
แงรั้คงลเรรบมกอพัอนาธ์นปณ
์ ัจจุรบภันาร)ทนสุ
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
๙๘๔๒ .ศ.พ มคาฎกรกนอดืเอมื่เ
เนื้องเพลง
ลพเอื้นเ
ได้ยินเสียงแว่วดันงาแผ่ปะวจมาแต่
ดในาไกล
วห ยไกล
ทัฤนชื่มุ่ช
ชุ่มชื่นลฤทักไยลหวานใดจะปาน
กไ ต่แามวผ่แงดัวว่แงยีสเนยิด้ไ
ฟังเสียงบรรเลง ขับจเพลงประสาน
ใมอล่กนาทะรป นามิวย์พทิกาจ
จากทิพย์วิมาน ประทานกล่
นาสะรปงอลมใจ
พเบขั งลเรรบงยสีเงฟั
* ใกล้ยามเมื่อรแสง
ไารงทอง
อรืเาส่ฟ้องอจ้งอมยอคนฉั
ฉันคอยมองจ้องอฟ้่สางเรืออทงรงาไร
สแอมื่เมายล้กใ *
ลมโบกโบยมา หนาว ใจ ามะจนัวะต รไงยพีเาช้อร
รอช้าเพียงไร ตะวันจะมา จใ วานห ามยบโกบโมล
** เพลิดาฑเพลิ
ณมนนฤทัคะยรฟันลิ่งไก่
กลปวระสานเสี
อ ์ยลัวลิะยมงกั
กอนด
ดอกมะลิ
นกังยสีเวนัลาย์สะอวลกลิ
รปก่ไงฟั่นระคนมณฑา
ยทัฤนลิพเดลิพเ **
โอ้ในยามนี
ญา้รเพลิ
าสานรอุหนั
นลิกพหนา
เนสแ าภนงอ่ผลวนงอทงสแ
แสงทองนวลผ่องนภา แสนเพลิ
านหกนันหอุรนาส
ลิพาราญ
เ นี้มายนใอ้โ
*** หมู่มวลวิหนคบิ
าบนวบัผกมาแต่
มชมลิ้ นรัอง้ชนอน
ดิชยชเาฝ้เ
เฝ้าเชยชิ
นอนดช้งอรันต่ลิแ้มามชมบั
กผนวบาน
บิคหิวลวมมู่ห ***
ยินเสียงบรรเลง ดังเพลงขั
จใบจันบาขาน
ซ่บาซ นาวงกังอล้คดอส
สอดคล้องกังวาน ซาบซ่
นาขาบนจั
ขังบลใจ
พเงดั งลเรรบงยีสเนยิ
( ซ้า * ), **
***, ,***
** ), * าซ้ (
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แบบบันทึกการสังเกตการอธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี
ที่

ชื่อ – สกุล
๓

รายการประเมิน
อธิบายเทคนิคการร้อง

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

ระดับคุณภาพ
๒

เกณฑ์การพิจารณา
อธิบายเทคนิคการขับร้องเพลง ที่ใช้ในเพลงใกล้รุ่ง
ได้ ๓ เทคนิค
อธิบายเทคนิคการขับร้องเพลง ที่ใช้ในเพลงใกล้รุ่ง
ได้ ๒ เทคนิค
อธิบายเทคนิคการขับร้องเพลง ที่ใช้ในเพลงใกล้รุ่ง
ได้ ๑ เทคนิค

๑
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แบบประเมินทักษะการขับร้องเพลงใกล้รุ่ง
ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับคุณภาพ
๔

รายการประเมิน
ขับร้องเพลงใกล้รุ่ง

ระดับคุณภาพ
๔
(ดีเยี่ยม)
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)

๓

๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
ขับร้องเพลงใกล้รุ่งโดยใช้เทคนิคการขับร้องถูกต้อง ขับร้อง
ถูกจังหวะและทานองตลอดทั้งเพลง
ขับร้องเพลงใกล้รุ่งโดยใช้เทคนิคการขับร้องถูกต้อง ขับร้อง
ถูกจังหวะและทานองเป็นบางส่วน
ขับร้องเพลงใกล้รุ่งโดยใช้เทคนิคการขับร้องถูกต้อง ขับร้อง
ถูกจังหวะและทานองเป็นส่วนน้อย
ขับร้องเพลงใกล้รุ่งโดยไม่คานึงถึงเทคนิคการขับร้อง
ขับร้องคร่อมจังหวะ และไม่ถูกทานอง

๓๑๔ 314
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
หน่วยที่ ๔ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ลาดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผ่าน)

๐
(ไม่ผ่าน)

