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1 มาตรฐานการเรียนร ู/้ตวัชี้วดั 

 ศ 1.1 ป.5/1 บรรยายเกีย่วกบัจงัหวะ ตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ ทีป่รากฏในสิง่แวดลอ้มและงานทศันศลิป์ 

2 สาระสาํคญั/ความคิดรวบยอด 

 การจดัจงัหวะและตําแหน่งของสิง่ต่างๆ ในสิง่แวดลอ้มและในงานทศันศลิป์มหีลายประเภท แต่ละประเภทมี
ลกัษณะการจดัทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

3 สาระการเรียนร ู ้

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - จงัหวะ ตําแหน่งของสิง่ต่างๆ ในสิง่แวดลอ้มและงานทศันศลิป์ 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 

4 สมรรถนะสาํคญัของผ ูเ้ร ียน 

 4.1 ความสามารถในการสือ่สาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  - ทกัษะการนําความรูไ้ปใช ้
 4.3 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

5 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค  ์

 1. มวีนิยั  
 2. ใฝ่เรยีนรู ้  
 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน 

6 ช้ินงาน /ภาระงาน (รวบยอด) 

 สมดุภาพ เรือ่ง ทศันศลิป์น่ารู ้

 หน่วยการเรียนรู้ท ี ่ 1 
 ทศันศิลป์น่าร ู ้
  

เวลา  2  ชัว่โมง 
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7 การวดัและการประเมินผล 

 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง ทศันศลิป์น่ารู ้
 7.2 การประเมินระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที ่1.1 เรือ่ง การจดัจงัหวะ 
  2) ตรวจแบบบนัทกึการอา่น 
  3) ประเมนิการนําเสนอผลงาน 
  4) สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานรายบุคคล 
  5) สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 
  6) สงัเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง ทศันศลิป์น่ารู ้
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจสมดุภาพ เรือ่ง ทศันศลิป์น่ารู ้

8 กิจกรรมการเรียนร ู ้

 นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1  
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วิธ ีสอนโดยการจดัการเรียนร ู้แบบรว่มมือ :  เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 

ข ัน้ นําเข้าส ู่บทเรียน 

 1. ครใูหน้กัเรยีนดภูาพลกัษณะของการจดัจงัหวะและตําแหน่งของสิง่ต่างๆ ในสิง่แวดลอ้ม แลว้ใหน้กัเรยีน
รว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีก่าํหนด 

 2. ครอูธบิายเชื่อมโยงใหน้กัเรยีนเขา้ใจลกัษณะการจดัจงัหวะและตําแหน่งของสิง่ต่างๆ ในสิง่แวดลอ้ม 

ข ัน้ สอน 

 1. ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ แลว้ใหส้มาชกิแต่ละคนในกลุ่มกาํหนด
หมายเลขประจาํตวัเป็นหมายเลข 1-4 ตามลาํดบั เรยีกกลุ่มน้ีวา่ กลุม่บา้น 

 2. นกัเรยีนทีม่หีมายเลขเดยีวกนัมารวมกนัเป็นกลุ่มใหม ่เรยีกกลุ่มน้ีวา่ กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่ม
รว่มกนัศกึษาความรูเ้รือ่ง การจดัองคป์ระกอบศลิป์ของสิง่แวดลอ้ม จากหนงัสอืเรยีน ตามหวัขอ้ทีก่าํหนดให ้
ดงัน้ี 

  - กลุ่มหมายเลข 1 ศกึษาความรูเ้รือ่ง การจดัจงัหวะแบบเหมอืนกนัหรอืซํ้ากนั 
  - กลุ่มหมายเลข 2 ศกึษาความรูเ้รือ่ง การจดัจงัหวะแบบสลบัไปมา 
  - กลุ่มหมายเลข 3 ศกึษาความรูเ้รือ่ง การจดัจงัหวะแบบไหลลื่น 
  - กลุ่มหมายเลข 4 ศกึษาความรูเ้รือ่ง การจดัจงัหวะแบบทีม่กีารลดหลัน่ 
 3. สมาชกิกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญรว่มกนัศกึษาความรูต้ามหวัขอ้ทีไ่ดร้บัมอบหมาย แลว้รว่มกนัสรปุสาระสาํคญั 

จากนัน้กลบัเขา้สูก่ลุ่มบา้น ผลดักนันําความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษามาเลา่ใหเ้พือ่นในกลุ่มบา้นฟัง เรยีงตาม 
ลาํดบัหมายเลข 1-4 ผลดักนัซกัถามและอธบิายจนทกุคนมคีวามเขา้ใจชดัเจนตรงกนั 

