ม.๑

คูม อื ครูและแผนการจัดการเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุม สาระการเรียนรู

ศิลปะ

ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยความรวมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก
คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสาคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทา ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ในการสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดาริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุ คลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียมจานวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ
และผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้
มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ นี้ เป็นการสอนออกอากาศในแนวใหม่ บันทึกเทปการสอนจากห้องเรียนต้นทางของโรงเรียนวังไกลกังวล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็บ ไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTV ของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้ เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ล ะ
โรงเรียน
การจัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะท างาน ประกอบด้ ว ย ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ผู้ บ ริ ห ารระดั บสู งของกระทรวงศึ กษาธิก าร คณาจารย์ จากมหาวิ ทยาลั ย
ศึกษานิเทศก์ และครู ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้ งจั ด เตรี ย มเอกสารเพื่ อ ส่ ง เสริ มการเรี ย น ได้ แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึ ก หั ด ให้ ผู้ เ รีย นเป็น รายบุค คล
เกิด ประโยชน์ ต่ อการน าไปใช้ ในห้ องเรี ย น เพื่อการพัฒ นาคุ ณภาพการจั ดการศึก ษาของโรงเรี ยนขยายโอกาส
และโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อพัฒ นาสังคมไทยและยกระดับคุณภาพของคนไทยให้เข้มแข็งสมดัง
พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข

บทนำ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้าในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มื อครู และแผนการจั ด การเรี ยนรู้ ระดั บ มัธ ยมศึ กษาตอนต้น (ม.๑–๓) ประจาภาคเรี ย นที่ ๒
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ยเอกสาร ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ คื อ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิ ต ศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คาชี้แจงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) เป็นการทางาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ย วชาญแต่ล ะสาขาวิช า คณาจารย์ จากมหาวิทยาลั ย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้ ส อนในสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้มีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครู และแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ หวั ง ว่ า คู่ มื อ ครู แ ละแผนการจั ด
การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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สารบัญ

ค

คาชี้แจงการรับชมรายการสอนออกอากาศ

ฉ

คาชี้แจงรายวิชา ทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑

คาอธิบายรายวิชา ทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๖

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๗

โครงสร้างรายวิชา ทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๘

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อหน่วยเรียนรู้ กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ

๑๐

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ปฐมนิเทศ

๑๓

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะของงานปั้น

๑๗

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง หลักการจัดทาผลงานปั้น

๒๗

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง หลักการจัดทาผลงานปั้น

๓๕

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การนาเสนอผลงานปั้น

๔๕

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ลักษณะของงานสื่อผสม

๕๑

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง หลักการจัดทาผลงานสื่อผสม

๕๘

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การนาเสนอผลงานสื่อผสม

๖๖

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การนาเสนอผลงานสื่อผสม

๗๓

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อหน่วยเรียนรู้ กำรประเมินงำนทัศนศิลป์

๘๐

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายและลักษณะของการประเมินงานทัศนศิลป์

๘๓

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์

๘๙

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนางานทัศนศิลป์

๙๗

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อหน่วยเรียนรู้ สืบสำนงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น

๑๐๕

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น

๑๐๘

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ยุคสมัยของทัศนศิลป์ไทย

๑๑๙

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ศิลปะลายไทย

๑๓๑

ง
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กนก ๓ ตัว

๑๔๑

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย

๑๔๙

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อหน่วยเรียนรู้ ตำมรอยทัศนศิลป์ไทย และสำกล

๑๕๖

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ลักษณะงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย

๑๕๙

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล

๑๗๗

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล ๑๙๐
คาชี้แจงรายวิชา นาฏศิลป์ ศ ๒๑๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๐๐

คาอธิบายรายวิชา นาฏศิลป์ ศ ๒๑๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๐๕

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๒๐๖

โครงสร้างรายวิชา นาฏศิลป์ ศ ๒๑๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๐๗

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อหน่วยเรียนรู้ อิทธิพลของนักแสดง

๒๐๙

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง อิทธิพลของนักแสดง

๒๑๒

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อหน่วยเรียนรู้ นำฏยศัพท์และภำษำท่ำ

๒๒๔

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นาฏยศัพท์

๒๓๑

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาษาท่า

๒๔๔

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การตีบทบาทการแสดง

๒๕๑

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อหน่วยเรียนรู้ กำรแสดงนำฏศิลป์และรำวงมำตรฐำน

๒๕๖

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ราวงมาตรฐาน

๒๖๐

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ราวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน

๒๖๙

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ท่าราเพลงชาวไทย

๒๗๓

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ปฏิบัติท่าราวงมาตรฐาน

๒๗๗

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อหน่วยเรียนรู้ กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน

๒๘๒

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค

๒๘๔

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค

๒๙๓

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค

๒๙๖

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค

๒๙๙

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อหน่วยเรียนรู้ กำรผลิตและกำรแสดงละคร

๓๐๒

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง รูปแบบในการสร้างบทละคร

๓๐๕

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้างละคร

๓๑๑

จ
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การเป็นผู้ชมที่ดีและเป็นผู้แสดงที่ดี

๓๑๗

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์

๓๒๓

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การแสดงละครสร้างสรรค์

๓๒๖

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การจัดแสดงและการประเมินการแสดงละคร

๓๒๘

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖ ชื่อหน่วยเรียนรู้ กำรละครไทย

๓๓๐

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ประวัติการละครไทย

๓๓๓

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ประเภทของละครไทย

๓๔๐

บรรณำนุกรม

๓๔๓

ภำคผนวก
ก. แบบประเมินรวม

๓๔๔

ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizer)

๓๕๐

ค. บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)

๓๕๙

คณะทำงำน
- คณะจัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อการเรียนการสอน ๓๖๕
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะจัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๒

๓๖๕

- คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๒

๓๖๘

- คณะตรวจปรู๊ฟคู่มือครู และแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๓๖๙

ภาคเรียนที่ ๒
- รายชื่อคณะทางาน

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๗๑

ฉ
กำรรับชมรำยกำร กำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live) และรายการ
ย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คาว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คาว่า DLTV
กำรเรียกหมำยเลขช่องออกอำกำศสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ๑๕ ช่องรำยกำร

DLTV ๑ (ช่อง ๑๘๖)
DLTV ๒ (ช่อง ๑๘๗)
DLTV ๓ (ช่อง ๑๘๘)
DLTV ๔ (ช่อง ๑๘๙)
DLTV ๕ (ช่อง ๑๙๐)
DLTV ๖ (ช่อง ๑๙๑)
DLTV ๗ (ช่อง ๑๙๒)
DLTV ๘ (ช่อง ๑๙๓)
DLTV ๙ (ช่อง ๑๙๔)
DLTV ๑๐ (ช่อง ๑๙๕)
DLTV ๑๑ (ช่อง ๑๙๖)
DLTV ๑๒ (ช่อง ๑๙๗)
DLTV ๑๓ (ช่อง ๑๙๘)
DLTV ๑๔ (ช่อง ๑๙๙)
DLTV ๑๕ (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 / รายการสาหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ / รายการสาหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

ช
กำรติดต่อรับข้อมูลข่ำวสำร
๑. มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ – ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv,ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th
๔. ช่องทำงกำรติดตำมข่ำวสำร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑

คำชี้แจงรำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการ
และคุณลั กษณะ ให้ ส อดคล้ องและบรรลุ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่ งการพัฒ นาผู้ เรีย นให้ มีคุณ ภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับสารและสื่อสาร มีวัฒนธรรม
การใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่ เ ผชิ ญ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสม บนพื้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้ อ มู ล สารสนเทศ เข้ า ใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง
สามารถนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้ง
๕) ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี เป็น ความสามารถในการเลื อกและใช้เ ทคโนโลยี
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม มีคุณธรรมด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด และ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้แบบประเมินรวมตามภาคผนวก ก ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘
ประการมีดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้

๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทางาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจิ นตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผ ลต่อคุณภาพชีวิต
มนุ ษ ย์ กิจ กรรมทางศิ ล ปะช่ ว ยพั ฒ นาผู้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นร่า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คม ตลอดจน
การนาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ ครูผู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ ควรมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ
สร้างและนาเสนอผลงาน ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ สามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้
เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิ เคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ความสาคัญการบูรณา
การความรู้ คุณธรรม จั ดกระบวนการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา ในส่ ว นของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ระบุให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น
ทาเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื่อการเรียน และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓

กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ
๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่ าว จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน
ทั้งผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครู ผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผน
จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วม
วางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล และต้องคานึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒนากระบวนการคิด
วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ
วิเคราะห์การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนาไปสู่
คาตอบของปัญหาหรือคาถามต่าง ๆ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยคานึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ด้วยการกระตุ้นให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติและอภิปรายผลโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่ น การนาเข้าสู่บทเรียน
การใช้คาถาม การเสริมพลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่จะทาให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมี
ชีวิตชีวา
 ครูควรมีการวางแผนการใช้คาถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนานักเรียนเข้าสู่บทเรียนและ
ลงข้อสรุปได้โดยไม่ใช้เวลานานเกินไป ครูควรเลือกใช้คาถามที่มีค วามยาก ง่าย พอเหมาะกับ
ความสามารถของนักเรียนเมื่อนักเรียนถาม อย่าบอกคาตอบทันที ควรให้คาแนะนาที่ช่วยให้
นักเรียนหาคาตอบได้เอง ครูควรให้ความสนใจต่อคาถามของนักเรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคาถาม
นั้นอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กาลังเรียนอยู่ก็ตาม ครูควรชี้แจงให้ทราบและเบี่ยงเบนความสนใจ
ของนั กเรี ย นสู่ เ รื่ อ งที่ก าลั ง อภิ ป ราย ส าหรับ ค าถามที่ นั ก เรี ย นถามมานั้ นควรหยิบ ยกมา
อภิปรายในภายหลังตามความเหมาะสม
 การสารวจตรวจสอบซ้า เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้
ครู ค วรย้ าให้ นั ก เรี ย นได้ ส ารวจตรวจสอบซ้ าเพื่ อ น าไปสู่ ข้ อ สรุ ป ที่ ถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้
การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ครูควรจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ๓ ขั้นตอนดังนี้
๑) ขั้นนา เป็ นขั้นเตรีย มความพร้อมผู้ เรียนก่อนการเรียนรู้ ส ารวจ ตรวจสอบความรู้เดิม
ของผู้เรียนโดยส่วนมากผู้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้ด้วย
การตั้งคาถาม การอภิปราย การสนทนากระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งผู้ถาม ผู้ตอบ ผู้โต้แย้ง ครูควรสร้างบรรยากาศ
ใน ขั้นนาให้ตื่นเต้น เร้าใจ ให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิด

๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒) ขั้ น สอน เป็ น ขั้ น ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ซึ่ ง แผนการจัด การเรี ย นรู้ วิ ช าทั ศ นศิล ป์ ฉ บั บ นี้
ออกแบบโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ต่ าง ๆ อาทิ ใบความรู้
ใบงาน อินเทอร์เน็ต ฯลฯ การฝึกปฏิบัติทักษะทางทัศนศิลป์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างและนาเสนอผลงานทาง
ทัศนศิล ป์ จ ากจิ น ตนาการ ใช้ อุป กรณ์ ที่เหมาะสม ใช้ เทคนิค วิธีก ารของศิล ปิ นในการสร้ างงานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๓) ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้รวบยอดจากการเรียนรู้ โดยวิธีการนาเสนอ
อภิปราย สนทนาทบทวนความรู้ ครูควรสังเกตและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน หากนักเรียนเข้าใจไม่
ถูกต้อง ครูควรชี้นาให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ครูควรให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้โดยการประยุกต์ใช้บันทึก
การเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning log) ดังเอกสารประกอบภาคผนวก ข และผังโครงสร้างความรู้ (Graphic
organizer) ดังเอกสารประกอบภาคผนวก ค เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้และมีแนวทางในการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ
๓. สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้สื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อโดยส่วนมากในวิชาทัศนศิลป์เป็นสื่อประเภทภาพผลงาน
ศิลปะต่าง ๆ ผู้นาแผนการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถแสดงสื่อ
การเรียนรู้ให้นักเรียนมองเห็นสื่อได้อย่างชัดเจน อาทิ โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ ฯลฯ หรือควรพิมพ์ภาพสื่อการ
เรียนรู้ผลงานทางศิลปะเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ ใบความรู้ หนังสือเรียน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
๔. กำรวัดและประเมินผล
แนวคิดสาคัญของการจัดศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนคิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้ จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน เพราะสามารถทาให้ผู้สอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
จุ ด ประสงค์ ส าคั ญ ของการประเมิ น การเรี ย นรู้ คื อ การช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ต าม
วัตถุป ระสงค์ที่ครู ห รื อหลั กสู ตรวางไว้ อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ ผู้ บริห าร ผู้ ส อน ตลอดจน
ผู้ป กครองเป็ น จ านวนมาก ให้ ความส าคัญกับการประเมินผลสรุปรวมที่เน้นการทาข้อสอบ รวมถึงการให้
ความสาคัญกับผลลัพธ์ของการประเมินผลสรุปรวมที่ปรากฏในรูปของระดับผลการเรียน (Grade) หรือลาดับ
ของผู้เรียนในชั้นเรียน (Rank) ซึ่งได้จากการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างผู้เรียนมากกว่าการประเมินการเรียนรู้
ระหว่างเรียนที่เน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
แต่ละคน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบท่องจาเพื่อสอบหรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขันซึ่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๕

ถือเป็ นการเรีย นรู้ แบบผิ ว เผิ น มากกว่าการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาตนเองซึ่งผลลั พธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืนกว่า
(กุศลิน, 2555; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, 2548)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ มุ่งวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้และการเรียนรู้ ของผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลแล้วนามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กั น หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
การเรียน การสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้ เป็น
การวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการ
ประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับ ปรุง จึงเป็นข้อมูลสาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ครูต้องใช้
วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติ
ข้อสรุปของประเด็นที่กาหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้ เดิม
การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งสาคัญ
ที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนาคือการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะคาแนะนาที่เชื่ อมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ทาให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียน
สามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้ สิ่งที่สาคัญอีกประการคือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
ซึ่งเป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วย
การเรียน จบรายวิชาเพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียนให้การรับรองความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณา
ตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน
๕. คำแนะนำสำหรับครู
๕.๑ กำรเตรียมตัวของครู
ครูควรศึกษา ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ ล่วงหน้า
๕.๒ กำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้
การนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ครูสามารถปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตาม
สภาพและบริบทของโรงเรียน และผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม
๕.๓ กำรจัดสภำพแวดล้อมส่งเสริมกำรเรียนรู้
การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ ควรจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรม
มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทั้งนี้คานึงถึงความสอดคล้องตามสภาพและบริบทของ
โรงเรียน และผู้เรียนเป็นสาคัญ

๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชำ ศ๒๑๑๐๒ ชื่อวิชำ ทัศนศิลป์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ เวลำ ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานปั้นหรือสื่อผสม ประเมินงานทัศนศิลป์ รูปแบบ
งานทัศนศิลป์ของชาติ และท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ของไทย ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
และสากล
โดยการรวบรวมงานสื่ อ ผสมมาสร้ า งเป็ น สื่ อ เรื่ อ งราว ๓ มิ ติ เสนอความคิ ด รู ป แบบ
การบรรยายเปรียบเทียบประกอบการวิจารณ์และประเมินผลงานทัศนศิลป์นาไปสู่การปรับปรุงงานตนเองและ
ผู้อื่น
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะเห็นความสาคัญของการนาความรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ มาสร้างสรรค์
ผลงานจนเกิดสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๑/๔ รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติ โดยเน้นความเป็น
เอกภาพความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน
ศ ๑.๑ ม.๑/๖ ประเมินงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่น
โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดให้
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ระบุ และบรรยายเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะรู ป แบบงานทั ศ นศิ ล ป์ ข องชาติ แ ละ
ของท้องถิ่นตนเอง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ศ ๑.๒ ม.๑/๒ ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
ศ ๑.๒ ม.๑/๓ เปรีย บเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิล ป์
ของวัฒนธรรมไทยและสากล
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๗

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
รหัสวิชำ ศ๒๑๑๐๒ รำยวิชำ ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒
รวมเวลำ ๒๐ ชั่วโมง จำนวนหน่วยกิต ๐.๕ หน่วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำระที่๑ ทัศนศิลป์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ศ ๑.๑ สร้ างสรรค์งานทัศนศิล ป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจ ารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึ ก ความคิ ดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๑/๔ รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ
ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน
ศ ๑.๑ ม.๑/๖ ประเมินงานทัศนศิลป์และบรรยายถึ งวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้
เกณฑ์ที่กาหนดให้
สำระที่๑ ทัศนศิลป์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ศ ๑.๒ เข้าใจความสั มพัน ธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๒ ม. ๑/๑ ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่น
ตนเอง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ศ ๑.๒ ม. ๑/๒ ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
ศ ๑.๒ ม. ๑/๓ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของจุ ด ประสงค์ ในการสร้ างสรรค์ ง านทั ศ นศิ ล ป์ ข อง
วัฒนธรรมไทยและสากล

๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงสร้ำงรำยวิชำ
รหัสวิชำ ศ๒๑๑๐๒ รำยวิชำ ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒
รวมเวลำ ๒๐ ชั่วโมง จำนวนหน่วยกิต ๐.๕ หน่วยกิต
ชื่อหน่วยกำรเรียน

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด

๑

การสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ ๓
มิติ

ศ ๑.๑ ม. ๑/๔ รวบรวมงาน
ปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็น
เรื่องราว ๓ มิติโดยเน้นความ
เป็นเอกภาพความกลมกลืน
และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน

๒

การประเมินงาน
ทัศนศิลป์

หน่วยที่

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

- การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
๓ มิติ คือ งานปั้นและงาน
สื่อผสม ที่แสดงออกบน
โครงสร้างที่มีความกว้าง
ความยาวและความหนา โดย
เน้นความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืน สามารถนาวัสดุต่าง ๆ
ที่หลากหลายมาสร้างงานและ
สื่อเรื่องราวตามจินตนาการ
อย่างอิสระมาถ่ายทอดเป็น
เรื่องราว ๓ มิติ โดยเน้นความ
เป็นเอกภาพ ความกลมกลืน
และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน
ศ ๑.๑ ม.๑/๖ ประเมินงาน
การประเมินงานทัศนศิลป์ มี
ทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิธีการ วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันซึ่งผู้
ปรับปรุงงานของตนเองและ
ประเมินจะต้องยึดหลักเกณฑ์
ผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดให้ ประเมินผลงานทัศนศิลป์
เพื่อให้ประเมินผลงานได้อย่าง
เหมาะสมและเพื่อนาไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
นาไปสู่การชื่นชมในความงาม
ของงานทัศนศิลป์

เวลำ
(ชั่วโมง)

น้ำหนัก
คะแนน

๙

๓๐

๓

๑๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

หน่วย
ที่

๓

๔

ชื่อหน่วยกำร
เรียน

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สืบสานงาน ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ระบุ และบรรยาย
ทัศนศิลป์ไทย เกีย่ วกับลักษณะรูปแบบงาน
และท้องถิ่น ทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่น
ตนเอง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ศ.๑.๒ ม.๑/๒ ระบุ และ
เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาค
ต่าง ๆ ในประเทศไทย
ตามรอย
ศ ๑.๒ ม.๑/๓ เปรียบเทียบความ
ทัศนศิลป์ไทย แตกต่างของจุดประสงค์ในการ
และสากล
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของ
วัฒนธรรมไทยและสากล

๙

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ความเป็นมา รูปแบบ ลักษณะของงาน
ทัศนศิลป์ไทยในชาติและในท้องถิ่นจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน การสื่อความหมายถึง
เรื่องราว ความแตกต่าง และความ
กลมกลืนในงานศิลป์ของภาคต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย

๕

๒๐

งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและ
สากลมีความแตกต่างกันตามจุดประสงค์
ในการสร้างสรรค์งาน

๓

๒๐

รวมตลอดภาคเรียน

๒๐

๑๐๐

๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ
รหัสวิชำ ศ๒๑๑๐๒
รำยวิชำทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ภำคเรียนที่ ๒

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
เวลำ ๙ ชั่วโมง

๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระ : ทัศนศิลป์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจ ารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึ ก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๑/๔ รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติ โดยเน้นความเป็น
เอกภาพความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ คือ งานปั้นและงานสื่อผสม ที่แสดงออกบนโครงสร้างที่มี
ความกว้าง ความยาวและความหนา โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน สามารถนาวัสดุต่าง ๆ
ที่หลากหลายมาสร้างงานและสื่อเรื่องราวตามจินตนาการอย่างอิสระมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราว ๓ มิติ โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
บอกความหมาย ประเภทและวิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ๓ มิติได้ (K)
ทักษะ/กระบวนกำร
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ๓ มิติได้ (P)
เจตคติ
แสดงความชื่นชมและเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ๓ มิติ ของตนเองและผู้อื่นได้ (A)
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งำนหรือภำระงำน
- ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง ปฐมนิเทศ
- ใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง ลักษณะของงานปั้น
- ใบงานที่ ๑.๓ เรื่อง หลักการจัดทาผลงานปั้น
- ใบงานที่ ๑.๔ เรื่อง การนาเสนอผลงานปั้น
- ใบงานที่ ๑.๕ เรื่อง ลักษณะของงานสื่อผสม
- ใบงานที่ ๑.๖ เรื่อง หลักการจัดทาผลงานสื่อผสม
- ใบงานที่ ๑.๗ เรื่อง การนาเสนอผลงานสื่อผสม

๑๑

๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็น
ระดับคุณภำพ
กำรประเมิน
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
๑. รวบรวมงานปั้น รวบรวมงานปั้นมา รวบรวมงานปั้นมา รวบรวมงานปั้นมา รวบรวมงานปั้นมา
มาสร้างเป็น
สร้างเป็นเรื่องราว สร้างเป็นเรื่องราว สร้างเป็นเรื่องราว สร้างเป็นเรื่องราว
เรื่องราว ๓ มิติ
๓ มิติได้ถูกต้อง
๓ มิติได้ถูกต้อง
๓ มิติได้ถูกต้อง
๓ มิติได้ถูกต้องเพียง
ละเอียด ชัดเจน
ละเอียด ชัดเจนเป็น ละเอียด ชัดเจนเป็น ส่วนน้อย และไม่
ส่วนใหญ่
บางส่วน
ชัดเจน
๒. รวบรวมงาน
รวบรวมงานสื่อผสม
สื่อผสม มาสร้างเป็น มาสร้างเป็นเรือ่ งราว
เรื่องราว ๓ มิติ
๓ มิติได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน

รวบรวมงานสื่อผสม
มาสร้างเป็น
เรื่องราว ๓ มิติได้
ถูกต้อง ละเอียด
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

รวบรวมงานสื่อผสม
มาสร้างเป็น
เรื่องราว ๓ มิติได้
ถูกต้อง ละเอียด
ชัดเจนเป็นบางส่วน

รวบรวมงานสื่อผสม
มาสร้างเป็นเรื่องราว
๓ มิติได้ถูกต้องเพียง
ส่วนน้อย และไม่
ชัดเจน

๓. ความเป็น
เอกภาพ ความ
กลมกลืน และการ
สื่อถึงเรื่องราวของ
งาน

ความเป็นเอกภาพ
ความกลมกลืน และ
การสื่อถึงเรื่องราว
ของงานได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่

ความเป็นเอกภาพ
ความกลมกลืน และ
การสื่อถึงเรื่องราว
ของงานได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน
เป็นบางส่วน

ความเป็นเอกภาพ
ความกลมกลืน และ
การสื่อถึงเรื่องราว
ของงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย และ
ไม่ชัดเจน

ความเป็นเอกภาพ
ความกลมกลืน และ
การสื่อถึงเรื่องราว
ของงานได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน

๑๐ - ๑๒
หมายถึง ดีมาก
๗-๙
หมายถึง ดี
๔-๖
หมายถึง พอใช้
ต่ากว่า ๔
หมายถึง ปรับปรุง
ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่องปฐมนิเทศ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
ขั้นนำ
การสอนรายวิชา ศ ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป์
๑. ครูพูดคุยทักทายกับนักเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ในรายวิชา ศ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ และพูดคุย ทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้
ด้ำนควำมรู้ (K)
เรียนไปในเทอมที่แล้ว
- อธิบายให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับวิธีการจัด
ขั้นสอน
การเรียนรู้ในรายวิชา ศ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป์
๑. ครูอธิบายนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้ำนทักษะและกระบวนกำรคิด (P)
สาระการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และภาระงานให้นักเรียนเข้าใจ
- นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
๒. ครูให้นักเรียนวาดภาพที่นักเรียนชื่นชอบ เพื่อดูพื้นฐานทักษะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ทัศนศิลป์ ตามความสามารถของนักเรียนโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ของตนเอง
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
ที่มีอยู่
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ขั้นสรุป
รักความเป็นไทย
๑. ทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และชี้แจงให้นักเรียน
ทราบถึงการจัดกิจกรรมในคาบต่อไปเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ๓
มิติ

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
สือ่
- หนังสือเรียนรายวิชา ศ๒๑๑๐๒
ทัศนศิลป์
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๑.๑ ปฐมนิเทศ

๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- นักเรียนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ศ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ (K)
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (P)
ด้ำนคุณลักษณะ
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่
ในการทางาน รักความเป็นไทย (A)

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การถามตอบ

- แบบสังเกต
การตอบคาถาม

- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

- ปฏิบัติทักษะ
การวาดภาพ

- แบบประเมินผลงาน - ระดับคุณภาพ ๒
(ภำคผนวก ก.)
ผ่านเกณฑ์

- สังเกตการใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก.)