สรุปผล

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน
ใฝ่เรียนรู้

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๓
๒
๑
๐
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เข้าเรียนตรงเวลาทุก เข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรียน
ครั้ง ตั้งใจเรียน เอา บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน บางครั้ง ตั้งใจเรียน
ไม่ตรงเวลาบ่อยครั้ง
ใจใส่ มีความเพียร เอาใจใส่มีความเพียร เอาใจใส่ มีความเพียร
พยายามในการ
พยายามในการ
พยายามในการเรียนรู้
การเรี
เรียนรูย้ มีนรูส่ว้ มีนร่สว่ มนร่วม เรีการเรี
ยนรูย้ มีนรูส่ว้ มีนร่สว่ มนร่วม มีส่วนร่วมในการ
ยนรูย้ นรู้
ในการเรียนรู้ศึกษา ในการเรียนรู้ศึกษา เรีการเรี
ค้นคว้าหาความรู้จาก ค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ร้องเล่นเป็นเพลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
- ขับร้อง รวมวงดนตรีและ
สร้างสรรค์ดนตรี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลง
ดนตรีได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
- สร้างสรรค์วงดนตรีประกอบ
การขับร้องเพลงใกล้รุ่งได้
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนทบทวนการขับร้องเพลงใกล้รุ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ขั้นสอน
๑. ครูแจ้งภาระงานให้นักเรียนสร้างสรรค์ดนตรีประกอบการขับร้อง
เพลงใกล้รุ่ง โดยใช้เครื่องดนตรีใดก็ได้ หรือใช้วัสดุเทียมเครื่องดนตรี
ใดก็ได้ที่นักเรียนสามารถสร้างสรรค์เป็นวงดนตรี (แนวทางการใช้
เครื่องดนตรี กีตาร์ เปียโน ขลุ่ย กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ ฝาขวด โต๊ะ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย )
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ – ๗ คน
๓. ครูแจ้งกาหนดเวลาการเตรียมการนาเสนอภายในชั่วโมงเรียน
๔. นักเรียนเข้ากลุ่มฝึกซ้อมการรวมวงดนตรี
๕. ครูสังเกตกระบวนการทางาน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนรายงานความคืบหน้า อธิบายเทคนิคการร้องและบรรเลง
ดนตรี
๒. นักเรียนใช้เวลาว่างฝึกซ้อม ทบทวน เตรียมการนาเสนอ
ในสัปดาห์ต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง รวมวงดนตรี
รายวิชา ดนตรี
แหล่งเรียนรู้
ห้องดนตรี
สือ่
เครื่องดนตรี วัสดุเทียมเครื่องดนตรีตามท้องถิ่น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สร้างสรรค์ดนตรีประกอบการขับร้องเพลงใกล้รุ่ง
โดยใช้เครื่องดนตรีใดก็ได้ หรือใช้วัสดุเทียม
เครื่องดนตรีใดก็ได้ที่นักเรียนสามารถสร้างสรรค์
เป็นวงดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๑๕
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายเทคนิคการร้องและ
บรรเลงดนตรีได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สร้างสรรค์วงดนตรีประกอบ
การขับร้องเพลงใกล้รุ่งได้
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้

วิธีการ
สังเกตการอธิบาย
เทคนิคการร้องและ
บรรเลงดนตรี
ประเมินทักษะ
การรวมวงดนตรี

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึก
การสังเกต

สังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต

แบบประเมิน

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ ขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
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แบบบันทึกการสังเกตการอธิบายเทคนิคการร้องและการรวมวงดนตรี
ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
อธิบายเทคนิคการร้อง
และการรวมวงดนตรีได้

๓

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

ระดับคุณภาพ
๒

เกณฑ์การพิจารณา
อธิบายเทคนิคการรวมวงดนตรี ได้ ๓ เทคนิค
อธิบายเทคนิคการรวมวงดนตรี ได้ ๒ เทคนิค
อธิบายเทคนิคการรวมวงดนตรี ได้ ๑ เทคนิค

๑

๓๑๘ 318
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ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
ทักษะการรวมวงดนตรี

แบบประเมินทักษะการรวมวงดนตรี
ระดับคุณภาพ
๔
๓
๒

ระดับคุณภาพ
๔
(ดีเยี่ยม)
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)

๑

เกณฑ์การพิจารณา
มีกระบวนการรวมวงที่เป็นระบบ สมาชิกในวงทุกคน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีกระบวนการรวมวงที่เป็นระบบ สมาชิกในวงส่วนใหญ่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีกระบวนการรวมวงที่เป็นระบบ สมาชิกในวงบางส่วน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีกระบวนการทางานที่เป็นระบบ สมาชิกในวงส่วนน้อย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

312
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๓๑๙
แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ลาดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผ่าน)

๐
(ไม่ผ่าน)

สรุปผล

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน
ใฝ่เรียนรู้

๓
ดีเยี่ยม
เข้าเรียนตรงเวลา
ทุกครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
มีความเพียร
พยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๒
๑
ดี
ผ่าน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน บางครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใส่
มีความเพียร
มีความเพียร
พยายาม
พยายาม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

