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สารบัญ

ตารางบันทึกผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดชั้นปี	 (๑)

หน่วยการเรียนรู้ที ่	๑	 ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม	 ๑	
  กิจกรรมฝึกทักษะ  ๑ 
  กิจกรรมตามตัวชี้วัด (ศ ๒.๑ ม.๓/๑, ๖, ศ ๒.๒ ม.๓/๒)  ๒
  แบบทดสอบประจ�าหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  ๘
  แบบบันทึกผลการประเมิน  ๑๐

หน่วยการเรียนรู้ที ่	๒	 ทักษะดนตรีีไทย	 ๑๑				
  กิจกรรมฝึกทักษะ  ๑๑ 
  กิจกรรมตามตัวชี้วัด (ศ ๒.๑ ม.๓/๒, ๔, ๕, ๗, ศ ๒.๒ ม.๓/๑)  ๑๒
  แบบทดสอบประจ�าหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  ๑๘
  แบบบันทึกผลการประเมิน  ๒๐

หน่วยการเรียนรู้ที ่	๓	 ทักษะดนตรีีสากล	 ๒๑
  กิจกรรมฝึกทักษะ  ๒๑ 
  กิจกรรมตามตัวชี้วัด (ศ ๒.๑ ม.๓/๒ - ๕, ๗, ศ ๒.๒ ม.๓/๑)  ๒๒
  แบบทดสอบประจ�าหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ๓๐
  แบบบันทึกผลการประเมิน  ๓๒

หน่วยการเรียนรู้ที ่	๔	 นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์	 ๓๓	
  กิจกรรมฝึกทักษะ  ๓๓ 
  กิจกรรมตามตัวชี้วัด (ศ ๓.๑ ม.๓/๗, ศ ๓.๒ ม.๓/๒ - ๓)  ๓๔
  แบบทดสอบประจ�าหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ๓๘
  แบบบันทึกผลการประเมิน  ๔๐

หน่วยการเรียนรู้ที่	๕	 ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย	 ๔๑	
	๔	  กิจกรรมฝึกทักษะ  ๔๑ 
  กิจกรรมตามตัวชี้วัด (ศ ๓.๑ ม.๓/๓, ๕)  ๔๒
  แบบทดสอบประจ�าหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  ๔๖
  แบบบันทึกผลการประเมิน  ๔๘

หน่วยการเรียนรู้ที ่	๖	 ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย	 ๔๙	
๕  กิจกรรมฝึกทักษะ  ๔๙ 
  กิจกรรมตามตัวชี้วัด (ศ ๓.๑ ม.๓/๒, ๔, ศ ๓.๒ ม.๓/๑)  ๕๐
  แบบทดสอบประจ�าหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖  ๕๘
  แบบบันทึกผลการประเมิน  ๖๐

หน่วยการเรียนรู้ที ่	๗	 ทักษะทางการละคร	 ๖๑	
	  กิจกรรมฝึกทักษะ  ๖๑ 
  กิจกรรมตามตัวชี้วัด (ศ ๓.๑ ม.๓/๑ - ๔)  ๖๒
  แบบทดสอบประจ�าหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗  ๖๘
  แบบบันทึกผลการประเมิน  ๗๐

หน่วยการเรียนรู้ที ่	๘	 เทคนิคพื้นฐานในการจัดการแสดงละคร	 ๗๑
  กิจกรรมฝึกทักษะ  ๗๑ 
  กิจกรรมตามตัวชี้วัด (ศ ๓.๑ ม.๓/๖, ศ ๓.๒ ม.๓/๑)  ๗๒
  แบบทดสอบประจ�าหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘  ๗๘
  แบบบันทึกผลการประเมิน  ๘๐

แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ�าวิชา		 ๘๑

อ้างอิงแหล่งที—มาของภาพ	 ๘๗



หน่วยการเรียนรู้ที่        

	 ดนตรีจัดเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์	ที่มีเป้าหมายในการน�ามาใช้เพื่อประกอบ

กิจกรรมต่างๆ	ทางสังคม	ทั้งที่เป็นงานพระราชพิธีของหลวง	หรือพิธีกรรมต่างๆ	ที่ราษฎรจัดขึ้น	

ดนตรีจึงจัดเป็นสมบัติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกันของคนทั้งชาติ	 นอกจากนี้	 ดนตรียังมีคุณค่าต่อ

จิตใจ	เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนในสังคม	ช่วยผสานความรักและเสริมสร้างความสามัคคีให้