- ระดับคะแนน ๓
ผ่านเกณฑ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๕

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ................................

ลงชื่อ..................................................
(.........................................................)
วันที่………...เดือน............พ.ศ...............

๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำนที่ ๑.๑
เรื่องปฐมนิเทศ
คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพ ๑ ภาพ โดยใช้ทักษะความรู้ที่เคยเรียนมา วาดตามจินตนาการของตนเอง พร้อมกับ
ระบายสีให้สวยงาม สมบูรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ
เรื่อง ลักษณะของงำนปั้น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ หมายถึง งานศิลปะที่แสดงออกบน ขั้นนำ
โครงสร้างที่มีความกว้าง ความยาวและความหนา โดยเน้น
๑. ครูทบทวนความรู้เรื่องงานทัศนศิลป์ ๒ มิติ และ ๓ มิติ โดยที่เน้น
ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน สามารถนาวัสดุต่าง ๆ ไปในเรื่องของทัศนศิลป์ ๓ มิติ ประเภทงานปั้น
ที่หลากหลายมาสร้างงานและสื่อเรื่องราวตามจินตนาการ
๒. ครูนาภาพผลงานปั้นมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดง
งานปั้นเป็นผลงานทัศนศิลป์ประเภทประติมากรรม เกิด ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานปั้น
จากการสร้างสรรค์ผลงานตามความชอบ และจินตนาการ ขั้นสอน
ด้วยวัสดุที่แตกต่างจากงานทัศนศิลป์ประเภทอื่น ๆ มี
๑. ครูอธิบายเนื้อหา ลักษณะ ประเภทของงานปั้น
ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล
๒. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม (แต่ละกลุ่มไม่เกิน ๕ คน) โดยให้แต่ละ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
กลุ่มศึกษาความรู้ เรื่องลักษณะของงานปั้น จากใบความรู้ หนังสือเรียน
ด้ำนควำมรู้ (K)
อินเทอร์เน็ต แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการศึกษาค้นคว้า
- อธิบายลักษณะของผลงานทัศนศิลป์ ๓ มิติประเภทงาน
๓. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม ออกมาสรุปข้อมูลจากการศึกษา เรื่อง
ปั้นได้
ลักษณะการปั้น ครูคอยเพิ่มเติมในจุดที่ขาดหรือไม่ถูกต้อง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำรคิด (P)
ขั้นสรุป
- เขียนลักษณะของงานปั้น วิพากษ์ วิจารณ์ และสรุป
๑. ครูให้นักเรียนศึกษาในใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง ลักษณะของงานปั้น
ความรู้ลักษณะของงานปั้นได้
พร้อมทั้งนากลับไปทาเป็นการบ้าน แล้วนามาส่งในชั่วโมงถัดไป
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รักความ

๑๗
เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
สือ่
- ใบความรู้ที่ ๑.๒ เรื่อง
ลักษณะของงานปั้น
- หนังสือเรียน
- แบบบันทึกการศึกษา
ค้นคว้า
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง
ลักษณะของงานปั้น

๑๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ
เรื่อง ลักษณะของงำนปั้น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒
เป็นไทย และเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ
๒. ครูให้นักเรียนไปสืบค้นตัวอย่าง งานปั้น แล้วเลือกมา ๑ ประเภท แล้ว
ออกแบบงานปั้นของตนเองมา เพื่อที่จะสร้างชิ้นงานในชั่วโมงต่อไป
พร้อมกับเตรียมดินน้ามันหรือดินเหนียวมาด้วย
๓. ครูอธิบาย สรุปสาระสาคัญ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- อธิบายลักษณะของผลงาน
ทัศนศิลป์ ๓ มิติได้ (K)

วิธีกำร
- ศึกษาใบความรู้ที่ ๑.๒
- ศึกษาจากหนังสือเรียน
- ศึกษาจากภาพประกอบ
งานปั้น

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- เขียนลักษณะของงานปั้น
- นักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ
วิพากษ์ วิจารณ์ และสรุป
ลักษณะของงานปั้น
ความรู้ลักษณะของงานปั้นได้ - นักเรียนบันทึกผล
(P)
การศึกษาค้นคว้า
- นักเรียนวิพากษ์ วิจารณ์
และสรุปความรู้ลักษณะ
ของงานปั้น
- นักเรียนทาใบงานที่ ๑.๒
เรื่อง ลักษณะของงานปั้น
ด้ำนคุณลักษณะ
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
- สังเกตการใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รักความ มุ่งมั่นในการทางาน
เป็นไทย และเห็นคุณค่าของ รักความเป็นไทย
งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ (A)

๑๙
เครื่องมือที่ใช้
- ใบความรู้ที่ ๑.๒
- ภาพประกอบงาน
ปั้น
- หนังสือเรียน

เกณฑ์
- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- แบบบันทึก
- ระดับคุณภาพ
การศึกษาค้นคว้า
๒ ผ่านเกณฑ์
- แบบประเมิน ใบงาน
ที่ ๑.๒

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก.)

- ระดับคะแนน
๓ ผ่านเกณฑ์

๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ............
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๑

ใบความรู้ที่ ๑.๒
เรื่อง ลักษณะของงานปั้น
งานทัศนศิลป์สามมิติ หมายถึง การจัดปริมาตรที่เป็นจริงในที่ว่างด้วยองค์ประกอบ คือ รูปทรง
เส้น ระนาบ ที่ว่าง สี และผิวสัมผัส ฯลฯ ให้มีความเคลื่อ นไหว และจัดให้องค์ประกอบ เหล่ านี้มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ในทางศิลปะ คาว่า ๓ มิติ หมายถึงภาพที่สามารถมองเห็นได้ทุก ๆ ด้าน สามารถกินเนื้อ
ที่ในอากาศและน้า ซึ่งประกอบด้วย ๒ ลักษณะ ได้แก่ งานปั้นและงานสื่อผสม
การปั้น เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง ๓ มิติ มีปริมาตร มีน้าหนักและกินเนื้อที่
ในอากาศ โดยการใช้วัสดุช นิดต่าง ๆ วัส ดุที่ใช้สร้างสรรค์งานปั้น จะเป็นตัวกาหนดวิธีการสร้างผลงาน
ความงามของงานปั้น เกิดจากการแสงและเงาที่เกิดขึ้นในผลงาน
วิธีการทางานปั้น มีวิธีการทาอยู่ ๒ ประการ คือ
๑. การเพิ่มวัสดุลงในบริเวณหรือแกนที่สร้างขึ้น โดยให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ
๒. การผสมผสานกันทั้งการเพิ่มและการสกัดออก จนได้รูปทรงของประติมากรรมตามที่ต้องการ
ประเภทของงำนปั้น
๑. ปั้นนูนต่า ( Bas Relief ) เป็นรูปที่เป็นนูนขึ้นมา
จากพื้นหรือมีพื้น หลังรองรับ มองเห็น ได้ชัดเจนเพียงด้านเดียว คือด้านหน้า มีความสูงจากพื้นไม่ถึง
ครึ่งหนึ่งของรูปจริง ได้แก่ รูปนูนแบบเหรียญ รูปนูนที่ใช้ประดับตกแต่งภาชนะ หรือประดับตกแต่ง
อาคารทาง สถาปัตยกรรม โบสถ์ วิหารต่าง ๆ พระเครื่องบางชนิด

ที่มา : https://preede.wordpress.com/page/4/

ที่มา : https://preede.wordpress.com/page/4/

๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. ปั้นนูนสูง ( High Relief ) เป็นรูปต่าง ๆ ในลักษณะเช่นเดียวกับแบบนูนต่า แต่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่
ครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นไป ทาให้เห็นลวดลายที่ลึก ชัดเจน และเหมือนจริงมากกว่าแบบนูนต่าและใช้งาน
แบบเดียวกับแบบนูนต่า
๓. ปั้นลอยตัว ( Round Relief ) เป็นรูปต่าง ๆ ที่มองเห็นได้รอบด้าน ได้แก่ ภาชนะต่าง ๆ รูปเคารพต่าง ๆ
พระพุทธรูป เทวรูป รูปตามคตินิยม รูปบุคคลสาคัญ รูปสัตว์ ฯลฯ

ศิลปิน เขียน ยิ้ม เทคนิค สัมฤทธิห์ ล่อ
ที่มา : https://preede.wordpress.com/page/4/

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ใบงำนที่ ๑.๒
เรื่อง ลักษณะของงำนปั้น
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานปั้นออกมาเป็นแผนผังความคิด
(Mind mapping)

ชื่อ……………………………………………………………………..ชั้น………………..เลขที…่ ……………

๒๓

๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบบันทึกกำรจดบันทึกจำกกำรศึกษำข้อมูลพร้อมวำดภำพประกอบ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ
ชื่อ……………………………………………………………………..ชั้น………………..เลขที่………………
เรื่อง..................................................................
ข้อมูลที่จดบันทึก
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...............................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ภำพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๕

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ ใบงำนที่ ๑.๒)
เรื่อง ลักษณะของงำนปั้น

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
................/................/...............

๔. ควำมรับผิดชอบ

๓. กำรสรุปข้อมูล

ชื่อ-สกุล

๒. อธิบำยลักษณะของ
ผลงำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ

เลขที่

๑. ผลงำนสำเร็จ

ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน

รวม

๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ระดับคุณภำพ
ประเด็นกำรประเมิน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
(ดีมาก)
(ดี)
(พอใช้)
๑. ผลงานสาเร็จ
ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ผลงานเสร็จ
สื่อความหมายตรงตาม สื่อความหมายตรง สมบูรณ์แต่องค์
ภาระงาน สรุปองค์
ตามภาระงานสรุป ความรู้ยังขาด
ความรู้ลักษณะของงาน องค์ความรู้ลักษณะ รายละเอียด
ปั้น เป็นแบบอย่างแก่ ของงานปั้นได้
ครบถ้วน
ผู้อื่นได้
๒. อธิบายลักษณะของ บอกวิธีการทางานปั้น บอกวิธีการทางาน บอกวิธีการ
ผลงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ และประเภทของงานปั้น ปั้นและประเภทของ ทางานปั้นได้แต่
ได้อย่างละเอียดครบถ้วน งานปั้นได้ชัดเจน ยังไม่ชัดเจนใน
ทุกขั้นตอน
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน

๑ คะแนน
(ปรับปรุง)
ผลงาน ไม่เสร็จ
สมบูรณ์ เนื้อหา
ยังขาดเป็นส่วน
ใหญ่

ไม่เข้าใจวิธีการ
ทางานปั้นและ
ประเภทของงาน
ปั้นโดยครูต้อง
แนะนาเพิ่มเติม
๓. การสรุปข้อมูล
สรุปข้อมูลได้ถูกต้อง สรุปข้อมูลได้
สรุปข้อมูลได้
การสรุปข้อมูล
ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นส่วน
บ้าง
ต้องได้รับการ
ใหญ่
ชี้แนะจากครู
๔. ความรับผิดชอบ
ส่งใบงานตามเวลาที่ ส่งใบงานตามเวลา ส่งใบงานล่าช้า ส่งใบงานไม่ตรง
กาหนด มีความ
ที่กาหนดแต่ยังไม่ เพียงเล็กน้อย มี ตามเวลาที่
สมบูรณ์ครบถ้วน
สมบูรณ์
ความสมบูรณ์ กาหนดล่าช้ามาก
ครบถ้วน
และไม่สมบูรณ์
หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
หมายถึง ดีมาก
คะแนน
๗-๙
หมายถึง ดี
คะแนน
๔-๖
หมายถึง พอใช้
คะแนน
ต่ากว่า ๔
หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ถือว่า ผ่าน
ลงชื่อ..........................................(ผู้ประเมิน)
วันที่ ...........เดือน........................พ.ศ...............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ เรื่อง หลักกำรจัดทำผลงำนปั้น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- การปั้นแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ แบบลอยตัว
ขั้นนำ
แบบนูนสูงและแบบนูนต่า การจัดทาผลงานปั้น
๑. ครูเก็บใบงานที่ ๑.๒ ที่ให้นักเรียนกลับไปทามาเป็นการบ้าน
จะต้องเข้าใจหลักการ ขั้นตอน การใช้เครื่องมือ
๒. ครูเรียกดูงานที่ให้ไปออกแบบงานปั้นมา
อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานได้
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับงานปั้นที่นักเรียนเคย
อย่างสวยงามเหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องรู้จักใช้
รู้จักและเคยสร้างสรรค์มา โดยพูดคุยถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม
วิธีขั้นตอนการปั้น โดยครูให้ดูภาพประกอบ ๒-๓ ภาพ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้ำนควำมรู้ (K)
๑. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับงานปั้นและให้นักเรียน
- อธิบายวิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและ
ศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ ๑.๓ และในหนังสือเรียน
รู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
๒. ครูอธิบายวิธีการใช้และวิธีการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์และ
ด้ำนทักษะและกระบวนกำรคิด (P)
เครื่องมือสาหรับการสร้างสรรค์งานปั้นแต่ละชนิดเพื่อให้นักเรียน
- ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ
เข้าใจ
ประเภทงานปั้น ด้วยเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
๓. ครูนาดินน้ามัน ดินเหนียว เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปั้น
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
สาธิตเบื้องต้นให้นักเรียนดู พร้อมอธิบายประกอบ
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รัก
ขั้นสรุป
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์
๑. ครูนักเรียนร่วมกันสะท้อนความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
๓ มิติ

๒๗
เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
สือ่
- ใบความรู้ที่ ๑.๓ เรื่อง หลัก
การจัดทาผลงานการปั้น
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๑.๓ เรื่อง หลัก
การจัดทาผลงานการปั้น

๒๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- อธิบายวิธีการปฏิบัติเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานและรู้จักใช้
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (K)
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ ๓ มิติ ประเภทงาน
ปั้น ด้วยเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (P)
ด้ำนคุณลักษณะ
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รักความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ (A)

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การถามตอบ

- แบบสังเกต
การตอบคาถาม

- ปฏิบัติชิ้นงานออกแบบ
จากใบงานที่ ๑.๓ เรื่อง
หลักการจัดทาผลงานปั้น

- แบบประเมินผลงาน - ระดับคุณภาพ
(ภำคผนวก ก.)
๒ ผ่านเกณฑ์

- สังเกตการใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก.)

รักความเป็นไทย

- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- ระดับคะแนน ๓
ผ่านเกณฑ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๙

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................... .....................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

๓๐

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ภำพประกอบกำรสอน
รูปปั้นดินเหนียว

ที่มา : http://academyofartbarcelona.com/courses/intensive-program/sculpture/

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

ภำพประกอบกำรสอน

อุปกรณ์ในการปั้น
ที่มา : http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=10191.0

๓๑

๓๒

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบควำมรู้ที่ ๑.๓
เรื่อง หลักกำรจัดทำผลงำนปั้น

หลักกำรกำรปั้นแบบลอยตัว
๑. ออกแบบภาพที่ต้องการปั้น แล้วร่างภาพที่คิดออกแบบไว้ลงบนกระดาษ
โดยกาหนดขนาดของภาพที่ร่างให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการ
ที่มา : https://www.artistsnetwork.com/art-mediums/drawing/drawing-basics-the-cube/

๒. นาลวดหรือไม้สร้างเป็นโครงสร้างของรูปทรงที่ต้องการปั้น โดยการยึดโครงสร้างเข้ากับฐานเพื่อ
ความแข็งแรงของรูปที่ปั้น
๓. พอกดินเหนียว หรือดินน้ามันเข้ากับ
โครงสร้างที่ต้องการปั้น แต่งดินให้ได้
รูปทรงตามแบบที่ต้องการ
ทีม่ า : http://academyofartbarcelona.com/courses/intensive-program/sculpture/

๔. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงาน ถ้าพบข้อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
หลักกำรกำรปั้นแบบนูนต่ำ และนูนสูง
๑. ออกแบบภาพที่ต้องการปั้น แล้วร่างภาพที่คิดออกแบบไว้ลงบนกระดาษ โดยกาหนดขนาดของภาพ
ที่ร่างให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการ
๒. นาดินเหนียว หรือดินน้ามันพอกทาเป็นพื้นลงบน
แผ่นไม้ที่เตรียมไว้ ให้ดินที่พอกมีความหนาประมาณ ๑ เซนติเมตร
แต่งหน้า ดินให้เรียบ (กรณีแบบนูนสูง ควรพอกดินให้หนามากขึ้น
เพื่อสร้างมิติที่ลึกขึ้น)
๓. นาภาพที่ออกแบบไว้ไปร่างด้วยเครื่องมือปั้น
ปลายแหลมลงบนดินที่เตรียมไว้
ที่มา : https://saci-art.com/2013/07/29/summer-in-florence-sacis-beginning-sculpture-class/

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๓

๔. นาดินเหนียวหรือดินน้ามันที่นวดเรียบร้อยแล้ว พอกลงบนแบบที่ร่างไว้ ตามรูปร่าง และขนาดของ
ชิ้นงาน แล้วแต่งเติมให้ได้รูปทรงตามแบบที่ต้องการ
๕. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงาน ถ้าพบข้อบกพร่อง ก็ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

วัสดุ อุปกรณ์ กำรปั้น
วัสดุอุปกรณ์ในการปั้นรูปประกอบเรื่องราว
๑. กระดานรองปั้น ใช้สาหรับการวางดินเหนียวหรือดินน้ามันที่ใช้ในการปั้น
๒. วัสดุที่ใช้ปั้น ดินเหนียว ดินน้ามัน ขี้ผึ้ง ปูน ฯลฯ
๓. เครื่องมือปั้น ถ้าเป็นการปั้นดินเหนียว ดินน้ามัน และขี้ผึ้ง เครื่องมือที่ใช้ปั้น ได้แก่ เครื่องมือปั้น
และเครื่องมือขุดดิน แต่ถ้าเป็นปูนต้องใช้เกรียงเหล็กขนาดต่าง ๆ
๔. ลูกกลิ้งคลึงดิน ใช้ปรับหน้าดินให้เรียบก่อนที่จะลงมือปั้นสาหรับนูนสูงและนูนต่า
๕. กระดาษ ดินสอ ใช้ออกแบบและเขียนแบบภาพที่ต้องการปั้น เพื่อนาไปลอกลงดินที่เตรียมไว้
ก่อนลงมือปั้น

http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=10191.0

๓๔

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำนที่ ๑.๓
เรื่อง หลักกำรจัดทำผลงำนปั้น
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปั้น จากนั้นให้นักเรียนออกแบบผลงานการปั้น
๑ ชิ้น ลงในกรอบด้านล่าง
ขั้นตอนกำรปั้น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ออกแบบผลงำนกำรปั้น

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ เรื่อง หลักกำรจัดทำผลงำนปั้น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒
ขอบเขตเนื้อหำ
- การปั้นแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ แบบลอยตัว แบบ
นูนสูงและแบบนูนต่า การจัดทาผลงานปั้นจะต้องเข้าใจ
หลักการ ขั้นตอน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติ
เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงามเหมาะสม
นอกจากนี้ยังต้องรู้จัก
ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ (K)
- อธิบายวิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและรู้จักใช้
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ด้ำนทักษะและกระบวนกำรคิด (P)
- ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ ประเภท
งานปั้น ด้วยเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รักความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ

ขั้นนำ
นักเรียนและครูทบทวนกิจกรรมและเนื้อหาจากที่
ศึกษาในชั่วโมงที่แล้วพร้อมนาเสนอแนวคิดงานของตนพอ
สังเขป
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่แล้ว)
และให้นักเรียนเลือกผลงานที่ออกแบบมา ๑ ชิ้น พร้อม
กับช่วยกันออกแบบให้งานเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นลงใน
ใบงานที่ ๑.๓
๒. นักเรียนลงมือปฏิบัติงานโดยสร้างชิ้นงานตามแบบ
ที่ได้เลือกไว้ โดยครูย้าว่าผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา ต้อง
สามารถสื่อได้ว่างานชิ้นนั้นมีเรื่องราวและความเป็นมา
๓. ครูถามคาถามให้นักเรียนตอบเพื่อทวนความเข้าใจ
นักเรียนทุกคนเขียนสรุปขั้นตอนการสร้างสรรค์งานปั้น
ลงใน ใบงานพร้อมฝึกการใช้เครื่องมือ และทักษะการ
ปั้นเบื้องต้นอย่างง่าย

๓๕
เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
สือ่
- ใบความรู้ที่ ๑.๓ เรื่อง หลัก
การจัดทาผลงานการปั้น
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๑.๓ เรื่อง
หลักการจัดทาผลงานการปั้น

๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ เรื่อง หลักกำรจัดทำผลงำนปั้น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปองค์ความรู้และเทคนิคใน
งานปั้นพร้อมทั้งประเมินผลงานร่วมกัน ครูให้คาชี้แนะ
ผลงานแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาผลงานต่อไป

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๗

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- อธิบายวิธีการปฏิบัติเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานและรู้จักใช้
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (K)
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ ๓ มิติ ประเภทงาน
ปั้น ด้วยเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (P)
ด้ำนคุณลักษณะ
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รักความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ (A)

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การถามตอบ

- แบบสังเกต
การตอบคาถาม

- ปฏิบัติชิ้นงานออกแบบ
จากใบงานที่ ๑.๓ เรื่อง
หลักการจัดทาผลงานปั้น

- แบบประเมินผลงาน - ระดับคุณภาพ
(ภำคผนวก ก.)
๒ ผ่านเกณฑ์

- สังเกตการใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รัก

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก.)