๐
ไม่ผ่าน
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนไม่ตรงเวลา
บ่อยครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ร้องเล่นเป็นเพลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
- ขับร้อง รวมวงดนตรี
และสร้างสรรค์ดนตรี
- อารมณ์เพลงและความรู้สึกที่มี
ต่อบทเพลงที่ฟัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- บรรยายอารมณ์เพลงและความรู้สึก
ที่มีต่อบทเพลงที่ฟังได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
- ขับร้องเพลงเล่นดนตรีรวมวงได้
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูตรวจสอบความพร้อมของนักเรียน
๒. นักเรียนเข้ากลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนนาเสนอ
(ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที)
ขั้นสอน
๑. ครูแจ้งลาดับการนาเสนอ แจ้งภาระงานให้นักเรียนทุกคนบรรยาย
อารมณ์เพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่เพื่อนแต่ละกลุ่มนาเสนอ
(ใบงาน)
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน
๓. ครูประเมินผลงานนักเรียน
๔. นักเรียน ครู ร่วมกันวิจารณ์การนาเสนอ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครู ร่วมกันอภิปรายหัวข้อ “กลุ่มใดสร้างสรรค์ดนตรี
ได้น่าสนใจ เพราะเหตุใด”
๒. นักเรียน ครู ร่วมกันอภิปรายหัวข้อ “กลุ่มใดใช้เทคนิคการขับร้อง
เพลงและเล่นดนตรีบ้าง มีวิธีการใช้เทคนิคอย่างไร”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง นาเสนอดนตรี
รายวิชา ดนตรี

แหล่งเรียนรู้
ห้องดนตรี
สื่อ
เครื่องดนตรี วัสดุเทียมเครื่องดนตรีตามท้องถิ่น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. นาเสนอดนตรีประกอบการขับร้องเพลงใกล้รุ่ง
โดยใช้เครื่องดนตรีใดก็ได้ หรือใช้วัสดุเทียมเครื่อง
ดนตรีใดก็ได้ที่นักเรียนสามารถสร้างสรรค์เป็นวงดนตรี
๒. ใบงานเรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
ที่กลุ่มเพื่อนนาเสนอ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๒๐
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บรรยายอารมณ์เพลงและ
ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
ที่ฟังได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขับร้องเพลงเล่นดนตรี
รวมวงได้
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้

วิธีการ
ประเมินใบงาน
เรื่องการบรรยาย
อารมณ์เพลงและ
ความรู้สึกที่มีต่อ
บทเพลงที่ฟัง
ประเมินทักษะ
การขับร้อง
และเล่นดนตรี
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
ใบงาน

แบบประเมิน
แบบบันทึก
การสังเกต

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ ขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ส อน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
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วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
ใบงาน
เรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่เพื่อนนาเสนอ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ…………………………………………..............................................……………….ชั้น…………เลขที่.......................
คำชี้แจง : ให้นักเรียนฟังบทเพลงที่เพื่อนแต่ละกลุ่มนำเสนอ เขียนบรรยำยอำรมณ์และควำมรู้สึกต่อบทเพลงที่
เพื่อนแต่ละกลุ่มนำเสนอ จำนวน ๓ กลุ่ม
๑. กลุ่ม .........................................................................
อำรมณ์ของบทเพลง
ควำมรู้สึกที่มีต่อบทเพลง

๒. กลุ่ม .........................................................................
อำรมณ์ของบทเพลง
ควำมรู้สึกที่มีต่อบทเพลง

๓. กลุ่ม .........................................................................
อำรมณ์ของบทเพลง
แสดงควำมรู้สึกที่มีต่อบทเพลง

๓๒๓

แบบประเมินใบงาน
ที่

ชื่อ – สกุล
๓

รายการประเมิน
บรรยายอารมณ์เพลง
และความรู้สึกที่มีต่อ
บทเพลงที่ฟัง

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

ระดับคุณภาพ
๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
บรรยายอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่เพื่อนนาเสนอ
สอดคล้อง ถูกต้อง ๓ กลุ่ม
บรรยายอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่เพื่อนนาเสนอ
สอดคล้อง ถูกต้อง ๒ กลุ่ม
บรรยายอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่เพื่อนนาเสนอ
สอดคล้อง ถูกต้อง ๑ กลุ่ม
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๓๒๔

แบบประเมินทักษะดนตรี
ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับคุณภาพ
๔

รายการประเมิน
ขับร้องเพลงเล่นดนตรี
รวมวง

ระดับคุณภาพ
๔
(ดีเยี่ยม)
๓
(ดี)
๒
(พอใช้)
๑
(ควรปรับปรุง)

๓

๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เครื่องดนตรีหรือวัสดุ
เทียมเครื่องดนตรีที่มีอยู่ตามท้องถิ่น ๔ ชิ้น ได้อย่างเหมาะสม
กลมกลืน สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เครื่องดนตรีหรือวัสดุ
เทียมเครื่องดนตรีที่มีอยู่ตามท้องถิ่น ๓ ชิ้น ได้อย่างเหมาะสม
กลมกลืน สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เครื่องดนตรีหรือวัสดุ
เทียมเครื่องดนตรีที่มีอยู่ตามท้องถิ่น ๒ ชิ้น ได้อย่างเหมาะสม
กลมกลืน สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เครื่องดนตรีหรือวัสดุ
เทียมเครื่องดนตรีทมี่ ีอยู่ตามท้องถิ่น ๑ ชิ้น ได้อย่างเหมาะสม
กลมกลืน สร้างสรรค์
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
หน่วยที่ ๔ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
รายวิชา ดนตรี ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ลาดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผ่าน)

๐
(ไม่ผ่าน)