 4. นกัเรยีนแต่ละคนทาํใบงานที่ 1.1 เร ื่อง การจดัจงัหวะ  
 5. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีก่าํหนด แลว้ครสูุม่นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม   

ใหแ้สดงความคดิเหน็ จากนัน้ใหก้ลุ่มอื่นไดนํ้าเสนอเพิม่เตมิ 

ข ัน้ สรปุ 

 1. ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุความรูเ้รือ่ง การจดัองคป์ระกอบศลิป์ของสิง่แวดลอ้ม 
 2. ครแูนะนําใหน้กัเรยีนนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาเรือ่ง ลกัษณะการจดัองคป์ระกอบศลิป์ของสิง่แวดลอ้ม  

ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติประจาํวนั

เร ือ่งที่ 1  การจดัองคป์ระกอบศิลป์ของส่ิงแวดล้อม 
  

  1 ชัว่โมง 



 

4 
ทศันศลิป์ ป.5 

 
 

วิธ ีสอนแบบ  สืบเสาะหาความร ู้ (Inquiry Method : 5E) 

ข ัน้ที่ 1 กระต ุ้นความสนใจ (Engage) 

  ครใูหน้กัเรยีนดภูาพการจดัองคป์ระกอบศลิป์ในงานทศันศลิป์ แลว้ใหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็
เกีย่วกบัความรูส้กึทีม่ต่ีอภาพดงักล่าว 

ข ัน้ที่ 2 สาํรวจค้นหา (Explore) 

  ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มจบัคูก่นัเป็น 2 คู ่ใหแ้ต่ละคูร่ว่มกนัศกึษาความรูเ้รือ่ง การจดัองคป์ระกอบศลิป์    
ในงานทศันศลิป์ จากหนงัสอืเรยีน โดยแบ่งหน้าทีก่นัศกึษา ดงัน้ี 
  - คูท่ี ่1 ศกึษาความรูเ้รือ่ง การจดัชว่งจงัหวะทีเ่ทา่ๆ กนั 
  - คูท่ี ่2 ศกึษาความรูเ้รือ่ง การจดัชว่งจงัหวะทีไ่มเ่ทา่กนั 

ข ัน้ที่ 3 อธิบายความร ู้ (Explain) 

  นกัเรยีนรวมกลุ่มเดมิ (4 คน) แลว้ใหแ้ต่ละคูผ่ลดักนัอธบิายความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาใหส้มาชกิอกีคูห่น่ึง
ภายในกลุ่มฟัง ผลดักนัซกัถามขอ้สงสยัและอธบิายจนทุกคนมคีวามเขา้ใจชดัเจนตรงกนั 

ข ัน้ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 

 1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ทีค่รกูาํหนด 
 2. ครสูุม่นกัเรยีนแต่ละกลุ่มใหแ้สดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีก่าํหนด แลว้ใหเ้พือ่นกลุ่มอื่นไดแ้สดงความ

คดิเหน็เพิม่เตมิในสว่นทีแ่ตกต่างกนัออกไป จากนัน้ครอูธบิายความรูเ้พิม่เตมิในสว่นทีบ่กพรอ่ง 

ข ัน้ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 

  นกัเรยีนรว่มกนัสรปุความรูเ้รือ่ง การจดัองคป์ระกอบศลิป์ในงานทศันศลิป์ ครเูป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง 

  ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนจดัทาํสมดุภาพ เร ื่อง ทศันศิลป์น่าร ู้ โดยให้นักเรียนหาภาพ
สิ่งแวดล้อมและงานทศันศิลป์ มาอย่างละ 5 ภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพดงักล่าว โดยให้
ครอบคลุมประเด็นตามทีกํ่าหนด 

   

 นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
 

เร ือ่งที่ 2  การจดัองคป์ระกอบศิลป์ในงานทศันศิลป์ 
   

  1 ชัว่โมง 



 

5 
ทศันศลิป์ ป.5 

9 สื่อ /แหล่งการเรียนร ู ้

 9.1 สือ่การเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรยีน ทศันศลิป์ ป.5 
  2) แบบวดัและบนัทกึผลการเรยีนรู ้ทศันศลิป์ ป.5 
  3) บทเรยีนคอมพวิเตอร ์Smart L.O. LMS Lite ทศันศลิป์ ป.5 บรษิทั เพลยเ์อเบลิ จาํกดั 
  4) บตัรภาพ 
  5) ใบงานที ่1.1 เรือ่ง การจดัจงัหวะ 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  - หอ้งสมดุ 
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การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  