ความเป็นไทย

- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- ระดับคะแนน ๓
ผ่านเกณฑ์

๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ภำพประกอบกำรสอน
รูปปั้นดินเหนียว

ที่มา : http://academyofartbarcelona.com/courses/intensive-program/sculpture/

๓๙

๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภำพประกอบกำรสอน

อุปกรณ์ในการปั้น
ที่มำ : http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=10191.0

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๔๑

ใบควำมรู้ที่ ๑.๓
เรื่อง หลักกำรจัดทำผลงำนปั้น

หลักกำรกำรปั้นแบบลอยตัว
๑. ออกแบบภาพที่ต้องการปั้น แล้วร่างภาพที่คิดออกแบบไว้ลงบนกระดาษ
โดยกาหนดขนาดของภาพที่ร่างให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการ
ที่มา : https://www.artistsnetwork.com/art-mediums/drawing/drawing-basics-the-cube/

๒. นาลวดหรือไม้สร้างเป็นโครงสร้างของรูปทรงที่ต้องการปั้น โดยการยึดโครงสร้างเข้ากับฐานเพื่อ
ความแข็งแรงของรูปที่ปั้น
๓. พอกดินเหนียว หรือดินน้ามันเข้ากับ
โครงสร้างที่ต้องการปั้น แต่งดินให้ได้
รูปทรงตามแบบที่ต้องการ

ที่มา : http://academyofartbarcelona.com/courses/intensive-program/sculpture/

๔. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงาน ถ้าพบข้อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
หลักกำรกำรปั้นแบบนูนต่ำ และนูนสูง
๑. ออกแบบภาพที่ต้องการปั้น แล้วร่างภาพที่คิดออกแบบไว้ลงบนกระดาษ โดยกาหนดขนาดของภาพ
ที่ร่างให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการ
๒. นาดินเหนียว หรือดินน้ามันพอกทาเป็นพื้นลงบน
แผ่นไม้ที่เตรียมไว้ ให้ดินที่พอกมีความหนาประมาณ ๑ เซนติเมตร
แต่งหน้า ดินให้เรียบ (กรณีแบบนูนสูง ควรพอกดินให้หนามากขึ้น
เพื่อสร้างมิติที่ลึกขึ้น)
๓. นาภาพที่ออกแบบไว้ไปร่างด้วยเครื่องมือปั้น
ปลายแหลมลงบนดินที่เตรียมไว้
ที่มา : https://saci-art.com/2013/07/29/summer-in-florence-sacis-beginning-sculpture-class/

๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔. นาดินเหนียวหรือดินน้ามันที่นวดเรียบร้อยแล้ว พอกลงบนแบบที่ร่างไว้ ตามรูปร่าง และขนาดของ
ชิ้นงาน แล้วแต่งเติมให้ได้รูปทรงตามแบบที่ต้องการ
๕. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงาน ถ้าพบข้อบกพร่อง ก็ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

วัสดุ อุปกรณ์ กำรปั้น
วัสดุอุปกรณ์ในการปั้นรูปประกอบเรื่องราว
๑. กระดานรองปั้น ใช้สาหรับการวางดินเหนียวหรือดินน้ามันที่ใช้ในการปั้น
๒. วัสดุที่ใช้ปั้น ดินเหนียว ดินน้ามัน ขี้ผึ้ง ปูน ฯลฯ
๓. เครื่องมือปั้น ถ้าเป็นการปั้นดินเหนียว ดินน้ามัน และขี้ผึ้ง เครื่องมือที่ใช้ปั้น ได้แก่ เครื่องมือปั้น
และเครื่องมือขุดดิน แต่ถ้าเป็นปูนต้องใช้เกรียงเหล็กขนาดต่าง ๆ
๔. ลูกกลิ้งคลึงดิน ใช้ปรับหน้าดินให้เรียบก่อนที่จะลงมือปั้นสาหรับนูนสูงและนูนต่า
๕. กระดาษ ดินสอ ใช้ออกแบบและเขียนแบบภาพที่ต้องการปั้น เพื่อนาไปลอกลงดินที่เตรียมไว้
ก่อนลงมือปั้น

http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=10191.0

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๔๓

ใบงำนที่ ๑.๓
เรื่อง หลักกำรจัดทำผลงำนปั้น
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปั้น จากนั้นให้นักเรียนออกแบบผลงานการปั้น
๑ ชิ้น ลงในกรอบด้านล่าง
ขั้นตอนกำรปั้น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ออกแบบผลงำนกำรปั้น

ชื่อ……………………………………………………………………..ชั้น………………..เลขที…่ ……………

๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ ใบงำนที่ ๑.๓)
เรื่อง หลักกำรจัดทำผลงำนปั้น
ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
คำชี้แจง สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่อง
ประเมินคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
ออกแบบ สร้ำงสรรค์ผลงำน ทัศนศิลป์ ๓ มิติ
เลขที่

ชื่อ - สกุล

ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม

รวม

๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน

๑
๒
๓
๔

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ประเมิน
(……………………………………….……………)
............../................./.................
เกณฑ์กำรตัดสิน
ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน ให้ ๔ คะแนน
ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
ให้ ๓ คะแนน
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา
ให้ ๒ คะแนน
ปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ถูกต้องบ้าง
ให้ ๑ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ
เรื่อง กำรนำเสนอผลงำนปั้น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- การแสดงผลงานปัน้ ผู้จัดแสดงจะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นนำ
ขั้นตอน เพื่อให้สามารถนาเสนอผลงานได้ตรงตาม
๑. นักเรียนและครูร่วมสนทนาพูดคุยซักถามเกี่ยวกับผลงาน
จินตนาการและเป็นทีป่ ระทับใจของผู้ชม การนาเสนอ ที่ได้ทามา ปัญหาที่พบ วิธีแก้ปญ
ั หา ความยากง่ายของงาน
นอกจากจะพูดให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะต้อง
ขั้นสอน
คานึงถึงลักษณะของการนาเสนอ ขั้นตอนการนาเสนอ
๑. นักเรียนเรียนรู้วิธีการการนาเสนอโดยครูแนะนาทาง ครู
จึงจะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ
กาหนดประเด็นการนาเสนอนักเรียนทราบ โดยให้นักเรียนศึกษา
นาเสนอ
เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ ๑.๔
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๒. แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงาน ใช้เวลาประมาณกลุม่ ละ
ด้ำนควำมรู้ (K)
๓ นาที หลังจากที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ ครูแนะนา ให้ข้อคิดเห็น
- บอกลักษณะการนาเสนอ ขั้นตอน วิธีการนาเสนอ
และ ติชม ทัง้ ในเรื่องการนาเสนอและผลงาน
ผลงานการปัน้ ได้
๓. นักเรียนเขียนอธิบายผลงานของตนเองลงในใบงานที่ ๑.๔
ด้ำนทักษะและกระบวนกำรคิด (P)
ขั้นสรุป
- วิเคราะห์การนาเสนอผลงานการปั้นได้
๑. ครูกล่าวถึงผลงานโดยรวมที่นักเรียนสร้างสรรค์มา
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
ยกตัวอย่างผลงานที่มีความโดดเด่น พร้อมทั้งกล่าวชื่นชม
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทางาน
๒. นักเรียนเตรียมภาระงานโดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลล่วงหน้า
รักความเป็นไทย และเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์
เรื่อง ศิลปะสื่อผสม ในชั่วโมงต่อไป
๓ มิติ

๔๕

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
สื่อ
- ใบความรู้ที่ ๑.๔ เรื่อง
การนาเสนอผลงานปั้น
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๑.๔ เรื่อง การนาเสนอ
ผลงานปัน้

๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- อธิบายขั้นตอนการนาเสนอ
ผลงานการปั้นได้ (K)

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- นาเสนอผลงานการปั้นได้
(P)

ด้ำนคุณลักษณะ
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รักความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ (A)

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- สังเกตการศึกษา
ในใบความรู้ที่ ๑.๔

- แบบสังเกต
จากใบความรู้ที่ ๑.๔

- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- การนาเสนอผลงาน
การสร้างสรรค์งานปั้น
- ปฏิบัติทักษะจากใบงาน
ที่ ๑.๔ เรื่อง การนาเสนอ
ผลงานปั้น

- แบบประเมิน
การนาเสนอ

- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- สังเกตการใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
(ภำคผนวก ก.)

- ระดับคะแนน ๓
ผ่านเกณฑ์

รักความเป็นไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๔๗

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................
(..................................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบควำมรู้ที่ ๑.๔
เรื่อง กำรนำเสนอผลงำนปั้น

ลักษณะกำรนำเสนอที่ดี
การนาเสนอนอกจากจะพูด ให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะต้องคานึงถึงลักษณะของการนาเสนอ ที่จะ
ช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนาเสนอด้วย โดยทั่วไปลักษณะของการนาเสนอที่ดี ควรมีดังต่อไปนี้
๑. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กล่าวคือ มีความต้องการที่แน่ชัดว่า เสนอเพื่ออะไร โดยไม่ต้องให้ผู้รับรับการนาเสนอต้อง
ถามว่าต้องการให้พิจารณาอะไร
๒. มีรูปแบบการนาเสนอเหมาะสม กล่าวคือ มีความกะทัดรัดได้ใจความ เรียงลาดับไม่สนใช้ภาษาเข้าใจง่าย ใช้ตาราง
แผนภูมิ แผนภาพ ช่วยให้พิจารณาข้อมูลได้สะดวก
๓. เนื้อหาสาระดี กล่าวคือ มีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ
มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัยและมีเนื้อหาเพียงพอแก่การพิจารณา
๔. มีข้อเสนอที่ดี กล่าวคือ มีข้อเสนอที่สมเหตุสมผล มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบ ทางเลือกที่เห็นได้ชัดเจน เสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ขั้นตอนกำรนำเสนอ
เตรียมข้อมูล การเตรียมตัว ส าหรับ งานนาเสนอ ต้ องมีข้อมูล ทั้ง ในส่ วนของผู้บ รรยายและผู้ฟั ง บรรยาย
เรียกว่าต้องรู้เขารู้เรา หากทาเช่นนี้รบกี่ครั้งก็ชนะ ด้านหนึ่งคือต้องหาข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อใช้นาเสนอ เริ่มจากต้องทราบ
ว่าการนาเสนอในครั้งนี้ มีจุ ดประสงค์อะไร ต้องการให้ผู้ฟั งทราบอะไรบ้ าง ใครเป็ นผู้ ที่เหมาะสมในการถ่ายทอด
สิ่งเหล่านี้ และอีกด้านหนึ่งก็เป็นส่วนสาคัญคือ ต้องทราบว่าผู้ฟังเป็นใคร มีวุฒิภาวะ การศึกษาระ ดับใด มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่จะนาเสนอบ้าง หรือมีความสนในสิ่งนี้หรือไม่ เมื่อทราบวัตถุประสงค์อย่างคร่าว ๆ แล้ว ต่อไปก็ให้
รวบรวมข้อมูลที่เรามีอยู่มาทาการวิเคราะห์ว่าข้อมูลใดที่ควรนามา ใส่ไว้ในสไลด์บ้าง มีข้อมูลใดที่เป็นส่วนสาคัญและยัง
ขาดอยู่ ก็ให้หามาให้ครบถ้วน
จัดทำงำนนำเสนอ เมื่อมีข้อมูลจนครบถ้วน ก็ให้นาข้อมูลต่าง ๆ มาสร้างเป็นงานนาเสนอ เริ่มจากการ
จัดเตรียมหัวข้อหลัก ๆ ให้เหมาะสม ให้เป็น ไปตามจุด ประสงค์ที่ วางเอาไว้คือ ต้ องทราบว่ าในสไลด์ แต่ล ะแผ่น มี
วัตถุประสงค์อะไร ควรมี ข้อความใดบ้าง เมื่อครบถ้วนแล้ว จึงค่อยตกแต่งแต่ละสไลด์ให้สวยงาม การตกแต่งอาจใส่
รูปภาพ ใส่กราฟ ตัวการ์ตูน ใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ เมื่อเราสร้างงานนาเสนอเสร็จแล้ว ก็ให้จัดพิมพ์เอกสารลง
กระดาษ เพื่อเตรียมไว้แจกผู้เข้ารับฟังการบรรยาย แนะนาว่าควรจัดทาเผื่อไว้สัก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะเอกสารที่เหลือ
ดีกว่าไม่มีพอแจกผู้ฟัง
ซักซ้อมก่อนนำเสนอจริง เมื่อได้สร้างงานนาเสนอพร้อมกับพิมพ์เอกสารเตรียมไว้แล้ว สิ่งที่ต้องทาต่อไปคือ
การซักซ้อมการบรรยาย ผู้อ่านสามารถตรวจสอบท่าทางตัวเองได้ในกระจกบานใหญ่ ๆ สังเกตน้าเสียงและท่าทาง เพื่อ
ป้องกันการประหม่า
นำเสนอจริง ขณะน าเสนอจริง ผู้ บรรยายควรเป็ นส่ วนเดี ยวกับ ผู้ฟั ง กล่า วคือควรทาให้บรรยากาศการ
บรรยายเป็นกันเอง เมื่อเป็นกันเองแล้วเรื่องต่าง ๆ ก็จะง่าย ผู้บรรยายก็ไม่เกร็ง ผู้ฟังรู้สึกสบาย งานนาเสนอก็จะ
ราบรื่นไปด้วยดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๔๙

ใบงำนที่ ๑.๔
เรื่อง การนาเสนอผลงานปั้น
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายผลงานของตนเองเกี่ยวกับผลงานการปั้น
อธิบำยขั้นตอนกำรนำเสนอผลงำน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลงานด้านความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนของเรื่องราว แรงบันดาลใจ ความเป็นมา ในผลงานของตนเอง

ชื่อผลงำน……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………
………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………
………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………
………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………
………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………
………….……………………………………………………………………….………………………………………………………….

ชื่อ……………………………………………………………………..ชั้น………………..เลขที…่ …………

๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ ใบงำนที่ ๑.๔)
เรื่อง การนาเสนอผลงานปั้น
ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง
ประเมินคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน

๔ คะแนน

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

- อธิบายขั้นตอนการนาเสนอผลงานการปั้นได้
- นาเสนอผลงานการปั้นได้

หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน หมายถึง ดีมาก
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
หมายถึง ดี
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหาแต่ไม่ครบถ้วน
หมายถึง พอใช้
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
หมายถึง ปรับปรุง
ลงชื่อ................................................................. (ผู้ประเมิน)
วันที่ ………..เดือน……………………………………พ.ศ..................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ
เรื่อง ลักษณะของงำนสื่อผสม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ศิลปะสื่อผสม คือ สร้างสรรค์ขึ้นโดยการใช้เทคนิค ขั้นนำ
และวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์หลาย ๆ
๑. ครูทบทวนความรู้เรื่องงานทัศนศิลป์ ๒ มิติ และ ๓ มิติ
แขนงมาผสมผสาน ทาให้เกิดผลงานที่อยู่ในชิ้น
๒. ครูนาภาพผลงานสื่อผสมมาให้นักเรียนดู นักเรียนร่วมกัน
เดียวกัน
แสดงความคิดเห็น
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้ำนควำมรู้ (K)
๑. ครูอธิบายเนื้อหา ลักษณะ ประเภทของงานสื่อผสม
- อธิบายลักษณะของงานประเภทสื่อผสมได้
๒. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้
ด้ำนทักษะและกระบวนกำรคิด (P)
เรื่องลักษณะของงานสื่อผสม
- เขียนลักษณะของงานสื่อผสม วิพากษ์ วิจารณ์
๓. นักเรียนนาใบงานที่ ๑.๕
และสรุปความรู้ลักษณะของงานสื่อผสมได้
๔. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม ออกมาสรุปข้อมูลจากการศึกษา
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
ขั้นสรุป
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รัก
๑. นักเรียนและครูร่วมกัน สรุปสาระสาคัญ เพื่อให้เกิด
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ๓ ความเข้าใจมากขึ้น
มิติ

๕๑

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
สือ่
- ใบความรู้ที่ ๑.๕ เรื่อง ลักษณะของงานสื่อผสม
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้า
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๑.๕ เรื่อง ลักษณะของงานสื่อผสม

๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- อธิบายลักษณะของงาน
ประเภทสื่อผสมได้ (K)

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- วิเคราะห์ แยกประเภทงาน
สื่อผสมได้ (P)

ด้ำนคุณลักษณะ
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รักความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ (A)

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การถามตอบ
- แบบสังเกตการถาม - ร้อยละ ๖๐
จากศึกษาใบความรู้ที่ ๑.๕ ตอบจากใบความรู้ ผ่านเกณฑ์
ที่ ๑.๕
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์
- การจดบันทึกผล
การศึกษาค้นคว้า
-ปฏิบัติทักษะ
ใบงานที่ ๑.๕ เรื่อง
ลักษณะของงานสื่อผสม

- แบบประเมินการ - ระดับคุณภาพ
บันทึกการจดบันทึก ๒ ผ่านเกณฑ์
- แบบประเมินผล
งาน (ภำคผนวก ก.)

- สังเกตการใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก.)

รักความเป็นไทย

- ระดับคะแนน
๓ ผ่านเกณฑ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๕๓

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................. .............................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่……......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
......................................................................................................................................................... ..................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบควำมรู้ที่ ๑.๕
เรื่อง ลักษณะของงำนสื่อผสม
งานทัศนศิลป์สามมิติ หมายถึง การจัดปริมาตรที่เป็นจริงในที่ว่างด้วยองค์ประกอบ คือ รูปทรง เส้น ระนาบ ที่
ว่าง สี และผิวสัมผัส ฯลฯ ให้มีความเคลื่ อนไหว และจัดให้องค์ประกอบ เหล่านี้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในทาง
ศิลปะ คาว่า ๓ มิติ หมายถึงภาพที่สามารถมองเห็นได้ทุก ๆ ด้าน สามารถกินเนื้อที่ในอากาศและน้า ซึ่งประกอบด้วย ๒
ลักษณะ ได้แก่ งานปั้นและงานสื่อผสม
สื่อผสม (Mixed Media)
ศิลปะสื่อผสม หมายถึง ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์
หลาย ๆ แขนงมาผสมผสานทาให้เกิดผลงานที่อยู่ในชิ้นเดียวกัน เน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึงอารมณ์
ความรู้สึกของผู้สร้างผลงาน ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงานสื่อผสมสามารถหาได้จากวัส ดุที่หลากหลายทั้งจากธรรมชาติ
เช่น วัสดุจากพืช สัตว์ และแร่ และวัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ โลหะ เป็นต้น
การถ่ายทอดเรื่องราวหรือว่าการเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้น ถ้าเราสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเป็นแบบสามมิติ
ได้ ก็จ ะท าให้ผู้ที่ ช มผลงานนั้ น สามารถที่ จะซึ มซั บ ข้อ มูล ได้เร็วขึ้นและได้ เห็นถึง ความแตกต่ างระหว่า งเรื่องเล่า กับ
เหตุการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงได้มีการนาความรู้ทางด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ มาผสมกันจนเรียกว่า ศิลปะสื่อผสม
ซึ่ง สื่อผสม เป็นผลงานศิลปะในด้านวิจิตรศิลป์ ในการนาสื่อมากกว่าสองสื่อ หรือศิลปะมากกว่า สองแขนงมารวมกันขึ้น
ไปมาสร้างเป็นงานชิ้นเดียวกัน โดยนิยมใช้สื่อที่แตกต่างกัน ปัจจุบันนี้ศิลปะทางด้านสื่อผสมมีการนาแนวความคิด
ทางด้านนี้มาใช้กันมากในด้านธุรกิจ เพราะสามารถที่จะผลิตผลงานสามมิติออกมาดึงดูดคนดูนั้นเอง

ผลงำนจำกเทคนิคสื่อผสม
โดย สมใจ ภัตศิ ิริ

ชื่อผลงำน ร่องรอยวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำ เทคนิคสื่อผสมจัดวำง
โดย ธวัชชัย หอมทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๕๕

ใบงำนที่ ๑.๕
เรื่อง ลักษณะของงำนสื่อผสม
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ เกี่ยวกับลักษณะของงานสื่อผสม ออกมาเป็นแผนผังความคิด (Mind map)

ชื่อ……………………………………………………………………..ชั้น………………..เลขที…่ …………

๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบบันทึกกำรจดบันทึกจำกกำรศึกษำข้อมูลพร้อมวำดภำพประกอบ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ

เรื่อง......................................
ข้อมูลที่จดบันทึก
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .......................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .............................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ภำพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๕๗

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ ใบงำนที่ ๑.๕)
เรื่อง ลักษณะของงำนสื่อผสม
ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน
- อธิบายลักษณะของผลงานทัศนศิลป์
๓ มิติ ประเภทสื่อผสมได้
- สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ
ประเภทสื่อผสม ตามความชอบและ
จินตนาการ โดยสามารถใช้วัสดุต่าง ๆ
มาผสมผสานกัน

๕ คะแนน

๔ คะแนน

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๕ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน หมายถึง
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
หมายถึง
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา
หมายถึง
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
หมายถึง
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................(ผู้ประเมิน)
วันที่ ………….เดือน…………………………..พ.ศ…………..

๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง หลักกำรจัดทำผลงำนสื่อผสม
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- หลักการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการ
ขั้นนำ
๑. ครูเก็บใบงานที่ ๑.๕ ที่ให้นักเรียนกลับไปทาเป็นการบ้าน
จัดทาผลงานสื่อผสม
๒. ครูเรียกดูงานที่ให้ไปออกแบบงานสื่อผสมมา
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับงานสื่อผสมที่นักเรียนเคยรู้จักและเคย
ด้ำนควำมรู้ (K)
สร้างสรรค์มา โดยพูดคุยถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีขั้นตอนการสร้างงานสื่อผสม
- อธิบายวิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์
โดยครูให้ดูภาพประกอบ ๒-๓ ภาพ
ผลงานและรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
ขั้นสอน
อย่างเหมาะสม
๑. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับงานสื่อผสมและให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจาก
ด้ำนทักษะและกระบวนกำรคิด (P)
ใบความรู้ที่ ๑.๖ และในหนังสือเรียน
- ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ๓
๒. ครูนาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการสร้างงานสื่อผสม สาธิตเบื้องต้นให้นักเรียนดู
มิติ ประเภทงานสื่อผสม ด้วยเครื่องมือ
พร้อมอธิบายวิธีการใช้และวิธีการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับการ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
สร้างสรรค์งานสื่อผสมแต่ละชนิดเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่แล้ว) และให้นักเรียนเลือกผลงานที่
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ออกแบบมา ๑ ชิ้น พร้อมกับช่วยกันออกแบบให้งานเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นลงในใบงาน
ทางาน รักความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
ที่ ๑.๖ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานตามแบบที่ได้เลือกไว้
ของงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ
๔. ครูและนักเรียนทบทวนความเข้าใจ และสรุปขั้นตอนการสร้างสรรค์งานสื่อผสม
ลงในใบงานพร้อมฝึกการใช้เครื่องมือ และทักษะการสร้างงานสื่อผสมเบื้องต้นอย่างง่าย
ขั้นสรุป
๑. ครูแจ้งให้ทราบถึงการส่งผลงานสื่อผสมในชั่วโมง

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
สื่อ
- ใบความรู้ที่ ๑.๖ เรื่อง หลักการจัดทา
ผลงานสื่อผสม
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๑.๖ เรื่อง หลักการจัดทา
ผลงานสื่อผสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๕๙

วัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- อธิบายวิธีการปฏิบัติเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานและรู้จักใช้
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ กับงาน
สื่อผสมได้อย่างเหมาะสม (K)
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ ๓ มิติ ประเภท
สื่อผสมด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม (P)

ด้ำนคุณลักษณะ
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย และ
เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์
๓ มิติ (A)

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การถามตอบ
- ศึกษาใบความรู้ที่ ๑.๖

- แบบสังเกต
การถามตอบ

- ออกแบบชิ้นงาน
- ปฏิบัติสร้างสรรค์
ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๑.๖ เรื่อง
หลักการจัดทาผลงาน
สื่อผสม

- แบบประเมินผลงาน - ระดับคุณภาพ
(ภำคผนวก ก.)
๒ ผ่านเกณฑ์

- สังเกตการใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก.)

รักความเป็นไทย

- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- ระดับคะแนน
๓ ผ่านเกณฑ์

๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................ ...........................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................... ................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

ภำพประกอบกำรสอน

ที่มา : http://www.atelier3-d.com/intermediate-mold-making

๖๑

๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภำพประกอบกำรสอน
งำนสื่อผสม

ที่มา : http://www.atelier3-d.com/intermediate-mold-making

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๖๓

ใบควำมรู้ที่ ๑.๖
เรื่อง หลักกำรจัดทำผลงำนสื่อผสม
วิธีสร้ำงงำนสื่อผสม
งานสื่อผสมในงานประติมากรรม หมายถึง ผลงานประติมากรรม ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ โดยการใช้
วัสดุต่างชนิดมาประกอบกันเข้า เป็นองค์ประกอบของรูปทรงชิ้นงาน ด้วยกรรมวิธีการสร้าง หรือเทคนิคการสร้าง
งานทางประติมากรรม หลายอย่างมาผสมผสานกันในผลงานชิ้นนั้น ๆ ให้เกิดความกลมกลืนสวยงาม
ประติมากรรมสื่ อผสม เกิดจากการขาดแคลนวัส ดุ ในช่ว งสงครามโลกในระยะแรกๆ และเกิดจาก
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัฒนธรรม สังคม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในระยะหลัง
จึงทาให้ประติมากรเกิดแรงบันดาลใจ คิดค้นวิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรม รูปแบบใหม่ ๆ จากวัสดุต่าง
ชนิดมาผสมผสานกัน ตามความคิดจินตนาการได้อย่างเสรี
ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์งำนประติมำกรรมสื่อผสม มีดังนี้
๑. ก าหนดหั ว ข้ อ กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ น ามาออกแบบโครงสร้ า งของชิ้ น งาน โดยยึ ด หลั ก
องค์ประกอบศิลป์ ( Composition )
๒. เตรียมวัสดุต่างชนิด เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์
๓. ทดลองนาวัสดุต่าง ๆ มาประกอบกันเข้าเป็นรูปทรงตามที่ออกแบบ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เชื่อม
ปะติด มัด รูปทรงให้ติดกันหรือการนาวัสดุและรูปทรงต่าง ๆ มาจัดเรียงให้เกิดเป็นองค์ประกอบศิลป์ มีความ
งดงาม ประกอบด้วยความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล

ที่มา : http://www.atelier3-d.com/intermediate-mold-making

๔. ตกแต่งให้งามสมบูรณ์ ด้วยการเขียนสี หรือประดับด้วยวัสดุ เพิ่มเข้าในรูปทรง
สรุ ป ได้ว่า งานสื่ อผสม หรื อ ศิลปะแบบสื่ อผสม ผู้ ส ร้างสรรค์จะต้องนาหลั ก องค์ประกอบศิล ป์
มาเป็นแนวทางในการออกแบบ

๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำนที่ ๑.๖
เรื่อง หลักกำรจัดทำผลงำนสื่อผสม
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างงานสื่อผสม จากนั้นให้นักเรียนออกแบบ
ผลงานสื่อผสม ๑ ชิ้น ลงในกรอบด้านล่าง
ขั้นตอนกำรสร้ำงงำนสื่อผสม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ออกแบบผลงำนสื่อผสม

ชื่อ……………………………………………………………………..ชั้น………………..เลขที…่ ……………

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๖๕

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ ใบงำนที่ ๑.๖)
เรื่อง หลักกำรจัดทำผลงำนสื่อผสม
ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน
๔ คะแนน
- เข้าใจวิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานและรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ กับ
งานสื่อผสมได้อย่างเหมาะสม
- ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
๓ มิติ ประเภทสื่อผสมด้วยวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน หมายถึง ดีมาก
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
หมายถึง ดี
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
หมายถึง พอใช้
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
หมายถึง ปรับปรุง

ลงชื่อ.........................................................(ผู้ประเมิน)
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ...................

๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ เรื่อง กำรนำเสนอผลงำนสื่อผสม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
วิชำทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒
ขอบเขตเนื้อหำ
- การแสดงผลงานสื่อผสม ผู้จัดแสดงจะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอน เพื่อให้สามารถนาเสนอผลงานได้ตรงตาม
จินตนาการและเป็นทีป่ ระทับใจของผู้ชม การนาเสนอ
นอกจากจะพูดให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะต้องคานึงถึง
ลักษณะของการนาเสนอ
ขั้นตอนการนาเสนอ จึงจะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของการนาเสนอ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ (K)
- ลักษณะการนาเสนอ ขั้นตอน วิธีการนาเสนอผลงาน
สื่อผสมได้
ด้ำนทักษะและกระบวนกำรคิด (P)
- วิเคราะห์การนาเสนอผลงานการสื่อผสมได้
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ

กิจกรรมกำรเรียนรู้

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
สื่อ
- ใบความรู้ที่ ๑.๗ เรื่อง การนาเสนอผลงาน
สื่อผสม
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต

ขั้นนำ
๑. ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับผลงานที่ได้ทามา ว่ามีความ
ยากง่ายอย่างไร นักเรียนพบปัญหาและแก้ไขได้อย่างไร
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายวิธีการการนาเสนอ และกาหนดประเด็นการนาเสนอ
เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ให้นักเรียนทราบ โดยให้นักเรียนศึกษา
เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ ๑.๗
๒. นักเรียนเขียนอธิบายผลงานของตนเองลงในใบงานที่ ๑.๗ เรื่อง ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๑.๗ เรื่อง การนาเสนอผลงาน
การนาเสนอผลงานสื่อผสม
สื่อผสม
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครูร่วมกันสรุปวิธีการนาเสนอผลงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๖๗

กำรวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- ลักษณะการนาเสนอ
ขั้นตอน วิธีการนาเสนอ
ผลงานสื่อผสมได้ (K)

วิธีกำร
- การถามตอบ
จาการศึกษาใบความรู้ที่
๑.๗

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- วิเคราะห์การนาเสนอผลงาน - การนาเสนอผลงานการ
การสื่อผสมได้ (P)
สร้างสรรค์งานปั้น
จากการทาใบงานที่ ๑.๗
เรื่อง การนาเสนอผลงาน
ปั้นการนาเสนอผลงาน
สื่อผสม
ด้ำนคุณลักษณะ
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
- สังเกตการใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รักความ มุ่งมั่นในการทางาน
เป็นไทย และเห็นคุณค่าของ รักความเป็นไทย
งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ (A)

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ใบความรู้ที่ ๑.๗

- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมินการ
นาเสนอ

- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก.)

- ระดับคะแนน ๓
ผ่านเกณฑ์

๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...................................................................................................................................................... .....................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๖๙

ใบควำมรู้ที่ ๑.๗
เรื่อง กำรนำเสนอผลงำนสื่อผสม
ลักษณะกำรนำเสนอที่ดี
นอกจากการเลือกรูปแบบของการนาเสนอ ให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะต้องคานึงถึงลักษณะ
ของการนาเสนอที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนาเสนอด้วย โดยทั่วไปลักษณะของการนาเสนอ
ที่ดี ควรมีดังต่อไปนี้
๑. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กล่าวคือ มีความต้องการที่แน่ชัดว่า เสนอเพื่ออะไร โดยไม่ต้องให้ผู้รับรับการนาเสนอต้อง
ถามว่าต้องการให้พิจารณาอะไร
๒. มีรูปแบบการนาเสนอเหมาะสม กล่าวคือ มีความกะทัดรัด ได้ใจความ เรียงลาดับไม่สับสนใช้ภาษาเข้าใจง่าย
ใช้ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ช่วยให้พิจารณาข้อมูลได้สะดวก
๓. เนื้อหาสาระดี กล่าวคือ มีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ
มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัยและมีเนื้อหาเพียงพอแก่การพิจารณา
๔. มีข้อเสนอที่ดี กล่าวคือ มีข้อเสนอที่สมเหตุสมผล มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบ ทางเลือกที่เห็นได้ชัดเจน เสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ขั้นตอนกำรนำเสนอ
เตรียมข้อมูล การเตรียมตัว ส าหรับ งานนาเสนอ ต้ องมีข้อมูล ทั้ง ในส่ วนของผู้บ รรยายและผู้ฟั ง บรรยาย
เรียกว่าต้องรู้เขารู้เรา หากทาเช่นนี้รบกี่ครั้งก็ชนะ ด้านหนึ่งคือต้องหาข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อใช้นาเสนอ เริ่มจากต้องทราบ
ว่าการนาเสนอในครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไร ต้องการให้ผู้ฟังทราบอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ที่เหมาะสมในการถ่ายทอดสิ่ง
เหล่านี้ และอีกด้านหนึ่งก็เป็นส่วนสาคัญคือ ต้องทราบว่าผู้ฟังเป็นใคร มีวุฒิภาวะ การศึกษาระดับใด มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสิ่งที่จะนาเสนอบ้าง หรือมีความสนในสิ่งนี้หรือไม่ เมื่อทราบวัตถุประสงค์อย่างคร่าวๆแล้ว ต่อไปก็ให้รวบรวม
ข้อมูลที่เรามีอยู่มาทาการวิเคราะห์ว่าข้อมูลใดที่ควรนามาใส่ไว้ในสไลด์บ้าง มีข้อมูลใดที่เป็นส่วนสาคัญและยังขาดอยู่ ก็
ให้หามาให้ครบถ้วน
จั ด ท ำงำนนำเสนอ เมื่ อมี ข้อมู ล จนครบถ้ว น ก็ให้น าข้อมู ล ต่ า ง ๆ มาสร้า งเป็ น งานน าเสนอ เริ่ม จาก
การจัดเตรียมหัวข้อหลัก ๆ ให้เหมาะสม ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางเอาไว้คือ ต้องทราบว่าในสไลด์แต่ล ะแผ่นมี
วัตถุประสงค์อะไร ควรมี ข้อความใดบ้าง เมื่อครบถ้วนแล้ว จึงค่อยตกแต่งแต่ละสไลด์ให้สวยงาม การตกแต่งอาจใส่
รูปภาพ ใส่กราฟ ตัวการ์ตูน ใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ เมื่อเราสร้างงานนาเสนอเสร็จ แล้ว ก็ให้จัดพิมพ์เอกสารลง
กระดาษ เพื่อเตรียมไว้แจกผู้เข้ารับฟังการบรรยาย แนะนาว่าควรจัดทาเผื่อไว้สัก 30 เปอร์เซ็นต์ เพราะเอกสารที่เหลือ
ดีกว่าไม่มีพอแจกผู้ฟัง
ซักซ้อมก่อนนำเสนอจริง เมื่อได้สร้างงานนาเสนอพร้อมกับพิมพ์เอกสารเตรียมไว้แล้ว สิ่งที่ต้อ งทาต่อไปคือ
การซักซ้อมการบรรยาย ผู้อ่านสามารถตรวจสอบท่าทางตัวเองได้ในกระจกบานใหญ่ ๆ สังเกตน้าเสียงและท่าทาง เพื่อ
ป้องกันการประหม่า

๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นำเสนอจริง ขณะนาเสนอจริง ผู้บรรยายควรเป็นส่วนเดียวกับผู้ฟัง กล่าวคือควรทาให้บรรยากาศการ
บรรยายเป็นกันเอง เมื่อเป็นกันเองแล้วเรื่องต่าง ๆ ก็จะง่าย ผู้บรรยายก็ไม่เกร็ง ผู้ฟังรู้สึกสบาย งานนาเสนอก็จะ
ราบรื่นไปด้วยดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๗๑

ใบงำนที่ ๑.๗
เรื่อง กำรนำเสนอผลงำนสื่อผสม
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายผลงานของตนเองเกี่ยวกับผลงานสื่อผสม
อธิบำยขั้นตอนกำรนำเสนอผลงำน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

อธิบายผลงานด้านความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนของเรื่องราว แรงบันดาลใจ ความเป็นมาในผลงานของตนเอง

ชื่อผลงาน……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ……………………………………………………………………..ชั้น………………..เลขที…่ ……………

๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ ใบงำนที่ ๑.๗)
เรื่อง กำรนำเสนอผลงำนสื่อผสม

ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน
๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน
- อธิบายขั้นตอนการนาเสนอผลงาน
การสื่อผสมได้
- นาเสนอผลงานการสื่อผสมได้
หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา แต่ไม่ครบสมบูรณ์
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ................................................. (ผู้ประเมิน)
วันที่ ………เดือน………………………………พ.ศ……………

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
๑
ขอบเขตเนื้อหำ
- การแสดงผลงานสื่อผสม ผู้จัดแสดงจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อให้
สามารถนาเสนอผลงานได้ตรงตามจินตนาการและเป็นที่ประทับใจของ
ผู้ชม การนาเสนอนอกจากจะพูด ให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะต้อง
คานึงถึงลักษณะของการนาเสนอ ขั้นตอนการนาเสนอ จึงจะช่วยให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนาเสนอ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ (K)
- ลักษณะการนาเสนอ ขั้นตอน วิธีการนาเสนอผลงานสื่อผสมได้
ด้ำนทักษะและกระบวนกำรคิด (P)
- วิเคราะห์การนาเสนอผลงานการสื่อผสมได้
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็นไทย และ
เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ

๗๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง กำรนำเสนอผลงำนสื่อผสม
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับผลงานที่ได้ทามา ว่ามี
ความยากง่ายอย่างไร นักเรียนพบปัญหาและแก้ไขได้อย่างไร
ขั้นสอน
๑. นักเรียน ครูทบทวนเกี่ยวกับวิธีการการนาเสนอ และ
กาหนดประเด็นการนาเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงาน ใช้เวลาประมาณ
กลุ่มละ ๓ นาที หลังจากที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ ครูแนะนา ให้
ข้อคิดเห็น และติชม ทั้งในเรื่องการนาเสนอและผลงาน
ขั้นสรุป
๑. ครูกล่าวถึงผลงานโดยรวมที่นักเรียนสร้างสรรค์มา
ยกตัวอย่างผลงานที่มีความโดดเด่น พร้อมทั้งกล่าวชื่นชม

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่
แหล่งเรียนรู้
สื่อ
- ใบความรู้ที่ ๑.๗ เรื่อง การนาเสนอผลงาน
สื่อผสม
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๑.๗ เรื่อง การนาเสนอผลงานสื่อผสม

๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- ลักษณะการนาเสนอ
ขั้นตอน วิธีการนาเสนอ
ผลงานสื่อผสมได้ (K)

วิธีกำร
- การถามตอบ
จาการศึกษาใบความรู้ที่
๑.๗

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- วิเคราะห์การนาเสนอผลงาน - การนาเสนอผลงานการ
การสื่อผสมได้ (P)
สร้างสรรค์งานปั้น
จากการทาใบงานที่ ๑.๗
เรื่อง การนาเสนอผลงาน
ปั้นการนาเสนอผลงาน
สื่อผสม
ด้ำนคุณลักษณะ
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
- สังเกตการใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รักความ มุ่งมั่นในการทางาน
เป็นไทย และเห็นคุณค่าของ รักความเป็นไทย
งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ (A)

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ใบความรู้ที่ ๑.๗

- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมินการ
นาเสนอ

- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก.)

- ระดับคะแนน ๓
ผ่านเกณฑ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๗๕

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................... ................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบควำมรู้ที่ ๑.๗
เรื่อง กำรนำเสนอผลงำนสื่อผสม
ลักษณะกำรนำเสนอที่ดี
นอกจากการเลือกรูปแบบของการนาเสนอ ให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะต้องคานึงถึง
ลักษณะของการนาเสนอ ที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนาเสนอด้วย โดยทั่วไปลักษณะของ
การนาเสนอที่ดี ควรมีดังต่อไปนี้
๑. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กล่าวคือ มีความต้องการที่แน่ชัดว่า เสนอเพื่ออะไร โดยไม่ต้องให้ผู้รับรับการ
นาเสนอต้องถามว่าต้องการให้พิจารณาอะไร
๒. มีรูปแบบการนาเสนอเหมาะสม กล่าวคือ มีความกะทัดรัด ได้ใจความ เรียงลาดับไม่สับสนใช้ภาษาเข้าใจ
ง่าย ใช้ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ช่วยให้พิจารณาข้อมูลได้สะดวก
๓. เนื้อหาสาระดี กล่าวคือ มีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ
มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัยและมีเนื้อหาเพียงพอแก่การพิจารณา
๔. มี ข้ อ เสนอที่ ดี กล่ า วคื อ มี ข้ อ เสนอที่ ส มเหตู ส มผล มี ข้ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ ทางเลื อ กที่ เ ห็ น ได้
ชัดเจน เสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ขั้นตอนกำรนำเสนอ
เตรียมข้อมูล การเตรียมตัวสาหรับงานนาเสนอ ต้องมีข้อมูลทั้งในส่วนของผู้บรรยายและผู้ ฟังบรรยาย
เรียกว่าต้องรู้เขารู้เรา หากทาเช่นนี้รบกี่ครั้งก็ชนะ ด้านหนึ่งคือต้องหาข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อใช้นาเสนอ เริ่มจากต้อง
ทราบว่าการนาเสนอในครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไร ต้องการให้ผู้ฟังทราบอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ที่เหมาะสมในการ
ถ่ายทอดสิ่ งเหล่ านี้ และอีกด้านหนึ่ งก็เป็นส่ ว นส าคัญคือ ต้องทราบว่าผู้ ฟังเป็นใคร มีวุฒิ ภ าวะ การศึกษา
ระดับใด มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่จะนาเสนอบ้าง หรือมีความสนในสิ่งนี้หรือไม่ เมื่อทราบวัตถุประสงค์
อย่างคร่าว ๆ แล้ว ต่อไปก็ให้รวบรวมข้อมูลที่เรามีอยู่มาทาการวิเคราะห์ว่าข้อมูลใดที่ควรนามาใส่ไว้ในสไลด์
บ้าง มีข้อมูลใดที่เป็นส่วนสาคัญและยังขาดอยู่ ก็ให้หามาให้ครบถ้วน
จัดทำงำนนำเสนอ เมื่อมีข้อมูลจนครบถ้วน ก็ให้นาข้อมูลต่างๆมาสร้างเป็นงานนาเสนอ เริ่มจากการ
จัดเตรียมหัวข้อหลัก ๆ ให้เหมาะสม ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางเอาไว้คือ ต้อ งทราบว่าในสไลด์แต่ละแผ่นมี
วัตถุประสงค์อะไร ควรมี ข้อความใดบ้าง เมื่อครบถ้วนแล้ว จึงค่อยตกแต่งแต่ละสไลด์ให้สวยงาม การตกแต่ง
อาจใส่รูปภาพ ใส่กราฟ ตัวการ์ตูน ใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ เมื่อเราสร้างงานนาเสนอเสร็จแล้ว ก็ให้
จั ดพิม พ์เอกสารลงกระดาษ เพื่อเตรี ย มไว้แจกผู้ เ ข้ารับ ฟังการบรรยาย แนะนาว่าควรจัด ทาเผื่ อไว้ สั ก 30
เปอร์เซ็นต์ เพราะเอกสารที่เหลือดีกว่าไม่มีพอแจกผู้ฟัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๗๗

ซักซ้อมก่อนนำเสนอจริง เมื่อได้สร้างงานนาเสนอพร้อมกับพิมพ์เอกสารเตรียมไว้แล้ว สิ่งที่ต้องทา
ต่อไปคือ การซักซ้อมการบรรยาย ผู้อ่านสามารถตรวจสอบท่าทางตัวเองได้ในกระจกบานใหญ่ ๆ สังเกต
น้าเสียงและท่าทาง เพื่อป้องกันการประหม่า
นำเสนอจริง ขณะนาเสนอจริง ผู้บรรยายควรเป็นส่วนเดียวกับผู้ฟัง กล่าวคือควรทาให้บรรยากาศ
การบรรยายเป็นกันเอง เมื่อเป็นกันเองแล้วเรื่องต่าง ๆ ก็จะง่าย ผู้บรรยายก็ไม่เกร็ง ผู้ฟังรู้สึกสบาย งานนาเสนอ
ก็จะราบรื่นไปด้วยดี

๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำนที่ ๑.๗
เรื่อง กำรนำเสนอผลงำนสื่อผสม
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายผลงานของตนเองเกี่ยวกับผลงานสื่อผสม
อธิบำยขั้นตอนกำรนำเสนอผลงำน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

อธิบายผลงานด้านความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนของเรื่องราว แรงบันดาลใจ ความเป็นมาในผลงานของตนเอง

ชื่อผลงาน……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ……………………………………………………………………..ชั้น………………..เลขที…่ ……………

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๗๙

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ ใบงำนที่ ๑.๗)
เรื่อง กำรนำเสนอผลงำนสื่อผสม

ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน
๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน
- อธิบายขั้นตอนการนาเสนอผลงาน
การสื่อผสมได้
- นาเสนอผลงานการสื่อผสมได้
หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา แต่ไม่ครบสมบูรณ์
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ................................................. (ผู้ประเมิน)
วันที่ ………เดือน………………………………พ.ศ……………

๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรประเมินงำนทัศนศิลป์
รหัสวิชำ ศ ๒๑๑๐๒ รำยวิชำ ทัศนศิลป์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ เวลำ ๓ ชั่วโมง
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระ : ทัศนศิลป์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม.๑/๖ ประเมินงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่กาหนด
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การประเมินงานทัศนศิลป์ มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ประเมินจะต้องยึดหลักเกณฑ์ประเมินผล
งานทัศนศิลป์ เพื่อให้ประเมินผลงานได้อย่างเหมาะสมและเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน นาไปสู่การ
ชื่นชมในความงามของงานทัศนศิลป์
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
.
- อธิบายการประเมินงาน การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลงานทัศนศิลป์ตามหลักการและวิธีการได้
ทักษะ/กระบวนกำร
- ปรับปรุง และประเมินผลงานทัศนศิลป์ได้
เจตคติ
- แสดงความชื่นชมและเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ไทยของตนเองและผู้อื่นได้
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งำนหรือภำระงำน
- ใบงานที่ ๒.๑ เรื่อง ความหมายและลักษณะของการประเมินงานทัศนศิลป์
- ใบงานที่ ๒.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์
- ใบงานที่ ๒.๓ เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนางานทัศนศิลป์

๘๑

๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็น
กำรประเมิน
๑. ระบุและ
บรรยายเกี่ยวกับ
ความหมายและ
ลักษณะของการ
ประเมินงาน
ทัศนศิลป์

๔ (ดีมำก)
ระบุและบรรยาย
เกี่ยวกับความหมาย
และลักษณะของ
การประเมินงาน
ทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน

๒. ระบุและบรรยาย
หลักเกณฑ์การ
ประเมินงาน
ทัศนศิลป์

ระบุ และบรรยาย
หลักเกณฑ์การ
ประเมินงาน
ทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน

๓. ระบุและบรรยาย
การปรับปรุงและ
พัฒนางาน
ทัศนศิลป์

ระบุและบรรยาย
การปรับปรุงและ
พัฒนางานทัศนศิลป์
ได้ถูกต้อง ละเอียด
ชัดเจน

ระดับคุณภำพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ระบุและบรรยาย ระบุและบรรยาย
เกี่ยวกับความหมาย เกี่ยวกับลักษณะ
และลักษณะของ ความหมายและ
การประเมินงาน ลักษณะของการ
ทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง ประเมินงาน
ละเอียด ชัดเจนเป็น ทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
ส่วนใหญ่
ละเอียด ชัดเจนเป็น
บางส่วน
ระบุ และบรรยาย ระบุ และบรรยาย
หลักเกณฑ์การ
หลักเกณฑ์การ
ประเมินงาน
ประเมินงาน
ทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง ทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจนเป็น ละเอียด ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่
บางส่วน
ระบุและบรรยาย ระบุและบรรยาย
การปรับปรุงและ การปรับปรุงและ
พัฒนางาน
พัฒนางานทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง ละเอียด
ละเอียด ชัดเจน
ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๐-๑๒
๗-๙
๔-๖
ต่ากว่า ๔

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
ระบุและบรรยาย
เกี่ยวกับความหมาย
และลักษณะของ
การประเมินงาน
ทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย และ
ไม่ชัดเจน
ระบุ และบรรยาย
หลักเกณฑ์การ
ประเมินงาน
ทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย และ
ไม่ชัดเจน
ระบุและบรรยาย
การปรับปรุงและ
พัฒนางานทัศนศิลป์
ได้ถูกต้อง เพียงส่วน
น้อย และไม่ชัดเจน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรเรียนรู้ กำรประเมินงำนทัศนศิลป์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
- ความหมายและลักษณะของการประเมินงาน
ทัศนศิลป์ การสร้างหลักเกณฑ์เพื่อประเมินผลงานศิลปะ
ให้เกิดความเที่ยงธรรม เป็นการรวบรวมข้อมูลมา
ประกอบพิจารณาในทุก ๆ ด้านเพื่อการตัดสินใจ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ (K)
- อธิบาย บรรยาย ความหมายและลักษณะของ
การประเมินงานทัศนศิลป์ได้
ด้ำนทักษะและกระบวนกำรคิด (P)
- เขียน ระบุ ความหมายและลักษณะของการประเมิน
งานทัศนศิลป์ได้
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความ
เป็นไทยและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ของไทย

๘๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง ควำมหมำยและลักษณะของกำรประเมินงำนทัศนศิลป์
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูนาภาพผลงานทัศนศิลป์มาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นครู
อธิบายเชื่อมโยง ให้นักเรียนเข้าใจพื้นฐานของการวิเคราะห์ประเมินงานทัศนศิลป์
ขั้นสอน
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม (แต่ละกลุ่มไม่เกิน ๕ คน) โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้
เรื่องความหมายและลักษณะของการประเมินงานทัศนศิลป์ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตาม
หัวข้อ ดังนี้
- ความสาคัญของการประเมินงานทัศนศิลป์
- จุดประสงค์ของการประเมินงานทัศนศิลป์
- หลักเกณฑ์ของการประเมินงานทัศนศิลป์
๒. ให้นักเรียนนาความรู้ที่ไปศึกษามาเขียนสรุปลงในแบบบันทึกการศึกษาค้นคว้า
๓. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๒.๑ เรื่อง ความหมายและลักษณะของการประเมิน
งานทัศนศิลป์
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความหมายและลักษณะของการประเมิน
งานทัศนศิลป์

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
สื่อ
-ใบความรู้ที่ ๒.๑ ความหมายและ
ลักษณะของการประเมินงานทัศนศิลป์
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-ใบงานที่ ๒.๑ ความหมายและลักษณะ
ของการประเมินงานทัศนศิลป์

๘๔
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- ระบุ บรรยาย ความหมาย
และลักษณะของ
การประเมินงานทัศนศิลป์ได้
(K)
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- เขียน ระบุ ความหมายและ
ลักษณะของการประเมิน
งานทัศนศิลป์ได้ (P)
ด้ำนคุณลักษณะ
- มีความใฝ่เรียนรู้ มุง่ มัน่ ใน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ศึกษาใบความรู้ที่ ๒.๑
- ใบความรู้ที่ ๒.๑
- ศึกษาจากหนังสือเรียน
- หนังสือเรียน
- ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต
- อินเทอร์เน็ต
(กรณีที่ใช้ได้ในพื้นที่ของร.ร.)

- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

- นักเรียนทาใบงานที่ ๒.๑
เรื่อง ความหมายและ
ลักษณะการประเมินงาน
ทัศนศิลป์

- แบบประเมินผล
ใบงาน
(ภำคผนวก ก)

- ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
(ภำคผนวก ก)

- ระดับคะแนน ๓
ผ่านเกณฑ์

- สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
การทางาน รักความเป็นไทยและ ในการทางาน รักความเป็น
เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์
ไทย
ของไทย (A)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๘๕

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................... ................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่……......เดือน.........................พ.ศ...........

๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบควำมรู้ที่ ๒.๑
เรื่อง ควำมหมำยและลักษณะของกำรประเมินงำนทัศนศิลป์
กำรประเมินงำนทัศนศิลป์
การประเมินงานศิลปะ หมายถึง การสร้างหลักเกณฑ์เพื่อประเมินผลงานศิลปะให้เกิดความเที่ยงธรรม เป็น

การรวบรวมข้อมูลมาประกอบพิจารณาในทุก ๆ ด้านเพื่อการตัดสินใจ การประเมินมีความสาคัญมากและมีผลกระทบ
โดยตรงต่อนักเรียนหรือศิลปินผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน จึงควรดาเนินการด้วยความรอบคอบใช้หลักวิชามาประกอบ และมี
ความยุติธรรมอย่างทั่วถึง ซึ่งโดยทั่วไปการประเมินคุณค่าของงานทัศนศิลป์จะพิจารณาจาก ๓ ด้าน ได้แก่
๑. ด้ำนควำมงำม เป็นการประเมินคุณค่าในด้านทักษะฝีมือ การใช้ทัศนธาตุ ทางศิลปะและการจัดองค์ประกอบศิลป์
ว่าผลงานชิน้ นี้แสดงออกทางความงามของศิลปะได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อผู้ชมหรือผู้ดูให้เกิดความชื่นชมใน
สุนทรียภาพเพียงใด การแสดงออกทางความงามของศิลปะแต่ละยุค แต่ละสมัยจะมีความแตกต่างกัน ผูป้ ระเมินจะต้อง
ศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้วย
๒. ด้ำนเนื้อหำสำระ เป็นการประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะแต่ละชิน้ ว่ามีลักษณะเนื้อหาสาระอะไรกับผู้ชม ที่จะ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสาระเกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม ศาสนา การเมือง
ปัญญา ความคิดและจินตนาการ
๓. ด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึก เป็นการประเมินคุณค่าที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ดโู ดยการใช้เทคนิค
วิธีการและสื่อความหมายของวัสดุที่นามาสร้างสรรค์ ให้แสดงออกถึงความคิด จินตนาการในผลงาน
การประเมินคุณค่าของงานทัศนศิลป์จะพิจารณาด้านความงาม ด้านเนื้อหาสาระ และด้านอารมณ์ความรู้สึก

ที่มา : http://www.artbangkok.com/?p=6074

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๘๗

ใบงำนที่ ๒.๑
เรื่อง ควำมหมำยและลักษณะของกำรประเมินงำนทัศนศิลป์
คำชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน และเขียนบรรยายสรุปลักษณะของการประเมิน
งานทัศนศิลป์ ลงในช่องด้านล่าง

กำรสื่อควำมหมำย

มีไหวพริบในกำรดัดแปลง

วิธีกำร เทคนิค

มีข้อมูลชัดเจน

หลักกำรจัด
องค์ประกอบศิลป์

สะอำด เรียบร้อย
มีสุนทรียะ

มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์

มีควำมเป็นเอกภำพ
กลมกลืน และสมดุล

กำรแสดงออกที่มี
ลักษณะเฉพำะตัว

มีรูปลักษณ์
แปลกใหม่

ควำมประณีต
ควำมสมบูรณ์

ไม่ลอกเลียนแบบ
ผลงำนของผู้อื่น

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………..

๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ใบงำนที่ ๒.๑)
เรื่อง ความหมายและลักษณะของการประเมินงานทัศนศิลป์
ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน
๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน
- ระบุ บรรยาย ความหมายและ
ลักษณะของการประเมินงาน
ทัศนศิลป์ได้
- เขียน ระบุ ความหมายและลักษณะ
ของการประเมินงานทัศนศิลป์ได้
หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน หมายถึง ดีมาก
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
หมายถึง ดี
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา
หมายถึง พอใช้
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
หมายถึง ปรับปรุง
ลงชื่อ.............................................. (ผู้ประเมิน)
วันที่ ............เดือน..................................พ.ศ ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๘๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรประเมินงำนทัศนศิลป์
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรเรียนรู้ กำรประเมินงำนทัศนศิลป์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- การประเมินงานทัศนศิลป์นั้น มีวัตถุประสงค์ที่ ขั้นนำ
๑. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าผลงานทัศนศิลป์แต่ละชิ้นมีความสวยงามและมีคุณค่า
แตกต่างกัน ซึ่งผู้ประเมินจะต้องยึดหลักเกณฑ์
แตกต่างกัน และการที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อผลงานทางความรู้สึกของตนเองนั้น เป็น
การประเมินผลงานทัศนศิลป์ เพื่อประเมินผล
การติชม วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์และประเมินงานทัศนศิลป์
งานได้อย่างเหมาะสม
ขั้นสอน
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. ครูนาภาพตัวอย่างงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงมาอธิบาย โดยใช้หลักเกณฑ์การ
ด้ำนควำมรู้
ประเมินให้นักเรียนฟัง
- อธิบาย วิเคราะห์หลักเกณฑ์การประเมิน
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่แล้ว)
งานทัศนศิลป์ได้
๓. ครูแจกใบความรู้ ๒.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์ พร้อมกับภาพตัวอย่าง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- เขียนหลักเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์ได้ งานทัศนศิลป์กลุ่มละ ๑ ชิ้น ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา วิพากษ์วิจารณ์ โดยใช้หลักเกณฑ์การ
ประเมินจากใบความรู้
ด้ำนคุณลักษณะ
๔. ครูแจกใบงานที่ ๒.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์ ให้นักเรียนวิเคราะห์
- มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็น
และเขียนสรุปลงในใบงาน
ไทยและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ของไทย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของตนหน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหา เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
สือ่
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ภาพตัวอย่างงาน
- ใบความรู้ ๒.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินงานทัศนศิลป์
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๒.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินงานทัศนศิลป์

๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรเรียนรู้ กำรประเมินงำนทัศนศิลป์
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรประเมินงำนทัศนศิลป์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒
๓. นักเรียนนาภาพผลงานทัศนศิลป์ของตนเองที่เคยทามาในชั่วโมงต่อไป โดยเน้นย้าให้ภาพ
ผลงานที่นามามีขนาดไม่เกินกระดาษ A๔

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- อธิบาย วิเคราะห์
หลักเกณฑ์การประเมินงาน
ทัศนศิลป์ได้ (K)

วิธีกำร
- ศึกษาใบความรู้ที่ ๒.๒
- ศึกษาจากหนังสือเรียน
- ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต
- ภาพตัวอย่างผลงาน

ด้ำนทักษะและ
กระบวนกำร
- นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
- เขียนหลักเกณฑ์การ
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินงานทัศนศิลป์ได้ (P) งานทัศนศิลป์ และเขียนสรุป
ลงในใบงาน
ด้ำนคุณลักษณะ
- มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน - สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
การทางาน รักความเป็นไทย ในการทางาน รักความเป็น
และเห็นคุณค่าของงาน
ไทย
ทัศนศิลป์ของไทย (A)

๙๑
เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ใบความรู้ที่ ๒.๒
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ภาพตัวอย่างผลงาน

- ร้อยละ ๖๐ ผ่าน
เกณฑ์
- ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมินผล
ใบงาน

- ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก)

- ระดับคะแนน ๓
ผ่านเกณฑ์

๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ........
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่……......เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๙๓

ใบควำมรู้ที่ ๒.๒
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรประเมินงำนทัศนศิลป์

กฎเกณฑ์ในกำรประเมินควำมงำม และวิจำรณ์งำนศิลปะ (ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี) ประกอบด้วย
๑. มโนภำพ (Concept)
จินตนาการ หรือความคิดรวบยอดจากแรงบันดาลใจต่าง ๆ มาประมวลวิเคราะห์ ให้เป็นแนวคิดหรือ
มโนภาพของศิลปินที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียว ซึ่งใช้เป็นตัวกาหนดแนวทางการนาเสนอผลงานศิลปะใน
แบบต่าง ๆ ได้มากมายในแนวคิดที่เป็นมโนภาพเดียว
๒. ควำมสะเทือนใจ (Emotion)
ศิลปะ คือการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมา หรือความรู้สึกทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Sense)
การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน ประณีตบ้าง หยาบบ้าง นุ่มลึก หรือว่า
ดิบเถื่อน ฯลฯ แล้วแต่ประสบการณ์ รสนิยมแห่งศิลปะ (Artistic taste) และวิธีการที่ศิลปินจะเลือกใช้
๓. กำรแสดงออก (Expression)
หมายถึง การเปล่งเสียง หรือกล่าวถ้อยคาออกมา เพื่อแสดงกิริยาอาการ และสิ่งที่กาหนด ให้เข้ากับ
ความคิดและความรู้สึกของศิลปิน เหมือนเป็นพาหนะนามโนภาพขอศิลปินไปยังผู้ชม
๔. องค์ประกอบ (Composition)
การจัดองค์ประกอบที่นาเส้น สี รูปทรงที่แตกต่างกัน มาจัดประสานจัดวางได้จังหวะ เหมาะเจาะ
ประณีตลงตัวก่อให้เกิดความงามที่กลมกล่อมเป็นอย่างยิ่ง
๕. รูปแบบเฉพำะ (Design & Style)
การนาเสนอของศิลปินที่สาคัญในการพิจารณาคุณค่าของศิลปะ คุณค่าองศิลปินคือความเป็น
เอกลักษณ์ในรูปแบบของการนาเสนอ ที่ต้องมีรูปแบบเฉพาะตัวของศิลปิน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการของงานศิลปะให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปนั่นเอง
๖. เทคนิค (Technique)
เทคนิค และการดาเนินงานเป็นสิ่งช่วยให้ศิลปกรรมนั้น ๆ สมบูรณ์ แต่เทคนิคอย่างเดียวก็ไม่ใช่สิ่งที่
เป็นความสมบูรณ์ ถือว่าไม่ใช่ส่วนประธานแต่เป็นส่วนรองของการสร้างงานศิลปะ

๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ดังนี้
๑. สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่กาหนด
๒. ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงความก้าวหน้า ความแปลกใหม่ทันสมัย
๓. เทคนิควิธีการแสดงออกที่ช่วยให้ผลงานมีคุณค่า มีลักษณะเป็นของตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบและ
มีความสามารถในการใช้วัสดุสร้างสรรค์
๔. มีหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หรือการจัดภาพที่เหมาะสมสวยงาม
๕. มีความประณีตและเรียบร้อยหรือความสมบูรณ์ของผลงานศิลปะ

ที่มา : https://sites.google.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๙๕

ใบงำนที่ ๒.๒
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรประเมินงำนทัศนศิลป์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงหลักเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์

หลักเกณฑ์
กำรประเมินงำน
ทัศนศิลป์

๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ใบงำนที่ ๒.๒)
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรประเมินงำนทัศนศิลป์

ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน

๔ คะแนน

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

๑. ระบุ บรรยาย หลักเกณฑ์การประเมินงาน
ทัศนศิลป์ได้
๒. เขียน บรรยาย หลักเกณฑ์การประเมิน
งานทัศนศิลป์ได้
หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน หมายถึง ดีมาก
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
หมายถึง ดี
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหาบางส่วน
หมายถึง พอใช้
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
หมายถึง ปรับปรุง

ลงชื่อ………………………...…………….. (ผู้ประเมิน)
วันที่....................เดือน................................พ.ศ...................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรเรียนรู้ กำรประเมินงำนทัศนศิลป์
เรื่อง กำรปรับปรุงและพัฒนำงำนทัศนศิลป์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- การประเมินงานทัศนศิลป์ ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาผลงาน ขัน้ นำ
ตามหลักเกณฑ์ สู่การปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางานทัศนศิลป์
๑. ทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่แล้ว
๕ ด้าน คือ ๑. การสื่อความหมาย ๒. ความคิดสร้างสรรค์
๒. ครูสอบถามนักเรียนถึงการไปสืบค้นตัวอย่างการประเมินงาน
๓. เทคนิควิธีการ ๔. การจัดองค์ประกอบศิลป์
ทัศนศิลป์ พร้อมกับกล่าวชื่นชมสาหรับนักเรียนที่ไปสืบค้นมา สาหรับ
๕. ความประณีตเรียบร้อย เพื่อให้ผลงานนั้นมีความสมบูรณ์
นักเรียนที่ไม่ได้ไปสืบค้นมา ครูมีตัวอย่างเตรียมไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง
มากยิ่งขึ้น
ขั้นสอน
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. ครูให้นักเรียนนาภาพของตนเองออกมา เพื่อตรวจดูว่าขนาด
ด้ำนควำมรู้ (K)
เหมาะสม พอดีกับกระดาษในใบงานหรือไม่ ถ้านักเรียนไม่ได้เตรียมมาหรือ
- อธิบายการปรับปรุงและพัฒนางานทัศนศิลป์ของตนเอง
ภาพที่นามาใช้ไม่เหมาะสม ให้นักเรียนมารับภาพผลงานที่ครู
และผู้อื่นได้
๒. ครูนาภาพตัวอย่างมา แล้วอธิบายให้นักเรียนฟังว่าการปรับปรุง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร (P)
การพัฒนางานนั้นมี ๕ ด้าน คือ ๑. การสื่อความหมาย ๒. ความคิดสร้างสรรค์
- เขียน ระบุ การปรับปรุงและพัฒนางานทัศนศิลป์ของตนเอง ๓. เทคนิควิธีการ ๔. การจัดองค์ประกอบศิลป์ ๕. ความประณีตเรียบร้อย แล้ว
ได้
ยกตัวอย่างในแต่ละด้านให้นักเรียนฟัง
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
๓. ครูอธิบายว่าให้นักเรียนนาภาพติดลงในใบงานที่ ๒.๓ เรื่อง การ
- มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและเห็น ปรับปรุงและพัฒนางานทัศนศิลป์ พร้อมเขียนระบุ บรรยาย ถึงผลงานว่า
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ของตนเอง
สามารถจะปรับปรุงและพัฒนางานนั้นได้อย่างไรบ้าง

๙๗
เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
สือ่
- หนังสือเรียน
- ภาพงานทัศนศิลป์ขนาด A๔
- ใบความรู้ที่ ๒.๓ เรื่อง
การปรับปรุงและพัฒนางาน
ทัศนศิลป์
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๒.๓ เรื่อง การ
ปรับปรุงและพัฒนางานทัศนศิลป์

๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรเรียนรู้ กำรประเมินงำนทัศนศิลป์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง กำรปรับปรุงและพัฒนำงำนทัศนศิลป์
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒

ขั้นสรุป
๑. ครูขออาสาสมัครให้นักเรียนออกมานาเสนออธิบายผลงาน พร้อมให้
คาแนะนา ความคิดเห็น คาติชม

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- อธิบายการปรับปรุงและ
พัฒนางานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและผู้อื่นได้ (K)

วิธีกำร
- ศึกษาใบความรู้ที่ ๒.๓
- ศึกษาจากหนังสือเรียน
- ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต
- ภาพงานทัศนศิลป์

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- เขียน ระบุ การปรับปรุง - นักเรียนเขียนการปรับปรุง
และพัฒนางานทัศนศิลป์
พัฒนางานจากภาพของ
ของตนเองได้ (P)
ตนเอง ลงในใบงานที่ ๒.๓
เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนา
งานทัศนศิลป์
ด้ำนคุณลักษณะ
- มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน - สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
การทางาน รักความเป็นไทย ในการทางาน รักความเป็น
และเห็นคุณค่าของงาน
ไทย
ทัศนศิลป์ของตนเอง (A)

๙๙
เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ใบความรู้ที่ ๒.๓
- หนังสือเรียน
- ภาพงานทัศนศิลป์

- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมินผล
ใบงาน

- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก)

- ระดับคะแนน ๓
ผ่านเกณฑ์

๑๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที…่ …......เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๐๑

ใบควำมรู้ที่ ๒.๓
เรื่อง กำรปรับปรุงและพัฒนำงำนทัศนศิลป์
กำรพัฒนำงำนทัศนศิลป์
จากการประเมินและวิจารณ์ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูเป็นผู้วิจารณ์ผลงานนักเรียนหรือ
นักเรียนวิจารณ์ผลงานของตนเองหรือของเพื่อน ซึ่งเป็นการวิจารณ์ในระหว่างปฏิบัติงาน สามารถนา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
แนวทางในการพัฒนางานในทัศนศิลป์
๑. การสื่อความหมาย คือ ของงานทัศนศิลป์จะต้องแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับหัวข้อหรือเรื่องที่กาหนดไว้ให้ผู้อื่นรับรู้อย่าเข้าใจ เกิดความรู้สึกประทับใจในสิ่งที่
เราคิดและผลงานที่เรานาเสนอ เช่น ศิวะนาฏราช
๒. ความคิดสร้างสรรค์ คือ ผลงานทัศนศิลป์จะต่องมีการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ มีการปรุงแต่งความ
งามจากสิ่งที่มองเห็นในลักษณะต่าง ๆ มีการแก้ปัญหาในการนาไปใช้ประโยชน์แล้วนามา
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ใหม่ และมีการนาแนวคิดเดิมมาวางแผนคิดค้นแก้ไขปัญหา
ให้เกิดแนวความคิดแปลกใหม่ ให้ผลงานมีความก้าวหน้าขึ้น
๓. เทคนิควิธีการ คือ ผลงานทัศนศิลป์จะต้องมีการนาวัสดุและวิธีการของสื่อต่าง ๆ มาสร้างสรรค์
ให้เกิดความแปลกใหม่ และน่าสนใจ
๔. การจัดองค์ประกอบศิลป์หรือการจัดภาพ คือ ผลงานทัศนศิลป์จะต้องมีการนาทัศนธาตุต่าง ๆ
เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา สี บริเวณว่างและพื้นผิวมาจัดภาพหรือ
องค์ประกอบรวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
ได้แก่ เอกภาพ ดุลยภาพ จุดเด่น ความกลมกลืน และความขัดแย้ง
๕. ความประณีตและเรียบร้อย คือ ผลงานทัศนศิลป์จะต้องมีความประณีตและเรียบร้อย หรือมี
ความสมบูรณ์ของผลงาน

ที่มา: http.wikipedia.org>wiki>

๑๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำนที่ ๒.๓
เรื่อง กำรปรับปรุงและพัฒนำงำนทัศนศิลป์
ค ำชี้ แ จง ให้ นั ก เรี ย นน าภาพที่ เ ตรี ย มมาติ ด ลงในกรอบที่ ใ ห้ ม าด้ า นล่ า ง จากนั้ น เขี ย น ระบุ บรรยาย
การปรับปรุงและพัฒนางานทัศนศิลป์ของตนเอง
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนำ
ด้านการสื่อความหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านความคิดสร้างสรรค์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านเทคนิควิธีการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านความประณีตและเรียบร้อย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ………………………………………………………………………………………..ชั้น………………………เลขที่……………..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ชื่อ……………………………………………………………………………..ชั้น………………………เลขที่......................

แปะภาพผลงาน

๑๐๓

๑๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ใบงำนที่ ๒.๓)
เรื่อง กำรปรับปรุงและพัฒนำงำนทัศนศิลป์

ชื่อ.........................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน
- บรรยายการปรับปรุงและพัฒนา
งานทัศนศิลป์ของตนเองได้
- เขียน ระบุ การปรับปรุงและ
พัฒนางานทัศนศิลป์ของตนเองได้

๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน

หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

ลงชื่อ..............................................(ผู้ประเมิน)
วันที่ …………..เดือน………………………………….พ.ศ.…………..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๐๕

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ สืบสำนงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
รหัสวิชำ ศ๒๑๑๐๒ รำยวิชำ ทัศนศิลป์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ เวลำ ๕ ชั่วโมง
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระ : ทัศนศิลป์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
ม.๑/๑ ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเอง
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ม.๑/๒ ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน
๒ .สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ความเป็นมา รูปแบบ ลักษณะของงานทัศนศิลป์ในชาติและในท้องถิ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การสื่อ
ความหมายถึงเรื่องราว ความแตกต่าง และความกลมกลืนในงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
- ระบุ บรรยายลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ (K)
ทักษะ/กระบวนกำร
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปแบบลายไทยได้
- เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ (P)
เจตคติ
- แสดงความชื่นชมและเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ไทยได้ (A)
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด

๑๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งำนหรือภำระงำน
- ใบงานที่ ๓.๑ เรื่อง ลักษณะและรูปแบบงานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
- ใบงานที่ ๓.๒ เรื่อง ยุคสมัยของทัศนศิลป์ไทย
- ใบงานที่ ๓.๓ เรื่อง ศิลปะลายไทย
- ใบงานที่ ๓.๔ เรื่อง กนก ๓ ตัว
- ใบงานที่ ๓.๕ เรื่อง เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๐๗

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็น
ระดับคุณภำพ
กำรประเมิน
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. ระบุและ
ระบุและบรรยาย ระบุและบรรยาย ระบุและบรรยาย
บรรยายเกี่ยวกับ เกีย่ วกับลักษณะ เกี่ยวกับลักษณะ เกี่ยวกับลักษณะ
ลักษณะรูปแบบ
รูปแบบงาน
รูปแบบงาน
รูปแบบงาน
งานทัศนศิลป์ของ ทัศนศิลป์ของชาติ ทัศนศิลป์ของชาติ ทัศนศิลป์ของชาติ
ชาติและของ
และของท้องถิ่น
และของท้องถิ่น
และของท้องถิ่น
ท้องถิ่นตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
จากอดีตจนถึง
จากอดีตจนถึง
จากอดีตจนถึง
จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน
ปัจจุบันได้ถูกต้อง ปัจจุบันได้ถูกต้อง ปัจจุบันได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน

๑ (ปรับปรุง)

ระบุและบรรยาย
เกี่ยวกับลักษณะ
รูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ของชาติ
และของท้องถิ่น
ตนเอง
จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจนเป็น ละเอียด ชัดเจนเป็น เพียงส่วนน้อย และ
ส่วนใหญ่
บางส่วน
ไม่ชัดเจน

๒.ระบุ และ
เปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ของภาค
ต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย

ระบุ และ
เปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ของภาค
ต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน

ระบุ และ
เปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ของภาค
ต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่

ระบุ และ
เปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ของภาค
ต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจนเป็น
บางส่วน

ระบุ และ
เปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ของภาค
ต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยได้ถูกต้องเพียง
ส่วนน้อย และไม่
ชัดเจน

๓.ความกลมกลืน
และการสื่อถึง
เรื่องราวของงาน

ความกลมกลืน และ
การสื่อถึงเรื่องราว
ของงานได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน

ความกลมกลืน และ
การสื่อถึงเรื่องราว
ของงานได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่

ความกลมกลืน และ
การสื่อถึงเรื่องราว
ของงานได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน
เป็นบางส่วน

ความกลมกลืน และ
การสื่อถึงเรื่องราว
ของงานได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย และ
ไม่ชัดเจน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๐-๑๒
๗-๙
๔-๖
ต่ากว่า ๘