สรุปผล

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน

๓
ดีเยี่ยม
ใฝ่เรียนรู้
เข้าเรียนตรงเวลา
ทุกครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
มีความเพียร
พยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๒
๑
ดี
ผ่าน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน บางครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใส่
มีความเพียร
มีความเพียร
พยายาม
พยายาม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

๐
ไม่ผ่าน
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนไม่ตรงเวลา
บ่อยครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ร้องเล่นเป็นเพลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
- การประเมินความสามารถ
ทางดนตรี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- ระบุหัวข้อการประเมินความสามารถ
ทางดนตรีได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
- ประเมินทักษะทางดนตรีของตนเอง
ได้
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูถามนักเรียนแต่ละคนว่า “หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับ
เทคนิคการขับร้อง นักเรียนคิดว่านักเรียนพัฒนาขึ้น หรือแย่ลง
เพราะเหตุใด”
๒. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามแสดงความคิดเห็น
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบงานเรื่องการประเมินความสามารถทางด้าน
ดนตรี
๒. นักเรียนประเมินพัฒนาการทางดนตรีของตนเองหลังจากฝึกปฏิบัติ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครู ร่วมกันอภิปรายหัวข้อ “กลุ่มใดสร้างสรรค์ดนตรี
ได้น่าสนใจ เพราะเหตุใด”
๒. นักเรียน ครู ร่วมกันอภิปรายหัวข้อ “กลุ่มใดใช้เทคนิคการขับร้อง
เพลงและเล่นดนตรีบ้าง มีวิธีการใช้เทคนิคอย่างไร”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง ประเมินทักษะดนตรี
รายวิชา ดนตรี
แหล่งเรียนรู้
ห้องดนตรี
สือ่
ใบความรู้เรื่องการประเมินความสามารถ
ทางด้านดนตรี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานเรื่องการประเมินพัฒนาการทางดนตรี
ของตนเอง หลังจากฝึกปฏิบัติ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๒๖
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ระบุหัวข้อการประเมิน
ความสามารถทางดนตรีได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
ประเมินทักษะทางดนตรี
ของตนเองได้
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ประเมินใบงาน

ใบงาน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ ขึ้นไป

ประเมินใบงาน

ใบงาน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ ขึ้นไป

สังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ ขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ต รวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........

๓๒๘
ใบความรู้
เรื่องการประเมินความสามารถทางดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การประเมินความสามารถทางดนตรีต้องพิจารณาจากลักษณะและความสามารถ
ของผู้ขับร้องและผู้บรรเลงดนตรี มีหลักที่ในการประเมินดังนี้
๑. ความถูกต้องในการบรรเลง พิจารณาจากความสามารถในการถ่ายทอดการบรรเลงดนตรีที่ถูกต้อง
ตามจังหวะ ทานองของบทเพลง ถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง สามารถบรรเลงเพลงได้เหมาะสมกลมกลืน
และไพเราะ ไม่มีลักษณะด้อยของการบรรเลง เช่น เพี้ยน หลุด พลาด เป็นต้น
๒. ความแม่นยาในการอ่านเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ทางดนตรี ในการขับร้องและ
การบรรเลงดนตรี ผู้บรรเลงดนตรีและผู้ขับร้องจะต้องมีความเข้าใจในการอ่านเครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรี มีความสามารถที่จะอ่านโน้ตเพลงได้อย่างถูกต้องตามที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ไว้ ทาให้บทเพลงนั้น
ไพเราะและสมบูรณ์
๓. การควบคุมคุณภาพเสียงในการร้องและบรรเลง การขับร้องเพลงนั้นสามารถประเมินคุณภาพ
ของผู้ขับร้อง ได้จากการฟังว่าผู้ขับร้องสามารถใช้น้าเสียง ควบคุมเสียงร้องได้มากน้อยเพียงใด เสียงจะต้อง
ไม่ขาด ไม่เกิน เหมาะสมกับทานองดนตรี การออกเสียงขับร้องต้องถูกต้องตามอักขระวิธีของภาษาที่ใช้ขับร้อง
ส่วนผู้บรรเลงดนตรีจะต้องควบคุมคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีให้ถูกต้องชัดเจน
๔. สรุป การขับร้องและการบรรเลงดนตรี ผู้ขับร้องและผู้บรรเลงควรมีเทคนิคในการขับร้อง
การบรรเลงให้ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสามารถทาให้การขับร้องและการบรรเลงดนตรีนั้นมีคุณภาพ
ไพเราะ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ฟัง ควรต้องเข้าใจในหลักของการประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
การขับร้องเพลงและการเล่นดนตรีของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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ใบงาน
เรื่องการประเมินความสามารถทางดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ…………………………………………..............................................……………….ชั้น…………เลขที่.......................
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนบรรยายทักษะทางดนตรีของตนเองให้สอดคล้องกับหลักการประเมินความสามารถ
ทางดนตรี และประเมินความสามารถทางดนตรีของตนเองหลังจากฝึกปฏิบัติ โดยศึกษาเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถทางดนตรี
๑. ด้าน..................................................
....................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒. ด้าน..................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. ด้าน..................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๔. เขียนรายการประเมินตามหลักการประเมิน ประเมินทักษะดนตรีของตนเองตามความเป็นจริง
รายการประเมิน
๑.
๒.
๓.