เกดิขึน้ได้	ซึง่ดนตรีในแต่ละวฒันธรรมจะมรีปูแบบและลักษณะทีแ่ตกต่างกนั	มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว	 

เมื่อได้ชมและได้ฟังแล้วสามารถทราบได้ว่าเป็นดนตรีของชนชาติใด

ดนตรกัีบสงัคม 
และวฒันธรรม

๑

	กิจกรรม	 	ให้นักเรียนน�ำข้อควำมที่ก�ำหนดให้มำเติมลงในช่องวำ่งให้มีควำมสัมพันธ์กัน

กิจกรรมฝึกทักษะ

อนุรักษ์	 ประยุกต์	 ภูมิปัญญา	 ระบบเสียง

สาระดนตรี	 ดนตรีสากล	 เครื่องดนตรี	 ความต้องการ

ความสัมพันธ์	 การผสมผสาน	 วัฒนธรรมไทย	 ความเจริญรุ่งเรือง

รูปแบบของดนตรี	 วัฒนธรรมทางดนตรี	 การศึกษาดนตรีไทย

	 ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	ประเทศไทยนับเป็นดนิแดนแห่งหนึง่ทีม่.ี....................................... 

ทางด้านดนตรมีาอย่างยาวนานและต่อเนือ่ง...........................................ปรากฏลกัษณะที่โดดเด่นดงัพบเหน็ 

ได้จากความงดงามของ.........................................วงดนตร	ีและรบัฟังได้จาก.....................................บทเพลง	ศิลปิน 

ในอดตีแต่ละยคุสมยัได้ใช้...........................................สร้างสรรค์	ปรงุแต่ง	และน�ามาใช้ในกจิกรรมต่างๆ	ทีอ่ยู่ 

ในสงัคมและ...........................................ความผกูพนัของวถิชีวีติคนไทยหลายด้านจงึม.ี..........................................  

สอดคล้องกันกับดนตรีไทย	 แม้เม่ือกาลเวลาผ่านล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน	 เมื่อสังคมไทยได้เปิด

กว้างและรบั.............................................ของชาวตะวนัตก	จงึเกดิ...........................................ระหว่างดนตรีไทยกบั 

..........................................เป็นความสมัพันธ์ท่ีด�าเนนิไปตาม.........................................ของคนไทยในยคุปัจจบุนั	ทีม่ี 

ท้ังกลุม่............................................ความเป็นดนตรไีทยตามแบบแผนดัง้เดมิและกลุ่มที.่.......................................... 

ปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการของสังคมสมัยใหม่	 ..............................................จึงมีความส�าคัญในด้าน 

ที่ช่วยให้เกิดความรู้ใน............................................และเกิดความเข้าใจร่วมกัน
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กิจกรรมที่	๑.๑	 ให้นกัเรยีนอ่ำนบทกลอนทีก่�ำหนดให้แล้วตอบค�ำถำมต่อไปนี้	 
(ศ ๒.๑ ม.๓/๖)

กิจกรรมตามตัวชี้วัด

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๒๐

บทพระรำชนิพนธ์แปล	ในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้เจ้ำอยู่หัว	(รัชกำลที	่๖)

จากต้นฉบับของวิลเลียม เชกสเปียร์ (William Shakespeare)

	 “ชนใดไม่มีดนตรีกำล	 ในสันดำนเป็นคนชอบกลนัก

อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพรำะ	 เขำนั้นเหมำะคิดขบถอัปลักษณ์

ฤๅอุบำยมุ่งรำ้ยฉมังนัก	 มโนหนักมืดมัวเหมือนรำตรี

และดวงใจย่อมด�ำสกปรก	 รำวนรกชนเช่นกล่ำวมำนี่

ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้	 เจำ้จงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ”

๑.	 บทกลอนนี้มีความหมายว่าอย่างไร

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

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

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

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

๒.	เพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องเรียนรู้และสนใจในการดนตรี

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

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

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

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

๓.	คุณค่าของดนตรีอยู่ที่สิ่งใด

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

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

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

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

๔.	ดนตรีมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตหรือไม่	อย่างไร

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

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

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

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

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑๐
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คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑๐

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑๐

กิจกรรมที่	๑.๒	 ให้นกัเรยีนอธบิำยเกีย่วกบัอิทธพิลของดนตรกีบับคุคลและ
สังคมลงในตำรำงที่ก�ำหนดให้	(ศ ๒.๑ ม.๓/๖)

กิจกรรมที่	๑.๓	 ให้นกัเรียนดูภำพ	จำกนัน้อธิบำยเกีย่วกบัอทิธิพลของดนตรี
กับบุคคลและสังคมลงในช่องว่ำงที่ก�ำหนดให้	(ศ ๒.๑ ม.๓/๖)

อิทธิพลของดนตรีกับบุคคล อิทธิพลของดนตรีกับสังคม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ภาพ	:	...............................................................................................
การสื่อความหมายของภาพ	:	.............................