แบบประเมินสมดุภาพ เร ื่อง ทศันศิลป์น่าร ู้ 

รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การบรรยายลกัษณะ
ของการจดัจงัหวะ
และตาํแหน่งของ  
ส่ิงต่างๆ  ใน
ส่ิงแวดล้อม 

บรรยายลกัษณะของการ          
จดัจงัหวะและตําแหน่งของ       
สิง่ต่างๆ ในสิง่แวดลอ้มได้
ถกูตอ้ง ครบทัง้ 5 ภาพ         
และครอบคลุมทัง้ 4 ลกัษณะ 
ดงัน้ี 
1) การจดัจงัหวะแบบ

เหมอืนกนัหรอืซํ้ากนั 
2) การจดัจงัหวะแบบสลบัไปมา 
3) การจดัจงัหวะแบบไหลลื่น 
4) การจดัจงัหวะแบบทีม่กีาร

ลดหลัน่ 

บรรยายลกัษณะของการ          
จดัจงัหวะและตําแหน่งของ       
สิง่ต่างๆ ในสิง่แวดลอ้มได้
ถกูตอ้ง 3-4 ภาพ และ
ครอบคลุมทัง้ 4 ลกัษณะ 

บรรยายลกัษณะของการ         
จดัจงัหวะและตําแหน่งของ       
สิง่ต่างๆ ในสิง่แวดลอ้มได้
ถกูตอ้ง 1-2 ภาพ                  
แต่ไมค่รอบคลุมทัง้ 4 ลกัษณะ 

2. การบรรยายลกัษณะ
ของการจดัจงัหวะ
และตาํแหน่งของ  
ส่ิงต่างๆ  ในงาน
ทศันศิลป์ 

บรรยายลกัษณะของการ          
จดัจงัหวะและตําแหน่งของ       
สิง่ต่างๆ ในงานทศันศลิป์ได้
ถกูตอ้ง ครบทัง้ 5 ภาพ และ
ครอบคลุมทัง้ 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1) การจดัช่วงจงัหวะทีเ่ทา่ๆ กนั 
2) การจดัชว่งจงัหวะที ่           

ไมเ่ทา่กนั 

บรรยายลกัษณะของการ          
จดัจงัหวะและตําแหน่งของ      
สิง่ต่างๆ ในงานทศันศลิป์ได้
ถกูตอ้ง 3-4 ภาพ และ
ครอบคลุมทัง้ 2 ลกัษณะ 

บรรยายลกัษณะของการ          
จดัจงัหวะและตําแหน่งของ       
สิง่ต่างๆ ในงานทศันศลิป์ได้
ถกูตอ้ง 1-2 ภาพ แต่ไม่
ครอบคลุมทัง้ 2 ลกัษณะ 

 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน 5 - 6 3 - 4 ตํ่ากวา่ 3 

ระดบัคณุภาพ ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
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เฉลย          

 1. ง  2. ก  3. ง   4. ข  5. ง  6. ข  7. ค   8. ง  9. ข   10. ก 

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1    

คาํชี้แจง ใหน้กัเรยีนเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

 1. จงัหวะของภาพคอือะไร 
  ก. การใสเ่สน้บรรทดัในภาพ 
  ข. การวาดโน้ตดนตรใีนภาพ 
  ค. การเคาะจงัหวะของภาพ 
  ง. การจดัวางทศันธาตุในงานทศันศลิป์ 
 2. การจดัแบบทีม่กีารลดหลัน่ มลีกัษณะอยา่งไร 
  ก. จดัจากใหญ่ไปเลก็ 
  ข. จดัใหม้กีารสลบักนั 
  ค. จดัใหม้ขีนาดเท่ากนั 
  ง. จดัใหเ้ป็นลกัษณะหมนุวน 
 3. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของจงัหวะ 
  ก. การวางซํ้ากนั 
  ข. การสลบัไปมา 
  ค. การวางแบบลื่นไหล 
  ง. การวางกระจดักระจาย 
 4. ภาพในขอ้ใดเป็นการจดัชว่งจงัหวะทีไ่มเ่ทา่กนั 
 
  ก.  ข. 
 
  ค.  ง.  
 
