หนวยการเรียนรูที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 10
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ผูสอนคุณครูแพรวพรรณ โสมาศรี
โรงเรียนเจียรวนนท อุทิศ 3 ตโนนปาซาง อ.ผาขาว จ.เลย สพป.เลย 2

เรื่อง รําวงมาตรฐาน
รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป
เวลา 4 ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ศ 3.1 เข า ใจและแสดงออกทางนาฏศิ ล ป อ ย า งสร า งสรรค วิ เ คราะห วิ พ ากษ วิ จ ารณ
คุณ ค า นาฏศิ ล ป ถ ายทอดความรูสึ ก ความคิด อย า งอิ ส ระ ชื่ น ชมและประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
มฐ. ศ 3.1 ป. 3/1 สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ ในสถานการณสั้น ๆ
มฐ. ศ 3.1 ป. 3/2 แสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป

สาระสําคัญ
รําวงมาตรฐานเปนศิลปะการแสดงนาฏศิลปของไทยที่มีความสวยงาม เปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่
คนไทยทุกคนควรอนุรักษไวเพื่อใหเยาวชนรุนหลังไดรูจักและสืบทอดตอไป

สาระการเรียนรู
ความรู
1. ประวัติความเปนมาของรําวงมาตรฐาน
2. ทารําในเพลงรําวงมาตรฐาน
3. การแตงกาย
4. การแสดงรําวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน

ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การสรุปความรู การจัดระบบความคิดเปนแผนภาพ การใหเหตุผล การปฏิบัติ / การสาธิต
การแกปญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย

ชิ้นงานหรือภาระงาน(หลักฐาน รองรอยแสดงความรู)
- ใบงานเรื่อง การแสดงรําวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน
- รูปภาพการปฏิบัติทารํา รําวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน

การประเมินผล
 ใบงานเรื่อง การแสดงรําวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน
ระดับคะแนน
เกณฑการประเมิน
4
3
2
(10 คะแนน)
(9 คะแนน)
(7-8 คะแนน)
ปฏิบัติทารําวงเพลง
ปฏิบัติทารําวงเพลง ปฏิบัติทารําวงเพลง ปฏิบัติทารําวงเพลง
งามแสงเดือน
งามแสงเดือน
งามแสงเดือน
งามแสงเดือน
รวมกับผูอื่นไดและ รวมกับผูอื่นได
รวมกับผูอื่นได
สามารถแกปญหา ถูกตองตาม
ถูกตองตาม
ในระหวางการ
แบบอยาง
แบบอยาง โดยมีครู
ปฏิบตั ิได
หรือผูอื่นแนะนํา
บาง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ใหนักเรียนศึกษาความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของรําวงมาตรฐานแลวรวมกัน
แสดงความคิดเห็น

1
(5-6 คะแนน)
ปฏิบัติทารําวงเพลง
งามแสงเดือนรวมกับ
ผูอื่นไดตามที่ครู
แนะนําเทานั้น

2. ใหนักเรียนแบงกลุมรวมกันจัดการแสดงรําวงมาตรฐานในอดีตแลวออกมานําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน
3. ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ
รําวงมาตรฐาน
4. ครูเปดเพลงรําวงมาตรฐานใหนักเรียนฟงและรวมกันแสดงความคิดเห็น
5. ใหนักเรียนเลนเกมฉันคูใคร โดยจับคูชื่อเพลงรําวงมาตรฐานกับทารําใหถูกตอง
6. ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปความรูเกี่ยวกับทารําในเพลงรําวงมาตรฐาน
7. ครูนําแผนภาพแสดงการแตงกายในการแสดงรําวงมาตรฐานแลวใหนักเรียนรวมกันบอกวา
การแตงกายในภาพเปนการแตงกายประเภทใด
8. ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปความรูเกี่ยวกับการแตงกายในการแสดง
รําวงมาตรฐาน
9. ครูเปดเพลงงามแสงเดือนใหนักเรียนฟง แลวนําแผนภูมิเพลงงามแสงเดือนติดบนกระดานแลวรอง
ใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนรองตามจนถูกตองพรอมเพรียงกัน
10. ครูใหนักเรียนดูการสาธิตทารํา รําวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือนจากสื่อ VDO trueplookpanya
การสาธิตรําวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน
11. ครูทบทวนการแสดงทารําสอดสรอยมาลาใหนักเรียนดูและปฏิบัติตามจนถูกตองสวยงาม อยาง
พรอมเพรียงกัน
12. ใหนักเรียนจับคูฝกปฏิบัติทารําสอดสรอยมาลาแลวออกมาแสดงรําวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน
หนาชั้นเรียน โดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตอง
13. ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปความรูเกี่ยวกับการแสดงรําวงมาตรฐานเพลง
งามแสงเดือน

สื่อการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แผนภาพ
ซีดีเพลงรําวงมาตรฐาน
เครื่องเลนซีดีเพลง
บัตรคํา
สลากชื่อเพลงและทารําที่ใชในเพลงรําวงมาตรฐาน
เกมฉันคูใคร
ภาพการแตงกายในการแสดงรําวงมาตรฐาน
สลาก
แผนภูมิเพลงงามแสงเดือน

10. ใบงานเรื่องรําวงมาตรฐาน
11. สื่อ VDO trueplookpanya การสาธิตรําวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน

แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test)
ชื่อ ______________________ นามสกุล_______________ เลขที_่ _____ ชั้น _______ ได......................คะแนน
ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกตอง
1. ขอใดใชทารําสัมพันธกับบทเพลง
ก. เพลงดวงจันทรขวัญฟา – ทารําชางประสานงา
ข. เพลงหญิงไทยใจงาม – ทารําชะนีรายไม
ค. เพลงรําซิมารํา – ทารําสอดสรอยมาลา
ง. เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ – ทํารํารํายั่ว
2. เพลงงามแสงเดือนใชทารําใด
ก. ทารําจอเพลิงกาฬ
ข. ทารําสอดสรอยมาลา
ค. ทารํายูงฟอนหาง
ง. ทารํารําสาย
3. ทารําสอดสรอยมาลาแปลง เปนทารําของเพลงใด
ก. เพลงรําซิมารํา
ข. เพลงชาวไทย
ค. เพลงคืนเดือนหงาย
ง. เพลงดอกไมของชาติ
4. เพลงงามแสงเดือนมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การรําเพื่อคลายความทุกขและเพื่อความสามัคคี
ข. การรําที่มีแตความทุกขและเพื่อความสามัคคี
ค. การรําเฉพาะวันที่มีแสงจันทรเทานั้น
ง. การรําที่เนนแตความสนุกสนาน
5. การรําวงมาตรฐานเพลงบูชานักรบเที่ยวที่สองจะใชทารําใด
ก. ทารําแขกเตาเขารังและผาลาเพียงไหล
ข. ทารําขัดจางนางและจันทรทรงกลด
ค. ทารําพรหมสี่หนาและยูงฟอนหาง
ง. ทารําลอแกวและทาขอแกว

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

6. รําวงมาตรฐานนิยมเลนในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวางป พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2485-2489
ข. พ.ศ. 2488-2498
ค. พ.ศ. 2484-2488
ง. พ.ศ. 2483-2487
7. การเคลื่อนไหวขณะรําวงมาตรฐานควรมีลักษณะอยางไร
ก. เขมแข็ง
ข. ออนชอย
ค. กลาหาญ
ง. ออนไหว
8. บุคคลใดเปนผูแตงเพลงงามแสงเดือน
ก. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
ข. มนตรี ตราโมท
ค. ชิ้น ศิลปบรรเลง
ง. จมื่นมานิตยนเรศ
9. รําวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากการแสดงในขอใด
ก. การเลนรําโทน
ข. การเลนละคร
ค. การรองเพลง
ง. การฟอน
10. ทารําสอดสรอยมาลาตองใชนาฏยศัพทใด
ก. กระดกเทา
ข. ประเทา
ค. ตั้งวง
ง. ลอแกว

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
ชื่อ ______________________ นามสกุล_______________ เลขที_่ _____ ชั้น _______ ได......................คะแนน
ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกตอง
1. รําวงมาตรฐานมีววิ ัฒนาการมาจากการแสดงในขอใด
ก. การฟอน
ข. การรองเพลง
ค. การเลนละคร
ง. การเลนรําโทน
2. รําวงมาตรฐานนิยมเลนในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวางป พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2483-2487
ข. พ.ศ. 2484-2488
ค. พ.ศ. 2485-2489
ง. พ.ศ. 2488-2498
3. การเคลื่อนไหวขณะรําวงมาตรฐานควรมีลักษณะอยางไร
ก. ออนชอย
ข. เขมแข็ง
ค. ออนไหว
ง. กลาหาญ
4. ทารําสอดสรอยมาลาตองใชนาฏยศัพทใด
ก. ประเทา
ข. ลอแกว
ค. กระดกเทา
ง. ตั้งวง
5. บุคคลใดเปนผูแตงเพลงงามแสงเดือน
ก. มนตรี ตราโมท
ข. ชิ้น ศิลปบรรเลง
ค. จมื่นมานิตยนเรศ
ง. จอมพล ป.พิบูลสงคราม

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

6. ทารําสอดสรอยมาลาแปลง เปนทารําของเพลงใด
ก. เพลงชาวไทย
ข .เพลงรําซิมารํา
ค. เพลงดอกไมของชาติ
ง. เพลงคืนเดือนหงาย
7. การรําวงมาตรฐานเพลงบูชานักรบเที่ยวที่สองจะใชทารําใด
ก. ทารําลอแกวและทาขอแกว
ข. ทารําพรหมสี่หนาและยูงฟอนหาง
ค. ทารําขัดจางนางและจันทรทรงกลด
ง. ทารําแขกเตาเขารังและผาลาเพียงไหล
8. ขอใดใชทารําสัมพันธกับบทเพลง
ก. เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ-ทารํารํายั่ว
ข. เพลงรําซิมารํา-ทารําสอดสรอยมาลา
ค. เพลงหญิงไทยใจงาม-ทารําชะนีรายไม
ง. เพลงดวงจันทรขวัญฟา-ทารําชางประสานงา
9. เพลงงามแสงเดือนใชทารําใด
ก. ทารํารําสาย
ข. ทารํายูงฟอนหาง
ค. ทารําจอเพลิงกาฬ
ง. ทารําสอดสรอยมาลา
10. เพลงงามแสงเดือนมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การรําที่เนนแตความสนุกสนาน
ข. การรําเฉพาะวันที่มีแสงจันทรเทานั้น
ค. การรําที่มีแตความทุกขและเพื่อความสามัคคี
ง. การรําเพื่อคลายความทุกขและเพื่อความสามัคคี

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test)
1. ก
6. ค

2. ข
7. ข

3. ค
8. ง

4. ก
9. ก

5. ง
10. ค

4. ง
9. ง

5. ค
10. ง

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
1. ง
6. ง

2. ข
7. ก

3. ก
8. ง