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

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

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

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

ภาพ	:	...............................................................................................
การสื่อความหมายของภาพ	:	.............................

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

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

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

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

๑.

๒.

๓



กิจกรรมที	่๑.๔	 ให้นกัเรยีนเขยีนเรียงควำมในหวัข้อ	 “อทิธิพลของดนตรกีบั

บคุคลและสังคม”	ควำมยำว	๑	หน้ำกระดำษ	A4	(ศ ๒.๑ ม.๓/๖)

เร่ือง	:	.......................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑๐

รำยกำรประเมิน
ระดับคุณภำพ

ดีมำก
(๕)

ดี
(๔)

ปำนกลำง
(๓)

พอใช้
(๒)

ปรับปรุง
(๑)

๑.	 	ความครบถ้วนขององค์ประกอบใน 

การเขียนเรียงความ

๒.	ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา

๓.	การใช้ภาษา

๔.	ความมเีอกภาพ	สมัพนัธภาพ	และสารตัถภาพ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพของตัวชี้วัด

๑๗	-	๒๐	(ดีมาก)	 ๑๓	-	๑๖	(ดี)	 ๙	-	๑๒	(ปานกลาง)	 ๕	-	๘	(พอใช้)	 ต�่ากว่า	๔	(ปรับปรุง)
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กิจกรรมที่	๑.๕	 ให้นักเรียนน�ำตัวอักษร	A	-	D	 ที่ก�ำหนดให้	 มำเติมลงใน

ช่องว่ำงให้มีควำมสัมพันธ์กับภำพ	(ศ ๒.๒ ม.๓/๒)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑๐

A	 ควำมเจริญทำงวัฒนธรรม

C	 ควำมเจริญก้ำวหน้ำเทคโนโลยี

B	 กำรสืบทอดดนตรีของศิลปิน

D	 ค่ำนิยมและกำรปรับปรุงให้เข้ำกับยุคสมัย

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

๑.

๓.

๕.

๗.

๙.

๒.

๔.

๖.

๘.

๑๐.

๕



ปัจจัยที่ท�ำให้ 

งำนดนตรีได้รับ 

กำรยอมรับ 

จำกสังคม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปัจจัยด้ำน	:		......................................................................................................

ปัจจัยด้ำน	:		......................................................................................................

ปัจจัยด้ำน	:		......................................................................................................

ปัจจัยด้ำน	:		......................................................................................................

กิจกรรมที่	๑.๖	 ให้นกัเรยีนอธบิำยปัจจยัทีท่�ำให้งำนดนตรไีด้รบักำรยอมรบั

จำกสังคมลงในแผนผังที่ก�ำหนดให้	(ศ ๒.๒ ม.๓/๒)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑๐
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	๑.	ขจัดอคติ

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

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

	๒.	 เข้าใจเรื่องธาตุที่เป็นองค์ประกอบของดนตรีอย่างถ่องแท้

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

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

	๓.	หมั่นศึกษาหาความรู้ด้านดนตรี

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

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

	๔.	ฝึกนิสัยการฟังเพลงและดนตรีอย่างเอาใจจดจ่อ

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

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

	๕.	อย่าพยายามวาดมโนภาพตามเสียงเพลงบรรเลงทุกบท

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

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

กิจกรรมที่	๑.๗	 ให้นักเรียนน�ำข้อควำมที่ก�ำหนดให้มำเติมลงในช่องวำ่ง 

ให้มีควำมสัมพันธ์กัน	(ศ ๒.๑ ม.๓/๑)

กิจกรรมที่	๑.๘	 ให้นักเรียนอธิบำยควำมหมำยของค�ำที่ก�ำหนดให้	
  (ศ ๒.๑ ม.๓/๑)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑๐

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑๐

สื่อ เนือ้หำ สุนทรียธำตุ ศิลปินธำตุ

......................................๑.	นิยมน�ามาใช้สอดแทรกอยู่ในผลงานศิลปะ

......................................๒.	การรับรู้ที่เกิดจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง	๕