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึน้ ไป

๑๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สืบสำนงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น เรื่อง ลักษณะรูปแบบงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำ ทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ศิลปะประเภททัศนศิลป์ที่สาคัญของไทย
ขั้นนำ
ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และ
๑. ครูนาตัวอย่างผลงานหรือภาพงานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรม มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไทย และสถาปัตยกรรมให้นักเรียนดู นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ไทยและ
ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและ
๒. นักเรียนและครูยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่นักเรียนเคยพบเห็น (อาจจะเป็นวัด
รสนิยม เกี่ยวกับความงามของคนไทย
โบราณสถาน เป็นต้น)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้ำนควำมรู้ (K)
๑. ครูอธิบายถึงผลงานทัศนศิลป์ไทย ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ว่าแต่ละ
- บรรยาย ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ไทย ประเภทมีความหมาย ที่มา ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไร และมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
และท้องถิ่น (จิตรกรรม ประติมากรรม
ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตท้องถิ่นได้อย่างไร
สถาปัตยกรรม) ได้
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน ร่วมกันสนทนา แสดงความคิดเห็นถึงงานทัศนศิลป์ใน
ด้ำนทักษะและกระบวนกำรคิด (P)
ท้องถิ่นของตนเองที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
- วิเคราะห์ จาแนก ลักษณะรูปแบบงาน
๓. นักเรียนดูภาพประกอบที่ครูแบ่งประเภทไว้ให้ (จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม รวมถึง
ทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น (จิตรกรรม
งานท้องถิ่น) ประเภทละ ๑ ภาพ ให้นักเรียนอภิปราย แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มว่าแต่ละประเภท
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม) ได้
แตกต่างกันอย่างไร พร้อมกับทาลงในใบงานที่ ๓.๑ เรื่อง ลักษณะและรูปแบบงานทัศนศิลป์ไทยและ
ท้องถิ่น

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
สือ่
- หนังสือเรียน
- ภาพตัวอย่างงาน
ลักษณะ รูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ไทย
- ใบความรู้ที่ ๓.๑ เรื่อง
ลักษณะและรูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ไทยและ
ท้องถิ่น
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๓.๑ เรื่อง
ลักษณะและรูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ไทยและ
ท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สืบสำนงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น เรื่อง ลักษณะรูปแบบงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำ ทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
ขั้นสรุป
- มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รักความ
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันตั้งคาถามถามเพื่อนเพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา
เป็นไทยและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ของ
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่เรียนมา
ไทยและท้องถิ่น (จิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรม)

๑๐๙
เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

๑๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- แบบประเมินผล
งาน (ใบความรู้ที่
๓.๑)

- ร้อยละ ๖๐

ด้ำนควำมรู้
- สามารถบรรยายลักษณะ
รูปแบบงานทัศนศิลป์ไทยและ

- การสังเกตการปฏิบัติ
ผลงาน

ท้องถิ่น (จิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม)

ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

ได้ (K)
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- วิเคราะห์ จาแนกลักษณะ
รูปแบบงานทัศนศิลป์ไทยและ
ท้องถิ่น (จิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม)
ได้ (P)
ด้ำนคุณลักษณะ

- สังเกตการปฏิบัติงาน
- แบบประเมินผล - ระดับคุณภาพ ๒
(ใบงานที่ ๓.๑ เรื่อง
งาน (ใบงานที่ ๓.๑) ผ่านเกณฑ์
ลักษณะและรูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น)

- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

- สังเกตการใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการทางาน รักความ

มุ่งมั่นในการทางาน

เป็นไทยและเห็นคุณค่าของงาน รักความเป็นไทย
ทัศนศิลป์ของไทยและท้องถิ่น
(จิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรม) (A)

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
(ภำคผนวก ก)

- ระดับคะแนน ๓
ผ่านเกณฑ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๑๑

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผูส้ อน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
.............................................................................................................................. .............................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

๑๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบควำมรู้ที่ ๓.๑
เรื่อง ลักษณะและรูปแบบงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
ศิล ปะประเภททัศนศิ ล ป์ ที่ส าคัญของไทย ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม มี
รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไทยที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและรสนิยม เกี่ยวกับ
ความงามของคนไทย
ลักษณะของศิลปะไทย
ศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ความงาม
อย่างนิ่มนวลมีความละเอียดประณีต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนไทยที่ได้สอดแทรกไว้ใน
ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจาชาติของไทย อาจ
กล่าวได้ว่าศิลปะไทยสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา เป็นการเชื่อมโยงและโน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้เกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา
จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย เป็นการสร้างสรรค์ภาพเขียนที่มีลักษณะโดยทั่วไป
มักจะเป็น ๒ มิติ ไม่มีแสงและเงา สีพื้นจะเป็นสีเรียบ ๆ ไม่ฉูดฉาดสีที่ใช้
ส่วนใหญ่จะเป็นสีดา สีน้าตาล สีเขียว เส้นที่ใช้มักจะเป็นเส้นโค้งช่วยให้
ภาพดูอ่อนช้อย นุ่มนวล ไม่แข็งกระด้าง จิตรกรรมไทยมักพบในวัดต่าง ๆ
เรียกว่า “จิตรกรรมฝาผนัง”
ที่มา : www.freeandcheapnyc.com

จิตรกรรมไทย จัดเป็นภาพเล่าเรื่องที่เขียนขึ้นด้วยความคิดจินตนาการของคนไทย มีลักษณะตามอุดม
คติของช่างไทย คือ
๑. เขียนสีแบน ไม่คานึงถึงแสงและเงา นิยมตัดเส้นให้เห็นชัดเจน และเส้นที่ใช้ จะแสดงความรู้สึก
เคลื่อนไหวนุ่มนวล
๒. เขียนตัวพระ-นาง เป็นแบบละคร มีลีล า ท่าทางเหมือนกัน ผิดแผกแตกต่างกันด้วยสีร่างกายและ
เครื่องประดับ
๓. เขีย นแบบตานกมอง หรือเป็นภาพต่ากว่าสายตา โดยมุมมองจากที่สู งลงสู่ ล่ าง จะเห็นเป็นรูป
เรื่องราวได้ตลอดภาพ
๔. เขียนติดต่อกันเป็นตอน ๆ สามารถดูจากซ้ายไปขวาหรือล่างและบนได้ทั่วภาพ โดยขั้นแต่ละตอน
ของภาพด้วยโขดหิน ต้นไม้ กาแพงเมือง เป็นต้น
๕. เขียนประดับตกแต่งด้วยลวดลายไทย มีสีทองสร้างภาพให้เด่นเกิดบรรยากาศ สุขสว่างและมีคุณค่า
มากขึ้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๑๓

ประติมำกรรมไทย
ประติมากรรมเป็นผลงานศิลปกรรมที่เป็นรูปทรง ๓ มิติ ประกอบจากความสูง ความกว้างและความนูน
หรือความลึก ประติมากรรมเกิดขึ้นจากกรรมวิธีการสร้างสรรค์แบบต่าง ๆ เช่น การปั้นและหล่อ การแกะสลัก
การฉลุหรือดุน ประติมากรรมไทยเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ ส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาทางศาสนา
มักปรากฏอยู่ตามวัดและวัง มีขนาดตั้งแต่เล็กที่สุด เช่น พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง จนถึงขนาดใหญ่ที่สุด
เช่น พระอัจนะ หรือพระอัฏฐารส
เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมของประติ ม ากรรมไทยอาจแบ่ ง ประติ ม ากรรมออกเป็ น ๓ ประเภทคื อ
ประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมตกแต่ง และประติมากรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ผลงานประติมากรรมไทย แบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท สรุปได้ ดังนี้
๑. ประติ ม ากรรมไทยที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความเชื่ อ ความศรั ท ธา คติ นิ ย มเกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสนา เช่ น
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ลวดลายของฐานเจดีย์หรือพระปรางค์ต่าง ๆ
๒. ประติมากรรมไทยพวกเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น โอ่ง หม้อ ไห ครก กระถาง
๓. ประติ ม ากรรมไทยพวกของเล่ น ได้ แ ก่ ตุ๊ ก ตาดิ น ปั้ น ตุ๊ ก ตาจากกระดาษ ตุ๊ ก ตาจากผ้ า
หุ่นกระบอก ปลาตะเพียนสานใบลาน หน้ากาก วัสดุจากเปลือกหอย ชฎาหัวโขน ปลาตะเพียนสาน
๔. ประติมากรรมไทยพวกเครื่องประดับตกแต่ง เช่น กระถางต้นไม้ โคมไฟดินเผา
สถำปัตยกรรมไทย
หมายถึง ศิลปะการก่อสร้างของไทย อันได้แก่ อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร วัง สถูป และสิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆ ที่มีมูลเหตุที่มาของการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในแต่ละท้องถิ่น จะมีลักษณะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้าง
ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และคตินิยมของแต่ละท้องถิ่น แต่สิ่งก่อสร้างทางศาสนาพุทธ มักจะมีลักษณะที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก เพราะมีความเชื่อ ความศรัทธาและแบบแผนพิธีกรรมที่เหมือน ๆ กัน
สถำปัตยกรรมไทย สำมำรถจัดหมวดหมู่ ตำมลักษณะกำรใช้งำนได้ ประเภท คือ
๑. สถำปัตยกรรมที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัย ได้แก่ บ้านเรือน ตาหนัก วังและพระราชวัง เป็นต้น บ้านหรือ
เรือนเป็นที่อยู่อาศัยของสามัญชน ธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีทั้งเรือนไม้ และเรือนปูน เรือนไม้มีอยู่ 2 ชนิด คือ เรือน
เครื่องผูก เป็นเรือนไม้ไผ่ ปูด้วยฟากไม้ไผ่ หลังคามุงด้วย ใบจาก หญ้าคา หรือใบไม้ อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า เรือน
เครื่องสับ เป็นไม้จริงทั้งเนื้ออ่อน และเนื้อแข็ง ตามแต่ละท้องถิ่น หลังคามุง ด้วยกระเบื้อง ดินเผา พื้นและฝา
เป็นไม้จริงทั้งหมด ลักษณะเรือน ไม้ของไทยในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน และโดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะสาคัญ
ร่วมกันคือ เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่วเอียงลาดชัน
๒. สถำปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องศำสนำ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณสงฆ์ ที่เรียกว่า วัด ซึ่งประกอบไปด้วย
สถาปัตยกรรมหลายอย่าง ได้แก่ โบสถ์ เป็นที่กระทาสังฆกรรมของพระภิกษุ วิหารใช้ประดิษฐาน พระพุทธรูป
สาคัญ และกระทาสั ง ฆกรรมด้ ว ยเหมื อ นกั น กุฎิ เป็นที่อยู่ข องพระภิ ก ษุ สามเณร หอไตร เป็นที่เก็บรักษา
พระไตรปิฎกและคัมภีร์สาคัญทางศาสนา หอระฆังและหอกลอง เป็นที่ใช้เก็บระฆังหรือกลองเพื่อตีบอกโมงยาม
หรือเรียกชุมนุมชาวบ้าน สถูปเป็นที่ฝังศพ เจดีย์ เป็นที่ระลึกอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา

๑๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่มา : https : www.medium.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๑๕

ศิลปะในท้องถิ่น
ศิลปะท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ มักมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ วิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินหรือผู้คนในท้องถิ่นเอง
และมีลักษณะไม่เหมือนกับผลงานศิลปะท้องถิ่นอื่น ๆ ศิลปะในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่นักเรียนควรเรียนรู้และเห็น
คุณค่า โดยเฉพาะผลงานศิลปะในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น นักเรียนควรศึกษาถึงความเป็นมาของผลงานศิลปะ
เหล่านั้น เพื่อสามารถแนะนาผู้อื่นได้ โดยอาจใช้วิธีการ ดังนี้
๑. สัมภาษณ์โดยตรงกับศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนั้น
๒. จดบันทึกจากแผ่นป้ายนิเทศ
๓. ศึกษาจากหอสมุดหมู่บ้านหรือวัด
๔. ชมพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานศิลปะในท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยังมีวิธีค้นหาประวัติความเป็นมาของผลงานศิลปะวิธีอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งนักเรียนควร
เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมต่อไป
เป็นผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยอาศัยความรู้ความสามารถที่
มีอยู่ โดยนาเอาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสภาพแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม การดาเนิ นชีวิต ซึ่ง
งานศิลปะในแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะแตกต่างกันไป
ผลงานศิลปะในท้องถิ่นมีหลายรูปแบบ เช่น เครื่องจักรสาน ภาพเขียน (จิตรกรรม) เครื่องประดับ
เครื่องใช้สอยในครัวเรือน ของใช่ส่วนตัว ของเล่น เป็นต้น งานศิลปะท้องถิ่นมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้
๑. ภำคเหนือ เป็นท้องถิ่นที่มีป ระวัติความเป็นมายาวนาน และมีประเพณีวัฒนธรรมหลากหลาย ดั งนี้มี
แหล่งกาเนิดงานศิลปะอยู่มากมาย เช่น แหล่งทาร่มบ่อสร้าง และแหล่งผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา อ.สันกาแพง
จ.เชียงใหม่ แหล่งทาถ้วยชามตราไก่ อ.เกาะคา จ.ลาปาง เป็นต้น
๒. ภำคอีสำน ในท้องถิ่นนี้ มี ผลงานศิลปะอยู่หลายแห่งด้วยกัน บางแห่งก็มีชื่อสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น
แหล่งทาเครื่องปั้นดินเผา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นต้น

ที่มา : https : waidaah.biogsport.com

๑๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๓. ภำคใต้ ผลงานศิลปะของท้องถิ่นภาคใต้ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่หลายอย่าง เช่น การทาเรือกอและ
อ.ปะนาเระ จ.นรานิวาส เป็นต้น

ที่มา : https://www.nooraini2.biogsport.com

๔. ภำคกลำง แหล่ งผลิ ต งานศิ ล ปะทางภาคกลางส่ ว ยมากจะอยู่ ใ นจัง หวั ด รอบ ๆ กรุ งเทพมหานคร
แหล่งผลิตผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น ตุ๊กตาดินเผา อ.บางเสด็จ จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นต้น
กำรอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น
ผลงานศิลปะต่าง ๆ ในท้องถิ่นของไทย ถือเป็นของที่มีคุณค่า และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรหวง
แหนและรั ก ษาไว้ นั ก เรี ย นสามารถช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะท้ อ งถิ่ น ได้ โดยอาจใช้ วิ ธี ต่ า ง ๆ ดั ง นี้
๑. ถ้ามีโอกาสที่จะเรียนรู้การทาผลงานศิลปะในท้องถิ่น ควรศึกษาและเรียนรู้จนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะได้ เพื่อจะได้สืบสานผลงานศิลปะของท้องถิ่นต่อไป
๒. บันทึกเกี่ยวกับผลงานศิลปะชิ้นต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อไว้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
๓. ไม่ทาลายผลงานศิลปะต่าง ๆ ในท้องถิ่น
๔. เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานศิลปะหรือกิจกรรมอนุรักษ์ผลงานศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๑๗

ใบงำนที่ ๓.๑
เรื่อง ลักษณะและรูปแบบงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ท้องถิ่น

งานจิตรกรรม
ลักษณะและรูปแบบ
งำนทัศนศิลป์ไทย
และท้องถิ่น
ประติมากรรม

ท้องถิ่น

งานสถาปัตยกรรม

ท้องถิน่
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๑๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบประเมินผลงำน
(หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ ใบงำนที่ ๓.๑)
เรื่อง ลักษณะและรูปแบบงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น

ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่อง
ประเมินคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน

๔ คะแนน

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

- สามารถบรรยายลักษณะ รูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น (จิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม) ได้
- สามารถวิเคราะห์ จาแนกลักษณะรูปแบบ
งานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น (จิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม) ได้

หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน หมายถึง ดีมาก
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
หมายถึง ดี
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา
หมายถึง พอใช้
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
หมายถึง ปรับปรุง

ลงชื่อ……………………………………….. (ผู้ประเมิน)
วันที่ ……………….เดือน……………………………………..พ.ศ…………………

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๑๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ยุคสมัยของทัศนศิลป์ไทย
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สืบสำนงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ยุคสมัยของทัศนศิลป์ไทยแบ่งตาม ขั้นนำ
ยุคสมัยประวัติศาสตร์ของไทย
๑. ครูทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่แล้ว จากนั้นให้ส่งตัวแทนกลุ่มมาจับฉลาก เพื่อนาเสนอหน้าชั้น
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
เรียน กลุ่มละไม่เกิน ๗ นาที
ด้ำนควำมรู้ (K)
ขั้นสอน
- อธิบายรูปแบบงานทัศนศิลป์ของ
๑. นักเรียนศึกษาโดยสื่อรูปภาพประกอบกับครูอธิบาย โดยรวมถึงลักษณะของงานทัศนศิลป์ไทย
ไทยตามยุคสมัย
ในอดีต แต่ละยุคสมัย ได้แก่
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร (P)
๑. ศิลปะทวารวดี
๒. ศิลปะลพบุรี
- เขียน ระบุ นาเสนอลักษณะ
๓. ศิลปะศรีวิชัย
๔. ศิลปะเชียงแสน
รูปแบบงานทัศนศิลป์ของไทยตามยุค
๕. ศิลปะสุโขทัย
๖. ศิลปะอยุธยา
สมัย
๗. ศิลปะรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
๒. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๗ กลุ่ม ตามหัวข้อข้างต้นแล้วศึกษาค้นคว้าเรื่อง งานจิตรกรรม
- มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมไทยในแต่ละยุคสมัยตามหัวข้อที่ได้รับ
รักความเป็นไทยและเห็นคุณค่าของ
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน ในรูปแบบของงานทัศนศิลป์ งานที่เป็นที่รู้จัก
งานทัศนศิลป์ของไทยจากอดีตจนถึง และอิทธิพลที่มีต่อยุคสมัยนั้น

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
สือ่
- หนังสือเรียน
- ภาพประกอบงาน
ทัศนศิลป์ไทยแต่ละยุค
สมัย
- ใบความรู้ที่ ๓.๒ เรื่อง
ยุคสมัยของทัศนศิลป์
ไทย
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๓.๒ เรื่อง ยุค
สมัยของทัศนศิลป์ไทย

๑๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สืบสำนงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
เรื่อง ยุคสมัยของทัศนศิลป์ไทย
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ปัจจุบัน
๔. เมื่อรายงานหน้าชั้นทุกกลุ่มแล้ว ให้นักเรียนทาการสรุปของแต่ละกลุ่ม ลงในใบงานรายบุคคล
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนตอบคาถามจากครู และขออาสาสมัครเพื่อให้นักเรียนสรุปใจความสาคัญในเรื่องที่
เรียนไป
๒. นักเรียนรับภาระงานโดยให้ไปสืบค้นล่วงหน้า เกี่ยวกับเรื่องจิตรกรรมไทยและลายไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๒๑

วัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ศึกษาใบความรู้ที่ ๓.๒ - แบบประเมินผล
- ศึกษาจากหนังสือเรียน งาน (ใบความรู้ที่
- ศึกษาจากภาพประกอบ ๓.๒)
งานทัศนศิลป์ไทยแต่ละ
ยุคสมัย

- ร้อยละ ๖๐

- นักเรียนแบ่งกลุ่ม
นาเสนองานตามหัวข้อที่
ได้รับ
- นักเรียนทาใบงานที่
๓.๒ เรื่อง ยุคสมัยของ
ทัศนศิลป์ไทย

- แบบประเมินผล
งาน (ใบงานที่ ๓.๒)

- ระดับคุณภาพ

- นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

- สังเกตการใฝ่เรียนรู้

- ระดับคะแนน

มุ่งมั่นในการทางาน รักความ

มุ่งมั่นในการทางาน

เป็นไทยและเห็นคุณค่าของ

รักความเป็นไทย

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก)

ด้ำนควำมรู้
- สามารถบรรยายรูปแบบ
งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่
ละยุคสมัยจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันได้ (K)

ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- สามารถเขียน ระบุลักษณะ
รูปแบบงานทัศนศิลป์ของไทย
ในแต่ละยุคสมัยจากอดีต
จนถึงปัจจุบันได้ (P)

๒ ผ่านเกณฑ์

ด้ำนคุณลักษณะ

งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่
ละยุคสมัยจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน (A)

๓ ผ่านเกณฑ์

๑๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................................... ........................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................... ................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผูส้ อน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๒๓

ใบควำมรู้ที่ ๓.๒
เรื่อง ยุคสมัยของทัศนศิลป์ไทย
การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ของไทย คือ การกาหนดช่วงเวลาเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย โดยทั่วไปการกาหนดช่วงเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงสมัยใดสมัยหนึ่ง
มักจะอ้างอิงเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ เช่น การขึ้น
ครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งจนถึงปีที่พระองค์สวรรคตหรือสิ้นอานาจหรือแบ่งตามศูนย์กลางอานาจ
การปกครอง เป็นต้นสมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งเป็นสมัยย่อย ๆ ได้หลายแบบ ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น ๗ สมัย
สมัยทวำรดี
เป็นชื่อที่ใช้เรียกยุคที่มีศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่มีการสร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๕-๑๖ ได้
พบหลักฐานว่าอาณาจักรนี้น่าจะมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครปฐม
สถำปัตยกรรม ส่วนมากจะเหลือให้เห็นเพียงโครงสร้างหรือฐาน ซึ่งสร้างด้วยวัสดุจาพวกอิฐ หิน ศิลาแลง โดย
โครงส่วนบนมักจะทาด้วยไม้ และได้ผุพังไปตามกาลเวลา เช่น พระปฐมเจดีย์องค์เดิมทรงบาตรคว่า รูปปั้นรูป
สลักที่ฐานเจดีย์วัดพระประโทน จังหวัดนครปฐม บริเวณอุทยานเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่บริเวณ
อาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งประตูหลอกที่วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม แต่ที่ยังคงมีสภาพ
ดี มีความสวยงามจะพบได้ที่เจดีย์กู่กุด จังหวัดลาพูน

ที่มา : https://www.baanjomyut.com

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ประติ มำกรรม ได้แก่ พระพุทธรู ปนั่งห้อยพระบาทปางแสดงปฐมเทศนา พระพุทธรูปศิลาขาว ปัจจุบันอยู่
ด้านหลังองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และที่วิหารหน้าวัดพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้
ยังพบธรรมจักรประกอบกวางหมอบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนการแสดงปฐมเทศนา ที่จังหวัดนครปฐมนี้อีกด้วย

๑๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมัยศรีวิชัย
เป็นชื่อเรียกกลุ่มศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๗ โดยคาดว่า
น่าจะมีศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่บริเวณอาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่บางส่วน
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
สถำปัตยกรรม พบสถูปทรงมณฑป ยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป เช่น สถูปห้ายอดหรือพระบรม
ธาตุไชยา ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
ประติ ม ำกรรม ได้ แ ก่ พระโพธิ สั ต ว์อ วโลกิ เ ตศวร หล่ อ ด้ว ยส าริ ด ปัจ จุ บั น อยู่ ที่พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ
กรุงเทพมหานคร และรูปพระวิษณุ พระหัตถ์ทรงหอยสังข์แบบศิลปะฮินดู
จิตรกรรม ในสมัยนี้ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน

พระบรมธาตุไชยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : https://www.glitter.mthai.com

สมัยลพบุรี
เป็นชื่อใช้เรียกศิลปวัตถุ โบราณที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๘ โดยมีศูนย์กลาง
อาณาจักรอยู่ที่บริเวณจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงเวลานั้นลพบุรีอยู่ในช่วงภายใต้การปกครองของเขมร
(ขอม)
สถำปัตยกรรม ได้แก่ ปรางค์ ปราสาท ที่สร้างขึ้นด้วยหินทราย อิฐ ศิลาแลง จึงเรียกว่าปราสาทหินและปรางค์
เช่น พระปรางค์สามยอด จังหวัด ลพบุรีในปัจจุบัน ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทับหลังรูปนารายณ์บันทมสินธุ์ที่งดงาม ปราสาทเมืองต่า จังหวัดบุรีรัมย์ และปรางค์ที่
วัดนครโกษา จังหวัดลพบุรี
ประติ ม ำกรรม นิ ย มสร้ า งภาพสลั ก ด้ ว ยหิ น โดยเฉพาะหิ น ทราย ส่ ว นมากนิ ย มสร้ า งเป็ น พระพุ ท ธรู ป
ปางนาคปรก และยังมีการสลักรูปเหมือน เช่น รูปของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งอาณาจักรเขมร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๒๕