๔

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑
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๓๓๐
แบบประเมินภาระงานรวบยอด
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อกลุ่ม ...........................................................................
รายชื่อสมาชิก
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓. .......................................................................
๔. ......................................................................
๕. .......................................................................
รายการประเมิน
๑.
๒.
๓.
๔.

ระดับคุณภาพ
๔

การรวมวงดนตรี
ทักษะทางดนตรี
อารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
ประเมินตนเอง
รวมค่าเฉลี่ย
* หมายเหตุ ประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ

๓

๒

๑

๓๓๑ 324
331

ใบงาน
เรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่เพื่อนนาเสนอ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อ…………………………………………..............................................……………….ชั้น…………เลขที่.......................
คำชี้แจง : ให้นักเรียนฟังบทเพลงที่เพื่อนแต่ละกลุ่มนำเสนอ เขียนบรรยำยอำรมณ์และควำมรู้สึกต่อบทเพลงที่
เพื่อนแต่ละกลุ่มนำเสนอ จำนวน ๓ กลุ่ม
๑. กลุ่ม .........................................................................
อำรมณ์ของบทเพลง
ควำมรู้สึกที่มีต่อบทเพลง

๒. กลุ่ม .........................................................................
อำรมณ์ของบทเพลง
ควำมรู้สึกที่มีต่อบทเพลง

๓. กลุ่ม .........................................................................
อำรมณ์ของบทเพลง
แสดงควำมรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
หน่วยที่ ๔ เรื่องร้องเล่นเป็นเพลง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
รายวิชา ดนตรี ศ ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ลาดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผ่าน)

๐
(ไม่ผ่าน)

สรุปผล

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน
ใฝ่เรียนรู้

๓
ดีเยี่ยม
เข้าเรียนตรงเวลา
ทุกครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
มีความเพียร
พยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๒
๑
ดี
ผ่าน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน บางครั้ง ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใส่
มีความเพียร
มีความเพียร
พยายาม
พยายาม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

๐
ไม่ผ่าน
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนไม่ตรงเวลา
บ่อยครั้ง
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หนวยการเรียนรูที่ ๕

รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู อาชีพทางดนตรี
ราย วิชาดนตรี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ คุณคาดนตรี
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและ ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ม.๒/๗ ระบุงานอาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ปจจุบัน ดนตรีมีบทบาทและอิทธิพลตอสังคมเปนอยางมาก กอใหเกิดเปนอาชีพทางดนตรี
ที่หลากหลาย สรางงาน สรางรายไดใหกับผูคนในสังคม ดนตรีมีบทบาทสําคัญในธุรกิจบันเทิง
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
- ระบุชื่ออาชีพที่เกี่ยวของกับดนตรี บอก ระบุบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
ทักษะ/กระบวนการ
- ระดมสมอง นําเสนออาชีพที่เกี่ยวของกับดนตรี และบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
วิเคราะหอาชีพดนตรีที่สัมพันธกัน
เจตคติ
- เห็นคุณคาของอาชีพดนตรี
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน นําเสนออาชีพที่เกี่ยวของกับดนตรี
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เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
รายการประเมิน

๔
(๑๐ คะแนน)
นําเสนออาชีพ
มีกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับ
ทํางานเปนกลุม
ดนตรี และบทบาท สมาชิกในกลุม
ของดนตรีในธุรกิจ ทุกคนชวยกัน
บันเทิง
แสดงความคิดเห็น
นําเสนออาชีพ
ที่เกี่ยวของกับ
ดนตรีได ๔ อาชีพ
ระบุบทบาท
ของดนตรีในธุรกิจ
บันเทิงได ๔
บทบาท สื่อสาร
ไดชัดเจน น้ําเสียง
ดังฟงชัด
ไมเขินอาย
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

๔
๓
๒
๑

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ ๒

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับคุณภาพ/คะแนน
๓
๒
(๗.๕ คะแนน)
(๕ คะแนน)
มีกระบวนการ
มีกระบวนการ
ทํางานเปนกลุม
ทํางานเปนกลุม
สมาชิกในกลุม
สมาชิกในกลุม
สวนใหญชวยกัน
สวนใหญชวยกัน
แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น
นําเสนออาชีพที่
นําเสนออาชีพ
เกี่ยวของกับดนตรี
ที่เกี่ยวของกับ
ดนตรีได ๓ อาชีพ ได ๒ อาชีพ ระบุ
บทบาทของดนตรี
ระบุบทบาท
ของดนตรีในธุรกิจ ในธุรกิจบันเทิง
ได ๒ บทบาท
บันเทิงได ๓
สื่อสารได
บทบาท สื่อสาร
ไดชัดเจนน้ําเสียงดัง
ไมเขินอาย

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑
(๒.๕ คะแนน)
กระบวนการทํางาน
เปนกลุม สมาชิก
ในกลุมสวนนอย
ชวยกันแสดงความ
คิดเห็น นําเสนอ
อาชีพที่เกี่ยวของ
กับดนตรีได ๑ อาชีพ
ระบุบทบาท
ของดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง
ได ๑ บทบาท
สื่อสารไดบาง