......................................๓.	สิ่งที่ท�าให้ผู้รับสื่อรับรู้ความหมายของผลงานชิ้นนั้นๆ

......................................๔.	ช่วยท�าให้ผู้รับสื่อมองเห็นความงามของผลงานศิลปะ

......................................๕.	สามารถบ่งบอกถึงสาระของชิ้นงานผ่านสื่อแขนงต่างๆ	ได้

......................................๖.	การน�าภาพประสบการณ์ที่พบเจอมาถ่ายทอดเป็นบทเพลง

......................................๗.	สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง	หรือหลายอย่าง

......................................๘.	สิ่งที่แฝงอยู่ในตัวของศิลปินเอง	เช่น	ภูมิหลัง	ประสบการณ์	ความฉลาด	เป็นต้น

..........................................๙.	ม	ี๓	ลกัษณะ	คือ	ความงาม	ความน่าเพลดิเพลินเจรญิใจ	และความเป็นเลศิถงึขดีสดุ

..................................๑๐.	องค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้ศิลปกรรมและธรรมชาติมีคุณค่าต่อมนุษย์และสังคม
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	 ๑.	 ถ้านักเรียนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรี	นักเรียนควรศึกษาเรื่องใดก่อนเป็นอันดับแรก

	 ก.	 ประวัติความเป็นมาของดนตรี

	 ข.	 การจ�าแนกประเภทของเครื่องดนตรี

	 ค.	 รูปแบบและโครงสร้างของงานดนตรี

	 ง.	 อิทธิพลของดนตรีกับบุคคลและสังคม

	 ๒.	 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีกับสังคม

	 ก.	 ดนตรีของแต่ละชนชาติจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

	 ข.	 ดนตรีเป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละสังคม

	 ค.	 ดนตรีแต่ละวัฒนธรรมจะจัดแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีเหมือนกัน

	 ง.	 ดนตร	ีคือ	ศิลปะที่บุคคลในสังคมสร้างสรรค์ขึ้นมาใช้ร่วมกัน

	 ๓.	 ดนตรีมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมอย่างไร

	 ก.	 เป็นสิ่งที่น�ารายได้มหาศาลเข้ามาสู่ประเทศ

	 ข.	 เป็นสิ่งที่ท�าให้คนในสังคมเกิดความรักและความสามัคคี

	 ค.	 เป็นสิ่งตอบสนองความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ง.	 เป็นสิ่งที่น�ามาใช้เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นของคนในสังคม

	 ๔.	 วงมโหรีไม่ควรน�ามาบรรเลงประกอบพิธีกรรมในข้อใด

	 ก.	 งานอวมงคล

	 ข.	 งานท�าขวัญนาค

	 ค.	 งานมงคลสมรส

	 ง.	 งานท�าบุญขึ้นบ้านใหม่

	 ๕.	 เพราะเหตุใดดนตรีแต่ละยุคสมัยจึงมีความแตกต่างกัน

	 ก.	 เพราะนักดนตรีแต่ละยุคมีวิธีการบรรเลงดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	ไม่สามารถ 

เลียนแบบเทคนิคการบรรเลงได้

	 ข.	 เพราะมีการผสมผสานวัฒนธรรมทางดนตรีที่หลากหลาย	จนไม่สามารถทราบว่าเป็น

ของชนชาติใด

	 ค.	 เพราะใช้ผูท้ีม่คีวามรูท้างด้านดนตรหีลายท่าน	จงึท�าให้การถ่ายทอดผลงานมคีวามแตกต่างกนั

	 ง.	 เพราะสงัคมมีการเปลีย่นแปลงไป	ดนตรีจงึต้องมกีารปรบัเปลีย่นให้เข้ากบัยคุสมยัมากขึน้

แบบทดสอบประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่   ๑

 ค�ำชี้แจง	 ให้นักเรียนวงกลมเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑๐
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	 ๖.	 ข้อใดคือเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้มนุษย์น�าดนตรีมาใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆ	ทางสังคม

	 ก.	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางดนตรีระหว่างนักดนตรีด้วยกัน

	 ข.	 เพื่อกระตุ้นยอดขายซีดีและดีวีดีศิลปินที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น

	 	ค.	 เพื่อดึงดูดความสนใจให้มีผู้มาร่วมพิธีกรรมเพิ่มมากขึ้น

	 ง.	 เพื่อท�าให้พิธีกรรมต่างๆ	มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