ที่มา : http://www. baanjomyut.com

พระพุทธรูปปางนาคปรก สมัยลพบุรี
จิตรกรรม ในสมัยลพบุรียังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน
สมัยเชียงแสน
ศิลปะเชียงแสน นับว่าเป็นศิลปะไทยอย่างแท้จริง ศิลปะสมัยเชียงแสน หมายถึง ศิลปะที่กาเนิดขึ้นใน
บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยคาว่าเชียงแสนเป็นชื่อเมืองเก่าที่สาคัญเมืองหนึ่ง ในจังหวัดเชียงราย และ
การที่ได้พบประติมากรรมบางชิ้นที่งดงาม เมืองเชียงแสนจึงได้เรียกศิลปะที่ ค้นพบว่า ศิลปะแบบเชียงแสน
เจริญรุ่งเรืองแพร่กระจายไปทั่วภาคเหนือ ตลอดถึงเมืองเชียงใหม่ เมื่อเมืองเชียงใหม่มีอานาจขึ้นราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ โดยมีพ่อขุนเม็งรายเป็นผู้นา หลังจากนี้ทรงมีอานาจครอบคลุมทั่วภาคเหนือเรียกว่า “อาณาจักร
ล้านนา” มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงใหม่
สถำปัตยกรรมสมัยเชียงแสน
โบสถ์ วิหาร เจดีย์ หอไตร กระทั่งบ้านเรือน ล้วนมีเอกลักษณ์เด่น โบสถ์ วิหาร อาคารก่ออิฐถือปูน
หลังคาโบสถ์ วิหารสมัยเชียงแสนมีเอกลักษณ์ คือ “เป็นหลังคาที่แสดงโครงสร้าง” คือไม่มีฝ้าเพดาน สามารถ
มองเห็นเครื่องหลังคาได้ทุกชิ้น การตกแต่งอาคารนิยมตกแต่งด้วยเครื่องไม้สลักและลายรูปปั้น องค์ระฆังถูกบีบ
ให้เล็กลง มีบัลลังก์ปล้อง และที่ยอดมีฉัตรกั้น เจดีย์บางองค์เป็น 8 เหลี่ยม บางองค์เป็นเจดีย์ทรงกลม เจดีย์
เชียงแสนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัย

ที่มา: https://www.sites.google.com

ที่มา: https://www.storiesofarchitecturblogwordpress.com
ที่มา: https://www.slideshare.net.com

๑๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประติมำกรรมสมัยเชียงแสน
พระพุทธรูปสาริดและปูน พระพุทธรูปเชียงแสนมี ๒ แบบ ได้แก่
๑.) เป็นพระพุทธรูปที่มีพระรัศมีเป็นดอกบัวตูมหรือลูกแก้ว ขมวดผมจะมีลักษณะใหญ่ หน้าจะกลม
และอมยิ้ม คางเป็นปม หน้าอกนูนและกว้างเหมือนหน้าอกราชสีห์ ชายจีวรเหนือบ่าซ้ายสั้นปลายมีแฉกเป็น
เขี้ ย วตะขาบนิ ย มท าปางมารวิ ชั ย และขั ด สมาธิ เ พชร และที่ ฐ านจะท าเป็ น รู ป บั ว คว่ าหรื อ บั ว หงาย เป็ น
พระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลมาจากปาละอินเดีย
๒.) นิยมเรียกว่า “แบบเชียงใหม่” เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย สังเกตเอกลักษณ์
คือ พระรัศมี ดอกบัวตูมจะต้องสูงขึ้น อาจจะเป็นเปลวแบบของสุโขทัย ขมวดผมจะเล็ก ร่างกายอวบอ้วนและ
หน้าอกนูน แต่มีชายจีวรยาวลงมาถึงท้อง ชอบทานั่งขัดสมาธิราบ ประติมากรรมรูปปั้นเทวดาและนางฟ้า ที่
ประดิษฐานเจดีย์ ที่วัดเจ็ดยอด สร้างในสมัยของพระเจ้ าติโลกราช โดยมีเอกลักษณ์เหมือนกับพระพุทธรูปเชียง
แสนแบบที่ ๒ ซึ่งเป็นประติมากรรมที่ยอมรับว่าวิจิตรงดงามมาก
สมัยสุโขทัย
เป็นศิลปกรรมที่งดงามมากและจัดเป็นยุคสูงสุดในด้านคุณค่าความงามของศิลปะไทย ศิลปะ
สมัยสุโขทัยนี้ประกอบด้วยการพัฒนาการทางศิลปะตั้งแต่ยุคขอม ลพบุรี ผสมผสานศิลปะแบบลังกาและศรีวิชัย
ทางใต้ ข องไทยมาเป็ น ศิ ล ปะสุ โ ขทั ย โดยแท้ อั น เกิ ด จากความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา
สถำปัตยกรรม เป็นแบบอย่างที่มีแบบแผนชัดเจนและได้มีการสร้างสรรค์รูปแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ที่เห็นชัดเจนเป็นสุโขทัยแท้ คือ ทรงดอกบัวตูมหรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย
ประติมำกรรม พระพุทธรูปมีรูปร่างลักษณะที่งดงาม ทรวดทรงกิริยาท่าทางอ่อนช้อยมีเครื่องประดับตกแต่ง
ด้วยชฎาที่งดงาม ซึ่งแตกต่างจากยุคสมัยอื่น ๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะพระเทศจะมีรัศมีเปลวเป็นเอกลักษณ์
จิตรกรรม พบภาพจาลองเป็นลายเส้นบนแผ่นหินชนวนที่วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย และภาพเขียนสีแบบเอกรงค์
กลุ่มดา-แดง ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัยแท้ ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย
ที่มา:https://www.saksun602.blogspot.com

พระพุทธรูปประทับยืนแบบศิลปะสุโขทัย
ที่มา:https://www. saksun602.blogspot.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๒๗

สมัยอยุธยำ
อยุธยาเป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ ศิลปะ
ต่างๆ ได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัย ได้พัฒนามาเป็นแบบอย่างอยุธยาโดยแท้มี ๓ ระยะ คือ
 ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ ๑๘-๒๐)
 ศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง (พุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑)
 ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๓)
สถำปัตยกรรม ที่พบได้แก่ เจดีย์ทรงกลม เจดีย์ทรงเหลี่ยมย่อมุม โบสถ์ วิหาร และมีศิลปะต่างแดนเข้ามามี
อิทธิ พ ลปะปนอยู่ จึ งมีก ารผสมผสานแนวความคิดแบบศิล ปะอยุ ธ ยากั บอิทธิ พลของต่างแดน เช่น โบสถ์
วัดไชยวัฒนารามแบบต่างชาติ และปรางค์วัดมหาธาตุแบบลพบุรี ศิลปะเขมร

ปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดอยุธยา แบบศิลปะลพบุรีรับอิทธิพลจากเขมร
ที่มา : https://www.baanjomyut.com

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ที่มา : https://www.baanjomyut.com

ประติมำกรรม พระพุทธรูปปรากฏมีเครื่องประดับตกแต่งมากขึ้น เป็นภาพแบบไทย เขียนสีแบน ๆ เล่าเรื่อง
ด้วยการตัดเส้น และพบวิธีการเรียกว่า เทคนิค Fresco หรือการเขียนสีบนปูนเปียก
สมัยรัตนโกสินทร์
เป็นยุคสมัยที่ได้รับอิทธิพลแบบอย่างจากตะวันตกเข้ามามาก ศิลปะเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนากรุงเทพฯ ขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๒๕ มาจนถึงปัจจุบัน
สถำปัตยกรรม มีการสร้างวัดวาอารามขึ้นเป็นจานวนมาก ปรากฏมีอิทธิพลการสร้างแบบหลังคาโดมโค้ง ซึ่ง
เป็นการรับอิทธิพลจากตะวันตก เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นต้น แนวศิลปะผสมระหว่างไทยกับตะวันตก
เช่น พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ประติมำกรรม มีการหล่อ การปั้น การแกะสลักพระพุทธรูปและรูปสัตว์สิ งโต มีการปั้นรูปแบบคนเหมือนจริง
ขึ้นเป็นรูปปั้นอนุสาวรีย์ของรัชกาลต่าง ๆ
จิตรกรรม คงรักษารูปแบบของจิตรกรรมไทยไว้ เช่น การเขียนหนังสือที่โบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แต่ก็มี
การรับเอาอิทธิพลศิลปะตะวันตกเข้ามาผสมผสาน เช่น เทคนิ คภาพมองจากที่สูง และมีการใช้ทองปิดภาพวาด
ศิ ล ปิ น ไทยที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ขรั ว อิ น โข่ ง ที่ ไ ด้ น าเอาอิ ท ธิ พ ลจิ ต รกรรมตะวั น ตก เข้ า มาผสมผสานกั บ แบบ
จิตรกรรมไทย เป็นงาน ๓ มิติ เช่น โบสถ์วัดบวรนิเวศวิหาร ที่กรุงเทพ

๑๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำนที่ ๓.๒
เรื่อง ยุคสมัยของทัศนศิลป์ไทย
คำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาจากเรื่องยุคสมัยของทัศนศิลป์ไทย ในรูปแบบของงานทัศนศิลป์ งานที่เป็นที่
รูจ้ ัก และอิทธิพลที่มีต่อยุคสมัยนั้นทั้ง ๗ กลุ่ม จากการที่ได้ฟังการนาเสนอของทุกกลุ่ม
ชื่อ………………………………………………..……………………………ชั้น…………………เลขที.่ ....................
สมัยทวารวดี

สมัยลพบุรี

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
สมัยศรีวิชัย

…………………………………………………………………
สมัยเชียงแสน

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
สมัยสุโขทัย

…………………………………………………………………
สมัยอยุธยา

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
สมัยรัตนโกสินทร์
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๒๙

เกณฑ์กำรประเมิน
คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียนแล้วขีด ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับกำรประเมิน

กำรแสดง
ควำมคิดเห็น

กำรยอมรับ
ฟังคนอื่น

กำรทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

ควำมมีน้ำใจ

กำรมี
ส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม

รวม
๒๐
คะแนน

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
................/................/................

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง
ให้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
๑๘ - ๒๐
ดีมาก
๑๔ - ๑๗
ดี
๑๐ - ๑๓
พอใช้
ต่ากว่า ๑๐
ปรับปรุง

๑๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ ใบงำนที่ ๓.๒)
เรื่อง ยุคสมัยของทัศนศิลป์ไทย

ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน

๔ คะแนน

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

- บรรยายรูปแบบงานทัศนศิลป์ของไทยจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันได้
- เขียน ระบุ นาเสนอลักษณะรูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้
หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ถูกต้องบ้าง
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

ลงชือ่ ....................................................(ผู้ประเมิน)
วันที่……………เดือน………………………………………..พ.ศ.…………………..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๓๑

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สืบสำนงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
เรื่อง ศิลปะลำยไทย
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
- ลักษณะ ประเภท ของศิลปะลายไทย งาน
ขั้นนำ
จิตรกรรมไทย และลายไทย (จัดแบ่งการเขียน
๑. ทบทวนการเขียนลายจิตรกรรมไทย
สือ่
ออกเป็น ๔ หมวด คือ กนก นารี กระบี่ คชะ) อัน
๒. เข้าสู่เรื่องของศิลปะไทย เน้นไปที่จิตรกรรมไทย พัฒนาการที่เกิดขึ้น ลักษณะเด่นที่อยู่ใน - หนังสือเรียน
เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติต่าง ผลงาน บ่งบอกถึงความงดงามและชี้ให้เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้อย่างไร
- ภาพประกอบงาน
ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ความงดงามที่สืบทอดอัน
ขั้นสอน
จิตรกรรมไทย ลายไทย
ยาวนานมาตั้งแต่อดีต บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่
๑. ครูให้ความรู้เรื่องจิตรกรรมไทย มีลักษณะ กระบวนการอย่างไร
- ใบความรู้ที่ ๓.๓ เรื่อง
เกิดขึ้น โดยมีพัฒนาการบนพื้นฐานของความเป็น
๒. ครูอธิบายถึงการจัดแบ่งการเขียนออกเป็น ๔ หมวด คือ กนก นารี กระบี่ คชะ ว่าแต่ละ ศิลปะลายไทย
ไทย
หมวดมีความหมาย มีที่มา มีลักษณะการนาไปใช้งานแตกต่างกันอย่างไร เพราะแต่ละลวดลายมี
ลักษณะการวาดที่แตกต่างกัน
ภำระงำน/ชิ้นงำน
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓. นักเรียนศึกษารายละเอียดในใบความรู้ที่ ๓.๓ เรื่อง ศิลปะลายไทย
- ใบงานที่ ๓.๓ เรื่อง ศิลปะ
ด้ำนควำมรู้ (K)
๔. นักเรียนเขียนอธิบายและจาแนกลักษณะของงานจิตรกรรมไทย และลายไทยลงในใบงาน ลายไทย
- อธิบายและจาแนกลักษณะของงานจิตรกรรม
ขั้นสรุป
ไทย และลายไทยได้
๑. ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมไทยจากภาพฝาผนังตามวัด
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร (P)
ต่าง ๆ
- วิเคราะห์ ลักษณะ ประเภท ของงานจิตรกรรม
๒. ให้นักเรียนวาดภาพลายไทยในหมวดที่ตนเองสนใจมา ๑ ภาพ โดยให้ทาเป็นการบ้าน
ไทยและลายไทยได้
นามาส่งในชั่วโมงต่อไป

๑๓๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สืบสำนงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
- มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็น
ไทยและเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าของภาพ
จิตรกรรมไทยและลายไทย

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ศิลปะลำยไทย
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๓๓

วัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- ศึกษาใบความรู้ที่ ๓.๓
- ศึกษาจากหนังสือเรียน
- ศึกษาจากภาพประกอบ
งานจิตรกรรมไทย ลาย
ไทย

- ใบความรู้ที่ ๓.๓
- ภาพประกอบงาน
จิตรกรรมไทย ลายไทย
- หนังสือเรียน

- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- นักเรียนทาใบงานที่
๓.๓ เรื่อง ศิลปะลายไทย
- นักเรียนวาดภาพลาย
ไทยตามหมวดที่สนใจ ๑
ภาพ

- แบบประเมินผลใบ
งานที่ ๓.๓

- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก)

- ระดับคะแนน
๓ ผ่านเกณฑ์

ด้ำนควำมรู้
- อธิบายและจาแนก
ลักษณะของงานจิตรกรรม
ไทย และลายไทยได้ (K)
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- วิเคราะห์ ลักษณะ
ประเภท ของงานจิตรกรรม
ไทย และลายไทยได้ (P)

ด้ำนคุณลักษณะ
- มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน - สังเกตการใฝ่เรียนรู้
การทางาน รักความเป็นไทย มุง่ มั่นในการทางาน
และเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า รักความเป็นไทย
ของภาพจิตรกรรมไทยและ
ลายไทย (A)

๑๓๔

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................... ................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผูส้ อน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๓๕

ใบควำมรู้ที่ ๓.๓
เรื่อง ศิลปะลำยไทย
ศิลปะไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติต่างภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ความงดงามที่สืบทอด
อันยาวนานมาตั้งแต่อดีต บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีพัฒนาการบนพื้นฐานของความเป็นไทย ลักษณะ
นิ สั ย ที่ อ่ อ นหวาน ละมุ น ละไม รั ก สวยรั ก งาม ที่ มี ม านานของสั ง คมไทย ท าให้ ศิ ล ปะไทยมี ค วามประณี ต
อ่อนหวาน เป็นความงามอย่างวิจิตรอลังการที่ทุกคนได้เห็นต้องตื่นตาตื่นใจอย่างบอกไม่ถูก ลักษณะความงามนี้
จึงได้กลายเป็นความรู้สึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคนไทยและศิลปะไทยยังตัดเส้นด้วยสีดาและสีน้าตาล
เท่านั้น
ศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ความเป็นอยู่
และการดารงชีวิตของคนไทยที่ได้ส อดแทรกไว้ในผลงานที่ส ร้างสรรค์ขึ้น โดยเฉพาะศิล ปกรรมที่เกี่ยวกับ
พระพุ ทธศาสนา ซึ่ง เป็ น ศาสนาประจ าชาติข องไทย อาจกล่ าวได้ ว่า ศิ ล ปะไทยสร้ า งขึ้ น เพื่ อส่ ง เสริ ม พุ ท ธ
ศาสนา เป็นการเชื่อมโยงและโน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา ภาพไทย
หรือ จิตรกรรมไทย จัดเป็นภาพเล่าเรื่องที่เขียนขึ้นด้วยความคิดจินตนาการของคนไทย มีลักษณะตามอุดมคติ
ของกระบวนงานช่างไทย คือ
‒ เขี ย นสี แ บน ไม่ ค านึ ง ถึ ง แสงและเงา นิ ย มตั ด เส้ น ให้ เ ห็ น ชั ด เจน และเส้ น ที่ ใ ช้ จะแสดง
ความรู้สึกเคลื่อนไหวนุ่มนวล
‒ เขียนตัวพระ-นาง เป็นแบบละคร มีลีลา ท่าทางเหมือนกัน ผิดแผกแตกต่าง กันด้วยสีร่างกาย
และเครื่องประดับ
‒ เขียนแบบตานกมอง หรือเป็นภาพต่ากว่าสายตา โดยมุมมองจากที่สูงลงสู่ ล่าง จะเห็นเป็นรูป
เรื่องราวได้ตลอดภาพ
‒ เขียนติดต่อกันเป็นตอน ๆ สามารถดูจ ากซ้ายไปขวาหรือล่างและบนได้ทั่ว ภาพ โดยขั้นตอน
ภาพด้วยโขดหิน ต้นไม้ กาแพงเมือง และเส้นสินเทาหรือคชกริด เป็นต้น
‒ เขียนประดับตกแต่งด้วยลวดลายไทย มีสีทองสร้ างภาพให้เด่นเกิดบรรยากาศ สุขสว่างและมี
คุณค่ามากขึ้น

ที่มา : http://album.sanook.com/files/852575

๑๓๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพลายไทย เป็นลายที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีธรรมชาติมาเป็นแรงดลบันดาลใจ โดยดัดแปลงธรรมชาติให้
เป็นลวดลายใหม่อย่างสวยงาม เช่น ตาอ้อย ก้ามปู เปลวไฟ รวงข้าว และดอกบัว ฯลฯ ลายไทยเดิมทีเดียวเรียก
กันว่า "กระหนก" หมายถึงลวดลาย เช่น กระหนกลาย กระหนกก้านขด ต่อมามีคาใช้ว่า "กนก" หมายถึง ทอง
กนกปิดทอง กนกตู้ลายทอง แต่จะมีใช้เมื่อใดยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด ซึ่งคาเดิม "กระหนก" นี้เข้าใจเป็นคาแต่
สมัยโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยเรียกติดต่อกันจนเป็นคาเฉพาะ หมายถึงลวดลายก้านขด ลายก้านปู
ลายก้ า งปลา ลายกระหนกเปลว เป็ น ต้ น การเขี ย นลายไทย ได้ จั ด แบ่ ง ตามลั ก ษณะที่ จั ด เป็ น แม่ บ ท
ใช้ในการเขียนภาพมี ๔ ลาย ด้วยกัน คือ ลายกระหนก ลายนารี ลายกระบี่และลายคชะ เป็นต้น
กำรจัดแบ่งกำรเขียนในงำนศิลปะไทย
ช่างไทยโบราณแบ่งหมวดหมู่ของศิลปะไทยออกได้ ๔ หมวดด้วยกัน คือ หมวดกระหนก หมวดนารี
หมวดกระบี่ และหมวดคชะ หรือที่ช่างไทยรวมเรียกว่า กระหนก นาง ช้าง ลิง แต่ละหมวดก็จะมีรายละเอียด
ปลีกย่อยลงไป ดังต่อไปนี้
๑. กนก ภาษาสันสกฤต แปลว่า “หนาม” สาหรับช่างเขียนโบราณ กนก คือ ดงป่าดงไม้ มีแบบฟอร์ม คือ เปลว
ไฟเป็นรูปสามเหลี่ยม

ที่มา : sites.google.com/a/maesai.ac.th/uthai/lay-knk-6

๒. นารี คือ การเรียนรู้ฝึกฝนเกี่ยวกับการเขียนหน้ามนุษย์ เทวดา นางฟ้า พระ และนาง ซึ่งถือว่าเป็นภาพหลัก
ของภาพไทย

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/186711?page=0,3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๓๗

๓. กระบี่ คือ การฝึกเขียนภาพอมนุษย์ต่าง ๆ ได้แก่ พวกยักษ์ วานร เป็นต้น ในการฝึกจะต้องฝึกจากภาพลิง
หรือกระบี่เป็นอันดับแรก

ที่มา : https://sites.google.com/a/maesai.ac.th/uthai/krabi

๔. คชะ คือ การฝึกเขียนภาพสัตว์สามัญและภาพสัตว์ประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยเริ่มจากคชะหรือช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่
ก่อน ในหมวดนี้จะแบ่งสัตว์ที่เขียนเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือสัตว์ที่มีอยู่บนโลกมนุษย์ เช่น ช้าง ม้า วัว
นก เป็นต้น ประเภทที่สอง คือ สัตว์ประดิษฐ์หรือสัตว์หิมพานต์ เช่น กินรี ราชสิงห์ เป็นต้น

ที่มา : https://www.pinterest.fr/pin/5027847458736554147/

๑๓๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานที่ ๓.๓
เรื่อง ศิลปะลายไทย
ชื่อ……………………………………………………..……………………ชั้น……………..เลขที…่ …………..