 5. การจดัจงัหวะแบบสลบัไปมา มลีกัษณะอยา่งไร 
  ก. จากผวิเรยีบไปผวิหยาบ 
  ข. จากขนาดเลก็ไปใหญ่ 
  ค. จากสอ่ีอนไปสเีขม้ 
  ง. สงูบา้ง ตํ่าบา้ง 

 6. การจดัจงัหวะแบบใดทาํใหเ้กดิความรูส้กึไปในทศิทาง
เดยีวกนั 

  ก. การจดัชว่งจงัหวะทีไ่มเ่ทา่กนั 
  ข. การจดัชว่งจงัหวะทีเ่ทา่ๆ กนั 
  ค. การจดัชว่งจงัหวะไมส่มํ่าเสมอ 
  ง. การจดัชว่งจงัหวะทีห่า่งกนั 
 7.   จากภาพ เป็นการจดัจงัหวะแบบใด 
    ก. แบบซํ้ากนั 
    ข. แบบไหลลืน่ 
    ค. แบบลดหลัน่ 

    ง. แบบไปทศิทางเดยีวกนั 
 8. การจดัจงัหวะควรคาํนึงถงึสิง่ใดมากทีส่ดุ 
  ก. ระยะ 
  ข. ขนาด 
  ค. จงัหวะ 
  ง. พืน้ทีว่า่ง 
 9. สิง่ใดไมส่ามารถนํามาทาํใหเ้กดิจงัหวะได ้
  ก. พืน้ทีว่า่ง 
  ข. อากาศ 
  ค. ขนาด 
  ง. ส ี
 10. การจดัจงัหวะภาพทีด่ ีมปีระโยชน์อยา่งไร 
  ก. ทาํใหภ้าพโดดเดน่  
  ข. ทาํใหภ้าพแปลกตา  
  ค. ทาํใหภ้าพมสีสีนัสดใส 
  ง. ทาํใหภ้าพมคีุณคา่และมรีาคาสงู 
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8 
ทศันศลิป์ ป.5 

เฉลย          

 1. ก  2. ค  3. ข   4. ก  5. ข  6. ง  7. ก   8. ค  9. ค   10. ง 

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1    
คาํชี้แจง ใหน้กัเรยีนเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

 1. การจดัจงัหวะแบบสลบัไปมา มลีกัษณะอยา่งไร 
  ก. สงูบา้ง ตํ่าบา้ง 
  ข. จากสอ่ีอนไปสเีขม้ 
  ค. จากขนาดเลก็ไปใหญ่ 
  ง. จากผวิเรยีบไปผวิหยาบ 
 2. สิง่ใดไมส่ามารถนํามาทาํใหเ้กดิจงัหวะได ้
  ก. ส ี
  ข. ขนาด 
  ค. อากาศ 
  ง. พืน้ทีว่า่ง 
 3. การจดัจงัหวะแบบใดทาํใหเ้กดิความรูส้กึไปในทศิทาง

เดยีวกนั 
  ก. การจดัชว่งจงัหวะทีห่า่งกนั 
  ข. การจดัชว่งจงัหวะทีเ่ทา่ๆ กนั 
  ค. การจดัชว่งจงัหวะทีไ่มเ่ทา่กนั 
  ง. การจดัชว่งจงัหวะไมส่มํ่าเสมอ 
 4. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของจงัหวะ 
  ก. การวางกระจดักระจาย 
  ข. การวางแบบลื่นไหล 
  ค. การสลบัไปมา 
  ง. การวางซํ้ากนั 
 5.   จากภาพ เป็นการจดัจงัหวะแบบใด 
    ก. แบบไปทศิทางเดยีวกนั 
    ข. แบบลดหลัน่ 
    ค. แบบไหลลื่น 

    ง. แบบซํ้ากนั 

 6. การจดัแบบทีม่กีารลดหลัน่ มลีกัษณะอยา่งไร 
  ก. จดัใหเ้ป็นลกัษณะหมนุวน 
  ข. จดัใหม้ขีนาดเท่ากนั 
  ค. จดัใหม้กีารสลบักนั 
  ง. จดัจากใหญ่ไปเลก็ 
 7. การจดัจงัหวะควรคาํนึงถงึสิง่ใดมากทีส่ดุ 
  ก. พืน้ทีว่า่ง 
  ข. จงัหวะ 
  ค. ขนาด 
  ง. ระยะ 
 8. การจดัจงัหวะภาพทีด่ ีมปีระโยชน์อยา่งไร 
  ก. ทาํใหภ้าพมคีุณคา่และมรีาคาสงู  
  ข. ทาํใหภ้าพมสีสีนัสดใส  
  ค. ทาํใหภ้าพโดดเดน่ 
  ง. ทาํใหภ้าพแปลกตา 
 9. จงัหวะของภาพคอือะไร 
  ก. การวาดโน้ตดนตรใีนภาพ 
  ข. การใสเ่สน้บรรทดัในภาพ 
  ค. การจดัวางทศันธาตุในงานทศันศลิป์ 
  ง. การเคาะจงัหวะของภาพ 
 10. ภาพในขอ้ใดเป็นการจดัชว่งจงัหวะทีไ่มเ่ทา่กนั 
 
  ก.  ข. 
 
  ค.  ง.  
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