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่องอาชีพดนตรี
เรื่อง อาชีพดนตรีและบทบาทดนตรีในธุรกิจบันเทิง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รายวิชา ดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
แหลงเรียนรู
ขั้นนํา
- อาชีพดนตรี
อินเทอรเน็ต
- บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง ๑. นักเรียนรวมกันบอกชื่ออาชีพที่เกี่ยวกับดนตรีที่รูจัก
สื่อ
(แนวคําตอบ อาชีพนักรอง นักแตงเพลง นักดนตรี นักเตน ฯลฯ) ๑. วีดิที ัศน์นละครเพลงเรื่องบัลลังกเมฆ
จุดประสงคการเรียนรู
๒. ครูแจงเปาหมายการดูววีดี ิที ัศน์นละครเพลงเรื่องบัลลังกเมฆ
ดานความรู
(https://www.youtube.com/watch?v=SuypIyHHDB0)
๓. ครูแจกใบงาน
- ระบุชื่ออาชีพที่เกี่ยวของ
หรือวีดิที ัศน์นละครเวที หรือการแสดงคอนเสิรตตาง ๆ
กับดนตรีได
๒. ใบงานเรื่องอาชีพและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
ขั้นสอน
- ระบุบทบาทของดนตรี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์น
ในธุรกิจบันเทิงได
๒. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นอาชีพที่เกี่ยวของกับดนตรี - ใบงานเรื่องอาชีพและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
ดานทักษะและกระบวนการ
จากวีดีทัศนละครเพลง (แนวคําตอบอาชีพนักแสดง อาชีพ
คนทําฉากอาชีพนักดนตรี อาชีพคนทําแสง เสียง ฯลฯ)
ดานคุณลักษณะ
๓. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของละครเพลง
- มุงมั่นในการทํางาน
(แนวคําตอบ บทบาทในการสรางความสุขใหผูชม บทบาทใน
การสรางสังคมใหนาอยู บทบาทในการสรางรายไดใหผูคน
บทบาทในการหลอหลอมสังคม)
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนทําใบงาน

๓๓๕
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การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
๑. ระบุชื่ออาชีพที่เกี่ยวของ
กับดนตรี
๒. ระบุบทบาทของดนตรีใน
ธุรกิจบันเทิง
ดานคุณลักษณะ
๑. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ประเมินใบงาน
เรื่องอาชีพและ
บทบาทของดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง

ใบงาน

ผานเกณฑคุณภาพ
ระดับ ๒
จาก ๔ ระดับ

สังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต

ผานเกณฑคุณภาพ
ระดับ ๑
จาก ๔ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูไดรับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
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ใบงาน เรื่อง อาชีพและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
หนวยที่ ๕ เรื่องอาชีพดนตรี แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
จุดประสงค ระบุอาชีพดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
๑. จากการชมวีดีทัศน ใหนักเรียนเขียนชื่ออาชีพดนตรีที่พบเห็น อธิบายวาแตละอาชีพมีลักษณะ
การทํางานอยางไร
ตัวอยาง อาชีพ นักประพันธเพลง ลักษณะการทํางาน สรางสรรคเพลงใหสอดคลองกับอารมณของละคร
๑.๑ อาชีพ....................................... ลักษณะการทํางาน..............................................................................
๑.๒ อาชีพ....................................... ลักษณะการทํางาน..............................................................................
๑.๓ อาชีพ....................................... ลักษณะการทํางาน..............................................................................
๑.๔ อาชีพ....................................... ลักษณะการทํางาน..............................................................................
๑.๕ อาชีพ....................................... ลักษณะการทํางาน..............................................................................
๒. อธิบายบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ชื่อ.........................................................................................................ชั้น......................เลขที่...................

๓๓๘
แบบประเมินใบงานเรือ่ งอาชีพดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
๑. ระบุชื่ออาชีพ
ที่เกี่ยวของกับดนตรี
๒. ระบุบทบาทของดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง

๓

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

ระดับคุณภาพ
๒

๑

เกณฑการพิจารณา
ระบุชื่ออาชีพ ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวของกับดนตรี
ได ๔ อาชีพ ระบุบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงได ๔
บทบาท ยกตัวอยางประกอบชัดเจน ถูกตอง เปนแบบอยางได
ระบุชื่ออาชีพ ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวของกับดนตรี
ได ๓ อาชีพ ระบุบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงได ๓
บทบาท ยกตัวอยางประกอบได
ระบุชื่ออาชีพ ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวของกับดนตรี
ได ๒ อาชีพ ระบุบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงได ๒
บทบาท
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค
หนวยที่ ๕ เรื่องอาชีพดนตรี แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

ลําดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผาน)

๐
(ไมผาน)

สรุปผล

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
๓
ดีเยี่ยม
มุงมั่นในการทํางาน ทํางานดวย
ความขยัน อดทน
ไมยอทอตอปญหา
พยายามแกปญหา
อุปสรรคให
งานสําเร็จ
ตามเปาหมาย
ในเวลาที่กําหนด
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ
รายการประเมิน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ ๑