	 ๗.	 จากภาพต้องการสื่อความหมายเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งใด

	 ก.	 ผู้ที่สามารถเข้าร่วมพิธีนี้ได้ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น

	 	ข.	 พิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดดนตรีของครูกับศิษย์

	 ค.	 บุคคลที่เป็นประธานในพิธีจะต้องมีความรู้ทางดนตรีเป็นอย่างดี

	 ง.	 เทียนจัดเป็นอุปกรณ์ส�าคัญที่ใช้ในการเจิมหน้าผากของผู้เข้าร่วมพิธี

	 ๘.	 สุนทรียธาตุมีความส�าคัญต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีอย่างไร

	 ก.	 เป็นความงดงามในด้านอารมณ์สะเทือนใจที่เกิดจากกระบวนการพรรณนา

	 ข.	 เป็นกฎระเบียบข้อบังคับส�าหรับผู้ที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับดนตรีทุกคนต้องปฏิบัติตาม

	 ค.	 เป็นความนิยมในความงามของค�าประพันธ์	อันเป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดความสะเทือนอารมณ์

	 	ง.	 เป็นองค์ประกอบส�าคัญของศิลปกรรม	 การรับรู้ด้วยอารมณ์	 และความรู้สึกให้คุณค่า

ในทางบวก

	 ๙.	 “ผูป้ระพนัธ์เพลงน�ำประสบกำรณ์ชวีติของตนมำเป็นสำระของเนือ้เพลง”	จากข้อความนีจั้ดเป็น

องค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างสรรค์ดนตรีและศิลปะในข้อใด

	 ก.	 สื่อ	 ข.	 เนื้อหา

	 	ค.	 ศิลปินธาตุ	 ง.	 สุนทรียธาตุ

	๑๐.	 บุคคลในข้อใดน�าความรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรีมาใช้อย่างถูกต้อง	

	 	ก.	 ไข่เจียว	หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการบรรเลงดนตรีอยู่เสมอ

	 ข.	 ไข่ต้ม	ลงทุนสร้างห้องบันทึกเสียงที่มีความหรูหราและมีความทันสมัย

	 ค.	 ไข่ดาว	น�าความรู้ทางศิลปะมาใช้ในการออกแบบปกซีดีเพลงด้วยตนเอง

	 ง.	 ไข่ตุน	เลือกฟังเฉพาะบทเพลงของศิลปินและค่ายเพลงที่ตนเองชื่นชอบเท่านั้น

๙



เครื่องมือวัดและแสดงผลกำรเรียนรู้
คะแนน ผลกำรประเมิน

เต็ม ได้ ผ่ำน ไม่ผ่ำน

●	 กิจกรรมตำมตัวชี้วัด
	 ศ	๒.๑	ม.๓/๖

  กิจกรรมที่	๑.๑

	 	 กิจกรรมที่	๑.๒

	 	 กิจกรรมที	่๑.๓

	 	 กิจกรรมที	่๑.๔

	 ๑๐

	 ๑๐

	 ๑๐

	 ๑๐

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

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

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

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

	 	 	 รวม  ๔๐

 ศ	๒.๒	ม.๓/๒

  กิจกรรมที	่๑.๕	 		

  กิจกรรมที	่๑.๖

	 ๑๐

	 ๑๐

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

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

	 	 	 รวม  ๒๐

	 ศ	๒.๑	ม.๓/๑

  กิจกรรมที	่๑.๗

  กิจกรรมที	่๑.๘

	 ๑๐

	 ๑๐
....................

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

	 	 	 รวม  ๒๐

คะแนนรวมทั้งหมด  ๘๐

●	 แบบทดสอบประจ�าหน่วยการเรียนรู้ที่	๑  ๑๐

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน ระดับคุณภำพ

๖๘	-	๘๐ ๔ ดีมาก

๕๔	-	๖๗ ๓ ดี

๔๐	-	๕๓ ๒ พอใช้

ต�า่กว่า	๔๐ ๑ ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดและแบบทดสอบ

	 	 ผ่าน	 =	 ได้คะแนนตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของ	

	 	 	 	 คะแนนเต็ม

	 	 ไมผ่่าน	 =	 ได้คะแนนไม่ถงึครึง่ของคะแนนเตม็

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของตัวชี้วัด

แบบบันทึกผลการประเมิน
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