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๒
๑
๐
ดี
ผาน
ไมผาน
ไมขยัน อดทน
ทํางานดวย
ทํางานดวย
ในการทํางาน
ความขยัน อดทน ความขยัน อดทน
ไมยอทอตอปญหา พยายามใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย
พยายามใหงาน
ชื่นชมผลงานดวย
สําเร็จตาม
ความภาคภูมิใจ
เปาหมาย ชื่นชม
ผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่องอาชีพดนตรี
เรื่อง ระดมสมองอาชีพดนตรีและบทบาทดนตรีในธุรกิจบันเทิง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รายวิชา ดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
แหลงเรียนรู
ขั้นนํา
- อาชีพดนตรี
อินเทอรเน็ต
๑. นักเรียนทบทวนความรูเกี่ยวกับอาชีพและบทบาทของดนตรี
- บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
สื่อ
ในธุรกิจบันเทิงที่เรียนรูในครั้งที่แลว
จุดประสงคการเรียนรู
ใบงานเรื่องการนําเสนออาชีพดนตรี
ขั้นสอน
ดานความรู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ครูแจงภาระงานและเกณฑการใหคะแนน นักเรียนแบงกลุมระดม ๑. เขากลุมระดมสมอง
- ระบุชื่ออาชีพที่เกี่ยวของ
สมอง กลุมละ ๓-๕ คน เกี่ยวกับอาชีพดนตรีและบทบาทของดนตรี ๒. ทําใบงานเรื่องการนําเสนออาชีพดนตรี
กับดนตรีได
ในธุรกิจบันเทิง ที่พบเห็นในสังคมไทย
- ระบุบทบาทของดนตรี
๓. นําเสนออาชีพดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจ
๒. ครูสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค และกระตุนให
ในธุรกิจบันเทิงได
บันเทิง
นักเรียนรวมกันคิด
ดานทักษะและกระบวนการ
- ระดมสมอง แสดงความคิดเกี่ยวกับ ๓. นักเรียนทําใบงานเรื่องการนําเสนออาชีพดนตรี
๔. นักเรียนนําเสนอผลงานการระดมสมองเรื่องอาชีพดนตรีและ
อาชีพดนตรีในสังคมไทยได
บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
ดานคุณลักษณะ
ขั้นสรุป
- มุงมั่นในการทํางาน
๑. นักเรียน ครู รวมกันอภิปรายอาชีพดนตรีที่ยังไมมีกลุมใดกลาวถึง
๒. นักเรียนตอบคําถาม อาชีพดนตรีใดที่นักเรียนสนใจอยากเปน
มากที่สุดเพราะเหตุใด

๓๔๐

333
340

341
๓๔๑334

การวัด และการประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
- ระบุชื่ออาชีพที่เกี่ยวของกับ
ดนตรี
- ระบุบทบาทของดนตรีใน
ธุรกิจบันเทิง
ดานทักษะและกระบวนการ- ระดมสมอง แสดงความคิด
เกี่ยวกับอาชีพดนตรีใน
สังคมไทยได
ดานคุณลักษณะ
- มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ
ประเมินใบงาน
เรื่องการนําเสนอ
อาชีพและบทบาท
ของดนตรีในธุรกิจ
บันเทิง
สังเกตพฤติกรรม
การระดมสมอง
แสดงความคิด
เกี่ยวกับอาชีพดนตรี
ในสังคมไทยได
สังเกต

เครื่องมือที่ใช
ใบงาน

แบบสังเกต
พฤติกรรม
แบบบันทึก
การสังเกต

เกณฑ
ผานเกณฑคุณภาพ
ระดับ ๒
จาก ๓ ระดับ
ผานเกณฑคุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔
ระดับ
ผานเกณฑคุณภาพ
ระดับ ๑ จาก ๔
ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.........................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูไดรับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........

๓๔๒

ใบงาน เรื่อง การนําเสนออาชีพและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
หนวยที่ ๕ เรื่องอาชีพดนตรี แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

จุดประสงค ระบุอาชีพดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
๑. ใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดเกี่ยวกับอาชีพดนตรีที่นักเรียนแตละคนเคยพบเจอ อธิบายลักษณะ
การทํางานของแตละอาชีพ
๑.๑ อาชีพ.......................................
ลักษณะการทํางาน.......................................................................................................................................
๑.๒ อาชีพ.......................................
ลักษณะการทํางาน.......................................................................................................................................
๑.๓ อาชีพ.......................................
ลักษณะการทํางาน.......................................................................................................................................
๑.๔ อาชีพ.......................................
ลักษณะการทํางาน.......................................................................................................................................
๑.๕ อาชีพ.......................................
ลักษณะการทํางาน.......................................................................................................................................
๒. อธิบายบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง

บทบาท
ดนตรีในธุรกิจบันเทิง

335
342

๓๔๓

แบบประเมินใบงานเรื่องการนําเสนออาชีพดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
๑. ระบุชื่ออาชีพ
ที่เกี่ยวของกับดนตรี
๒. ระบุบทบาทของดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง

๓

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

ระดับคุณภาพ
๒

๑

เกณฑการพิจารณา
ระบุชื่ออาชีพ ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวของกับดนตรี
ได ๔ อาชีพ ระบุบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงได ๔
บทบาท ยกตัวอยางประกอบชัดเจน ถูกตอง เปนแบบอยางได
ระบุชื่ออาชีพ ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวของกับดนตรี
ได ๓ อาชีพ ระบุบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงได ๓
บทบาท ยกตัวอยางประกอบได
ระบุชื่ออาชีพ ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวของกับดนตรี
ได ๒ อาชีพ ระบุบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงได ๒
บทบาท

336
343
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แบบสังเกตพฤติกรรม
การระดมสมอง แสดงความคิดเกี่ยวกับอาชีพดนตรีในสังคมไทย
ลําดับ

รายการประเมิน
การระดมสมอง
แสดงความคิด
เกี่ยวกับอาชีพ
ดนตรีในสังคมไทย

ชื่อนักเรียน

๓
ดีเยี่ยม
มีกระบวนการ
ทํางานเปนกลุม
สมาชิกในกลุม
ทุกคนชวยกัน
แสดงความคิดเห็น

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(พอใช)

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๒
๑
ดี
ผาน
มีกระบวนการ
มีกระบวนการ
ทํางานเปนกลุม
ทํางานเปนกลุม
สมาชิกในกลุม
สมาชิกในกลุม
สวนใหญชวยกัน
บางสวนชวยกัน
แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น

๐
(ปรับปรุง)

๐
ไมผาน
ไมมีกระบวนการ
ทํางานเปนกลุม
สมาชิกไมคอย
ชวยกัน
แสดงความคิดเห็น

345
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค
หนวยที่ ๕ เรื่องอาชีพดนตรี แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

ลําดับ

ชื่อนักเรียน

๓
(ดีเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ
๒
๑
(ดี)
(ผาน)

๐
(ไมผาน)

สรุปผล

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
๓
ดีเยี่ยม
มุงมั่นในการทํางาน ทํางานดวย
ความขยัน อดทน
ไมยอทอตอปญหา
พยายามแกปญหา
อุปสรรคให
งานสําเร็จ
ตามเปาหมาย
ในเวลาที่กําหนด
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ
รายการประเมิน

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ ๑

ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๒
๑
๐
ดี
ผาน
ไมผาน
ทํางานดวย
ทํางานดวย
ไมขยัน อดทน
ความขยัน อดทน ความขยัน อดทน
ในการทํางาน
ไมยอทอตอปญหา พยายามใหงาน
พยายามใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย
สําเร็จตาม
ชื่นชมผลงานดวย
เปาหมาย ชื่นชม
ความภาคภูมิใจ
ผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ
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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

๗.
๘.
๙.
๗.
๑๐.
๘.
๑๑.
๙.
๑๒.
๑๐.
๑๓.
๑๑.
๑๔.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นางสาวขวัญชนก ภิญโญทรัพย์
นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์
นายปฏิมากร โกมลธร
ภิญชนะศึ
โญทรักพย์
ว่นางสาวขวั
าที่ร้อยตรีญยุชนก
ทธพงศ์
นางสาวภั
นท์ แดนวงศ์
นายวิทวัฒทน์รนัมาทอง
นายปฏิ
นายสรศัมกากร
ดิ์ บัโกมลธร
วแย้ม
ว่นางเทวารั
าที่ร้อยตรีตน์ยุทธพงศ์
ชนะศึก
สุธาพจน์
นายวิ่งทศัวักฒดิน์์ บุมาทอง
นายรุ
ญเทศ
นายสรศักดิ์ บัวแย้ม
นางเทวารัตน์ สุธาพจน์
นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียยนหาดสำราญวิ
นสตรีวิทยา ๒ ทยาคม
โรงเรี
โรงเรี
รธรรมสาธิ
ต
โรงเรียยนวชิ
นแกลง
“วิทยสถาวร”
โรงเรี
ทอง
โรงเรียยนบางบั
นแกลง ว“วิ
ทยสถาวร”
โรงเรี
โรงเรียยนหาดสำราญวิ
นสุรศักดิ์มนตรีทยาคม
โรงเรียยนวั
นแกลง
ทยสถาวร”
โรงเรี
งไกลกั“วิงวล
ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คณะตรวจปรู๊ฟ/พิมพ์ และจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๑
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ประธานกรรมการ
๑. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
คณะตรวจปรู๊ฟ/พิมพ์ และจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๑
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นางราตรี ศรีไพรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
๑. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ประธานกรรมการ
๓. นายธีระพล เข่งขวา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา
กรรมการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นางราตรี ศรีไพรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
๔. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสำนักงาน
กรรมการ
๓. นายธีระพล เข่งขวา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา
กรรมการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
๕. นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม
๔. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสำนักงาน
กรรมการ
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
๖. นางสาวปวีณา โค้วจำรัส
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
๗. นางสาวชุติมา จงใจงาม
๕. นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
คณะทำงาน
๘. นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
๖. นางสาวปวีณา โค้วจำรัส
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
๙. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
๗. นางสาวชุติมา จงใจงาม
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๘. นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา
๙. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวกมลชนก ดวงคำ
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๒. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