ลักษณะเด่นของศิลปะไทย คือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลายไทย แบ่งออกเป็นกี่หมวด อะไรบ้าง จงอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
วำดลำยไทยตำมหมวดที่สนใจมำ ๑ ภำพ

๑๓๙

๑๔๐

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ ใบงำนที่ ๓.๓)
เรื่อง ศิลปะลำยไทย

ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน

๔ คะแนน

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

- อธิบายและจาแนกลักษณะของงาน
จิตรกรรมไทย และลายไทยได้
- วิเคราะห์ ลักษณะ ประเภท ของงาน
จิตรกรรมไทย และลายไทยได้

หมำยเหตุ:อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน หมายถึง ดีมาก
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
หมายถึง ดี
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหาแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
หมายถึง พอใช้
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
หมายถึง ปรับปรุง

ลงชื่อ......................................................(ผู้ประเมิน)
วันที่ ......................เดือน...........................................พ.ศ.................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สืบสำนงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
เรื่อง กนก ๓ ตัว
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ลักษณะของลายไทย คือ ลายกนก ๓ ตัว ลาย
ขั้นนำ
กนกสามตัวจัดว่าเป็นแม่ลายที่สาคัญมาก เท่ากับ
๑. ทบทวนความรู้ที่ได้เรื่องจิตรกรรมไทยจากชั่วโมงที่แล้ว
เป็นแม่บทของกนกต่าง ๆ ทุกชนิดเพราะกนกทุก
๒. ครูนาภาพตัวอย่างลายกนก ๓ ตัว ให้นักเรียนดู
ชนิดก็ได้แยกออกไปจากนกสามตัว
ขั้นสอน
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. ครูอธิบายเรื่องศิลปะลายไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ บ่งบอกถึงความ
ด้ำนควำมรู้ (K)
งดงามให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละลาย โดยเน้นไปที่ลาย
- อธิบาย ลักษณะ ประเภทของลายไทย ลายกนก กนก ๓ ตัว เพราะกนก ๓ ตัวเป็นแม่ลาย ถือเป็นแม่แบบของลายกนกทั้งหลาย
๓ ตัวได้
ต้นแบบของลายกระหนก มาจากหางไหล ซึ่งเป็นลายที่มาจากลักษณะของเปลวไฟ
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร (P)
มักจะถูกนาไปใช้เพื่อขึ้นลายต่าง ๆ
- วาดภาพลายไทย (กนก ๓ ตัว) ตามขั้นตอนได้
๒. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าแต่ละลายมีความยากง่าย การใช้งานที่
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
เหมาะสมหรือไม่
- มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็น
๓. ครูให้ความรู้ในการเขียนลายไทยลายต่าง ๆ พร้อมกับวาดแสดงลายต่าง ๆ
ไทยมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และวาด
ให้นักเรียนดูและสอนการวาดภาพลายกนก ๓ ตัว ให้นักเรียนดูตามขั้นตอน
ภาพลายไทยด้วยความประณีต
๔. นักเรียนศึกษารายละเอียดในใบความรู้ที่ ๓.๔ เรื่อง กนก ๓ ตัว
๕. นักเรียนวาดลายกนก ๓ ตัว พร้อมลงสีลงในใบงาน

๑๔๑

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุดโรงเรียน
สือ่
- หนังสือเรียน
- ภาพประกอบลายไทยแบบ
ต่าง ๆ และลายกนก ๓ ตัว
- ใบความรู้ที่ ๓.๔ เรื่อง กนก ๓
ตัว
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๓.๔ เรื่อง กนก ๓ ตัว

๑๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สืบสำนงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
เรื่อง กนก ๓ ตัว
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลายกนก ๓ ตัว ที่นักเรียน
ได้ปฏิบัติไปแล้ว

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๔๓

วัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน

วิธีกำร

ด้ำนควำมรู้
- อธิบาย ลักษณะ ประเภท - สังเกตการณ์ตอบ
ของลายไทย ลายกนก ๓ ตัว คาถาม
ได้ (K)
- สังเกตการปฏิบัติงาน
ด้ำนทักษะและ
กระบวนกำร
- วาดภาพลายไทย (กนก ๓
ตัว) ตามขั้นตอนได้ (P)
ด้ำนคุณลักษณะ
- มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย
มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน และวาดภาพลาย
ไทยด้วยความประณีต (A)

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกตการ
ถามตอบ
- แบบประเมิน
ใบความรู้ที่ ๓.๔

เกณฑ์
- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

- สังเกตการปฏิบัติงาน - แบบประเมินผล
ใบงานที่ ๓.๔ เรื่อง กนก งาน (ใบงานที่ ๓.๔)
๓ ตัว

- ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

- สังเกตการใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รัก
ความเป็นไทย

- ระดับคะแนน ๓
ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก)

๑๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................... ..............
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผูส้ อน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
................................................................................................................................... ...................................
......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๔๕

ใบควำมรู้ที่ ๓.๔
เรื่อง กนก ๓ ตัว

รูปทรงของลายกระหนกสามตัวอยู่ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านไม่เท่ามีส่วนสูงยาวกว่าส่วนกว้าง
หรืออยู่ในรูปทรงดอกบัวครึ่งซีกในการเขียนรูปลายกระหนกสามตัว จะต้องเขียนตัวลายรวมกันสามส่วน
และตัวลายแต่ละส่วนก็มีชื่อกาหนดไว้ คือ
๑. ตัวเหงา เป็นลายที่อยู่ตอนล่างและอยู่ข้างหน้ามีโครงสร้างขมวดก้นหอยคว่าหน้าลงปลายยอด
ตั้งขึ้น แสดงความรู้สึกเศร้า ๆ เหงา ๆ เป็นตัวรองรับกาบและตัวยอด นับเป็นลายตัวต้นและเป็นส่วนที่หนึ่ง
๒. กาบ หรือ ตัวประกบหลัง เขียนประกบอยู่ข้างหลังตัวเหงา เป็นตัวลายที่จะส่งให้เกิดลายส่วนที่
สามหรือเรียกตัวยอด นับเป็นลายส่วนที่สอง
๓. ตัวยอด ลักษณะเป็นเปลวอยู่ยอดสุด มีลักษณะพิเศษกว่าตัวลายสองส่วนที่กล่าวมาคือ เขียนให้
ปลายยอด สะบัดอ่อนไหวคล้ายเปลวไฟที่โคนเถาลายมีกาบหุ้ม เมื่อเอาตัวลายทั้งสามส่วนมาประกอบ
รวมกันจะเป็นลายกระหนกสามตัว

ที่มา : https://sites.google.com/a/maesai.ac.th/uthai/lay-knk-6

๑๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำนที่ ๓.๔
ให้นักเรียนวาดภาพลายไทย “กนก ๓ ตัว” ตามกรอบที่ให้ โดยตัดเส้น ลงสี ให้เกิดความถูกต้อง
สมบูรณ์ สวยงาม

ที่มา : https://sites.google.com/a/maesai.ac.th/uthai/lay-knk-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๔๗

แบบสังเกตกำรตอบคำถำม

ชื่อ-สกุล

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ระดับ ๓ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นมาก
ระดับ ๒ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นปานกลาง
ระดับ ๑ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นน้อย

การประเมินผล

รวมคะแนน

คาถาม

ตอบคาถามอย่างสม่าเสมอ

ระดับคะแนน

ตอบคาถามได้ตรงกับ

พฤติกรรม/

ตอบคาถาม

ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้
ให้ความสนใจและตั้งใจ

คำชี้แจง

ผ่าน

หมายเหตุ
ไม่

ผ่าน

๑๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ ใบงำนที่ ๓.๔)
เรื่อง กนก ๓ ตัว

ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน

๔ คะแนน

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

- อธิบาย ลักษณะ ประเภทของงาน
จิตรกรรมไทย และลายไทยได้
- วาดภาพลายไทย (กนก ๓ ตัว) ตาม
ขั้นตอนได้
หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหาแต่ไม่ครบถ้วน
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

ลงชื่อ.......................................................... (ผู้ประเมิน)
วันที่ ................เดือน................................พ.ศ................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สืบสำนงำนทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ

๑๔๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง เปรียบเทียบงำนทัศนศิลป์ของภำคต่ำง ๆ ในประเทศไทย
รำยวิชำ ทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒
กิจกรรมกำรเรียนรู้

- การเรียนรู้งานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยจะทาให้เกิด

ขั้นนำ
๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมในประเทศไทยที่มีความแตกต่าง
วัฒนธรรม รูปแบบที่แตกต่างกันไป และมีจุดประสงค์ที่เหมือนและ
กันไปตามภูมิภาค ซึ่งแต่ละภูมภิ าคก็จะมีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเป็นของ
แตกต่างกัน การเรียนรู้ทาความเข้าใจทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ใน
ตนเอง
ประเทศไทย จะช่วยทาให้เราสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างในการ ขั้นสอน
๑. ครูสุ่มสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ไทยในภาคต่าง ๆ ที่เคยรู้จัก
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
หรือพบเห็น โดยให้เล่ารายละเอียดลักษณะรูปแบบของผลงานให้ครูและเพื่อน ๆ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ฟัง
ด้ำนควำมรู้ (K)
๒. ครูนาตัวอย่างผลงานหรือภาพงานทัศนศิลป์ไทยในภาคเหนือ ภาคกลาง
- อธิบายงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยได้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ให้นักเรียนสังเกต จากนัน้ ครูสุ่มถาม
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร (P)
เกี่ยวกับความแตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนสามารถระบุความแตกต่างได้
- เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยได้
๓. ครูอธิบายเสริมเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ไทยที่มีความแตกต่างกัน
๔. ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ และทาใบงานที่ ๓.๕ เรื่อง เปรียบเทียบ
ความสาคัญของงานทัศนศิลป์ภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
งานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย แล้วทาส่งก่อนหมดชั่วโมง
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
ความตระหนัก เห็นคุณค่าผลงานทัศนศิลป์ ซึ่งปรากฏอยู่ในแต่ละ

- มีความใฝ่เรียนรู้ มุง่ มัน่ ในการทางาน รักความเป็นไทย แสดงความสนใจ
และเห็นความสาคัญของงานทัศนศิลป์ภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย

ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่อง ทัศนศิลป์ไทยในภาคต่าง ๆ

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
สื่อ
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ใบความรู้ที่ ๓.๕ เรื่อง เปรียบเทียบ
งานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ ในประเทศ
ไทย
- ภาพตัวอย่างงานทัศนศิลป์ไทยใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๓.๕ เรื่อง เปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ ในประเทศไทย

๑๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้ำนควำมรู้
- อธิบายงานทัศนศิลป์ของ

ภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
ได้(K)

- ถามตอบเกี่ยวกับงาน
- แบบสังเกต
ทัศนศิลป์ไทยในภาคต่าง ๆ - แบบประเมิน
- ศึกษาใบความรู้ที่ ๓.๕
ใบความรู้ที่ ๓.๕
- ศึกษาจากหนังสือเรียน
- ศึกษาจากภาพประกอบ
งานทัศนศิลป์ไทยในภาค
ต่าง ๆ

- ร้อยละ ๖๐

- นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ที่เคยพบเห็น
ตามที่ต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย
- นักเรียนทาใบงานที่ ๓.๕
เรื่อง เปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ
ในประเทศไทย

- ระดับคุณภาพ

ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์

ของภาคต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยได้ (P)

- แบบประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๓.๕

๒ ผ่านเกณฑ์

ด้ำนคุณลักษณะ
- มีความใฝ่เรียนรู้ มุง่ มั่นในการ
ทางาน รักความเป็นไทย แสดง

ความสนใจและเห็น
ความสาคัญของงาน
ทัศนศิลป์ภาคต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย (A)

- สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น - แบบประเมิน
ในการทางาน รักความเป็น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ไทย
(ภำคผนวก ก.)

- ระดับคะแนน ๓
ผ่านเกณฑ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๕๑

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

๑๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบควำมรู้ที่ ๓.๕
เรื่อง เปรียบเทียบงำนทัศนศิลป์ของภำคต่ำง ๆ ในประเทศไทย
ผลงานทัศนศิลป์ล้วนมีปรากฏอยู่ในแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ขึ้นมาก็ล้วนแต่
ต้องการตอบสนองความต้ อ งการของสั ง คมทั้ ง สิ้ น สาหรับสังคมไทย ผลงานทางด้านทัศนศิลป์มีความเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานมีอยู่หลายปัจจัย เช่นเดียวกับทัศนศิลป์สากลก็จะมี
รู ป แบบแตกต่ า งไปจากของไทย และมีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ที่มีบางด้ า นมี ทั้ ง เหมื อ นและแตกต่ า งจาก
ทัศนศิลป์ ไทย การเรียนรู้ทาความเข้าใจทัศนศิลป์ไทยและสากล จะช่ว ยทาให้ เราสามารถเปรียบเทียบความ
แตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ระหว่างสองวัฒนธรรมได้
ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย ผลงานทัศนศิลป์ของไทยที่สร้างขึ้นแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่
วิจิตรศิลป์ หรือ ศิลปะแท้ คือ ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม อีกประเภทคือ ประยุ ก ต์ ศิ ล ป์
คือ การออกแบบตกแต่ง และแฟชั่น ซึ่งปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งสรรค์ ผลงานทัศนศิลป์ทั้งสองประเภท
ได้แก่
๑. แนวความคิดและปรัชญาความเชื่อ
๒. วัสดุและสิ่งแวดล้อม
๓. การรับอิทธิพลทางศิลปะ
๔. หน้าที่ใช้สอย
สรุปได้ว่า จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย เมื่ อ พิ จ ารณาหลั ก ฐานทาง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิ ล ปวั ต ถุ ที่ ป รากฏตามภู มิ ภ าคต่ า งๆส่ ว นใหญ่ จ ะพบถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กัน ในเรื่ องของความของความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนาและประเพณี วั ฒ นธรรมในแต่ ล ะท้ องถิ่ นเป็ น
ปัจจัยหลัก ซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยรวม
งำนทัศนศิลป์ในแต่ละภูมิภำค
ภำคเหนือ ได้รับอิทธิพลมาจากสมัยเชียงแสน ประติมากรรม
ที่พบจะเป็นพระพุทธรูป ซึง่ มีความร่วมสมัยกับสุโขทัยและทั้ง
ได้รับอิทธิพลจากพม่ามาผสมผสานกัน
ภำคกลำง ผลงานศิลปะจะสร้างขึ้นตามความเชื่อทางพระพุทธ
ศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผลงานจะเป็นภาพวาดทาง
พุทธประวัติ ประติมากรรมตามพระอุโบสถ วัดวาอารามต่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๕๓

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นผลงานทางด้านพระพุธศาสนา และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และเชื่อกัน
ว่าศาสนาดังกล่าวเริ่มเข้ามาในประเทศไทยทางฝั่งแม่น้าโขง จึงพบเห็นผลงานศิลปะในรูปแบบทางศาสนาแบบ
ทวารวดี เขมร ลาว เป็นต้น

ภำคใต้ จะเป็นผลงานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาอิสลาม ผลงานศิลปะ
จะเป็นไปในรูปแบบของอาณาจักรลังกาสุกะ อาณาจักรตามพรลิงค์และอาณาจักรศรีวิชัย เป็นต้น

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสาริด
ที่มา : https://upload.wikimedia.org/

๑๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำนที่ ๓.๕
เรื่อง เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย ว่ามีความแตกต่าง และมีความเหมือน (ความกลมกลืน การสื่อถึงเรื่องราว) อย่างไร

ความแตกต่าง

ความแตกต่าง

ความแตกต่าง

ความแตกต่าง
แตกต่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๕๕

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ ใบงำนที่ ๓.๕)
เรื่อง เปรียบเทียบงำนทัศนศิลป์ของภำคต่ำง ๆ ในประเทศไทย

ชื่อ...................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่อง
ประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน
๕ คะแนน ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน
- อธิบายงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ
ในประเทศไทยได้
- เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาค

ต่าง ๆ ในประเทศไทยได้
หมำยเหตุ:อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
๕ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ถูกต้องบ้าง
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ลงชื่อ……………………………………… (ผู้ประเมิน)
วันที่ …….เดือน………………………พ.ศ………….

๑๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ตำมรอยทัศนศิลป์ไทย และสำกล
รหัสวิชำ ศ๒๑๑๐๒
รำยวิชำ ทัศนศิลป์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ภำคเรียนที่ ๒
เวลำ ๓ ชั่วโมง

๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
ม.๑/๓ เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและ
สากล
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากลมีความแตกต่างกันของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งาน
๓.สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
อธิบายลักษณะงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากลได้ (K)
ทักษะ/กระบวนกำร
- วิเคราะห์ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย และสากลได้
- เปรียบเทียบลักษณะงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย และสากลได้ (P)
เจตคติ
แสดงความชื่นชมและเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากลได้ (A)
๔.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
๔.๒ ความสามารถในการคิด
๔.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา
๕.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.๑ มีวินัย
๕.๒ ใฝ่เรียนรู้
๕.๓ มุ่งมั่นในการทางาน
๕.๔ รักความเป็นไทย
๖.กำรประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งำนหรือภำระงำน
- ใบงานที่ ๔.๑ เรื่อง ลักษณะงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
- ใบงานที่ ๔.๒ เรื่อง ลักษณะงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล
- ใบงานที่ ๔.๓ เรื่อง ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

๑๕๗

๑๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็น
ระดับคุณภำพ
กำรประเมิน
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. การอธิบาย
อธิบายผลงาน
อธิบายผลงาน
อธิบายผลงาน
ผลงานทัศนศิลป์ใน ทัศนศิลป์ใน
ทัศนศิลป์ใน
ทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยได้ วัฒนธรรมไทยได้ วัฒนธรรมไทยได้
ถูกต้อง ละเอียด
ชัดเจน

๑ (ปรับปรุง)

อธิบายผลงาน
ทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยได้
ถูกต้อง ละเอียด ถูกต้อง ละเอียด
ถูกต้องเพียงส่วน
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ ชัดเจนเป็นบางส่วน น้อย และไม่ชัดเจน

๒. การอธิบาย
อธิบายผลงาน
ผลงานทัศนศิลป์ใน ทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมสากล
วัฒนธรรมสากลได้
ถูกต้อง ละเอียด
ชัดเจน

อธิบายผลงาน
ทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมสากลได้
ถูกต้อง ละเอียด
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

อธิบายผลงาน
ทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมสากลได้
ถูกต้อง ละเอียด
ชัดเจนเป็นบางส่วน

อธิบายผลงาน
ทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมสากลได้
ถูกต้องเพียงส่วน
น้อย และไม่ชัดเจน

๓. การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ
งานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและ
สากล

สรุปผลการ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและ
สากลได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่

สรุปผลการ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและ
สากลได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน
เป็นบางส่วน

สรุปผลการ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและ
สากลได้ถูกต้อง
เพียงส่วนน้อย และ
ไม่ชัดเจน

สรุปผลการ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและ
สากลได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
๑๐-๑๒
หมายถึง ดีมาก
คะแนน
๗-๙
หมายถึง ดี
คะแนน
๔-๖
หมายถึง พอใช้
คะแนน
ต่ากว่า ๔
หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๕๙

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ตำมรอยทัศนศิลป์ไทยและสำกล เรื่อง ลักษณะงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
- ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ไทย มีความเป็น ขั้นนำ
เอกลักษณ์ของตนเอง มีจุดประสงค์ในการ
๑. ครูให้นักเรียนดูภาพทัศนศิลป์ไทยจานวน ๒ ภาพ แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ สื่อ
สร้างสรรค์อยู่หลายปัจจัย งานทัศนศิลป์ใน ว่า ภาพทั้งสองภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ดังนี้
- หนังสือเรียน
วัฒนธรรมไทยมีความละเอียดประณีต
๑. ด้านความละเอียดประณีต
- ห้องสมุด
งดงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
๒. ด้านความงาม (องค์ประกอบศิลป์)
- ใบความรู้ท่ี ๔.๑ เรื่อง ลักษณะ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๓. ด้านเอกลักษณ์เฉพาะตัว ( ขออาสาสมัครในการตอบคาถาม )
งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
ด้ำนควำมรู้ (K)
๒. ครูสุ่มนักเรียน ๒-๓ คนในการให้เหตุผลเพิ่มเติมเพื่อความคิดที่แตกต่างกัน
- บัตรคา
- เขียนอธิบายวิเคราะห์เกี่ยวกับงาน
ขั้นสอน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยได้
๑. ครูอธิบายความสัมพันธ์ของภาพทั้งสองภาพเพิ่มเติม
ภำระ / ชิ้นงำน
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร (P)
๒. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๔ กลุ่ม โดยให้นักเรียนนับ ๑ - ๔ แล้ว ให้จับ - แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้า
- สามารถสืบค้น เรียนรู้และเขียนถึง
กลุ่มกันตามหมายเลขที่ตนเองนับ
ลักษณะงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยได้
๓. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหัวข้อดังนี้
หัวข้อที่ ๑ ศิลปะสมัยก่อนสุโขทัย
หัวข้อที่ ๒ ศิลปะสมัยสุโขทัย
หัวข้อที่ ๓ ศิลปะสมัยอยุธยา
หัวข้อที่ ๔ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

๑๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ตำมรอยทัศนศิลป์ไทยและสำกล เรื่อง ลักษณะงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
แล้วนามาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มพร้อมบันทึกลงในแบบบันทึกการศึกษาข้อมูล
- ชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ใน
ขั้นสรุป
วัฒนธรรมไทยได้
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
เครื่องมือที่ใช้
ด้ำนควำมรู้ (K)
- เขียนความแตกต่างของงาน - ศึกษาใบความรู้ประกอบการ - แบบประเมิน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและ เรียนและปฏิบัติงานจากใบงาน (ใบความรู้ที่ ๔.๑)
สากลได้
ที่ ๔.๑

๑๖๑
เกณฑ์
- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
(P)
- สามารถสืบค้น เรียนรู้และ
- ปฏิบัติงานจาก
เขียนถึงลักษณะงานทัศนศิลป์ ใบงานที่ ๔.๑ เรื่อง ลักษณะ
ในวัฒนธรรมไทยได้
งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
- วิเคราะห์ความแตกต่างของ
งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
และสากลได้

- ปฏิบัติงานจาก
- ระดับคุณภาพ
ใบงานที่ ๔.๑
๒ ผ่านเกณฑ์
- แบบบันทึก
การศึกษาค้นคว้า
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม
(ภำคผนวก ก>)

ด้ำนคุณลักษณะ (A)
- ชื่นชมและเห็นคุณค่าของงาน - สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน - แบบประเมิน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและ การทางานและรักความเป็นไทย คุณลักษณะอันพึง
สากลได้
ประสงค์
(ภำคผนวก ก.)

- ระดับคะแนน
๓ ผ่านเกณฑ์

๑๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................ ...................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................... ................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผูส้ อน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๖๓

ใบควำมรู้ ๔.๑
ภำพลักษณะงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย

ที่มา : https://medium.com/@pasubox/5-

ฝาผนังในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีการปิดทองลงในภาพ

ที่มา : http://www.digitalschool.club/login/index2.php

ภาพจิตรกรรมในสมุดข่อยเรื่อง “สมุดภาพกระบวนพยุหยาตรา ทางสถลมารค
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นภาพเจ้านายและขุนนางชั้นสูงฉลองพระองค์หรือเสื้อครุย”

๑๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบควำมรู้ ๔.๑ ( ต่อ )
ลักษณะงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
สมัยก่อนสุโขทัย
ผลงำนทัศนศิลป์ของไทยสมัยประวัติศำสตร์ก่อนสุโขทัย
สมัยประวัติศาสตร์เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๑๘๐ โดยบริเวณพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน หรือเมื่อ
ครั้งอดีตเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” ได้พัฒนาการของชุมชนที่ขยายตัวก่อตั้งขึ้นเป็นอาณาจักรต่าง ๆ ทั้งนี้ผลงาน
ทัศนศิลป์ในดินแดนแถบนี้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๓ จะมีการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิล ป์ที่ไม่สลับซับซ้อน ซึ่ง
ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวและมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ใช้ สอยเป็นสาคัญมากกว่าจะเน้นไปในเรื่อง
ความสวย
จนกระทั่งเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ชาวอินเดียจากชมพูทวีปได้เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย และ
เผยแผ่ศาสนายั งสุ วรรณภูมิพร้ อมทั้งน าเอารูปแบบศิลปกรรมของอินเดียเข้ามาเผยแผ่ จึงทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในศิลปกรรมทั่วสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะการสร้างรูปเคารพต่าง ๆ ศาสนาสถาน ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาขณะเดียวกันผู้ แถบนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยมีการนา
รูปแบบศิล ปกรรมจากอาณาจักรใกล้เคียงเข้ามาผสมผสานเพื่อให้ ได้รูปแบบที่เป็นเอกลั กษณ์เฉพาะของ
อาณาจักรนั้น ๆ อีกด้วย
สมัยประวัติศาสตร์ก่อนสุโขทัยจะมีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของอาณาจักรสาคัญ ๆ ซึ่งได้
กลายเป็นรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมไทยในยุค ต่อ ๆ มาโดยจะขอยกตัวอย่างอาณาจักรที่สาคัญต่าง ๆ เช่น
ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ หรือลพบุรี ล้านนา หรือเชียงแสน เป็นต้น

ที่มา: http://wan228866.blogspot.com/

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๖๕

สมัยสุโขทัย
อาณาจักรสุโขทัย นับเป็นราชธานีที่มีความชัดเจนเป็นครั้งแรกของชนเผ่าไทยสยาม ศิลปะสุโขทัยจึงนับเป็น
สกุลศิลปะแบบแรกของชนชาติไทย แต่ไม่ใช่แรกสุดเพราะก่อนหน้านั้นมีศิลปะที่ใกล้เคียงกับศิลปะสุโขทัยมาก คือ
ศิลปะเชียงแสน ริมแม่น้าโขงในแถบจังหวัดเชียงราย ศิลปกรรมของสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะเกี่ยวเนื่องกับพุทธ
ศาสนา มีทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดยได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปะมาจากศิลปะอินเดีย
ลังกา พม่า เขมร ศรีวิชัย และล้านนา

ประติมำกรรม

ที่มา:https://guru.sanook.com

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wikihttp://

ที่มา: https://www.tripadvisor.com.au

พระพุทธรูปสุโขทัย ถือว่ามีความงามตามอุดมคติไทยอย่างแท้จริง อุดมคติของพระพุทธรูปสุโขทัยเกิดจาก
ต้ น แบบศิ ล ปะที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ ช่ า งสมั ย นั้ น ด้ ว ย คือ อิ ท ธิ พ ลศิล ปะจากศรีลั ง กาและอิน เดี ย ลั กษณะส าคัญ ของ
พระพุทธรูปสุโขทัย คือ พระวรกายโปร่ง เส้นรอบนอกโค้งงาม ได้จังหวะ พระพักตร์รูปไข่ยาวสมส่วน ยิ้มพองาม
พระขนงโก่ง รับ กับ พระนาสิกที่ งุ้ ม เล็กน้ อย พระโอษฐ์ แย้ ม อิ่ม ดูส ารวม มีเมตตา พระเกตุ มาลารูป เปลวเพลิ ง
พระสังฆาฏิยาวจรด พระนาภี พระศกแบบก้นหอยไม่มีไร พระศก พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยมีความงดงามมาก ที่มี
ชื่อเสียงมาก ได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศาสดา พระพุทธไตรรัตนายก และพระพุทธรูปปางลีลา
เช่น พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น
ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท จัดเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยองค์หนึ่ง
ในสมัยสุโขทัยยังมีงานประติ ม ากรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย ง อีกอย่างหนึ่ง
คือ เครื่องสังคโลก ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัยที่มีลั ก ษณะเฉพาะ
มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เครื่องปั้นดินเผาสั ง คโลก เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบ
สีเขียวไข่กา สีน้าตาล สีใส เขียนทับลายเขียนรูปต่าง ๆ มีผิวเคลือบแตกราน
สังคโลกเป็นสินค้าออกที่สาคัญของอาณาจักรสุ โ ขทั ย ที่ส่งไปจาหน่ายนอก
อาณาเขต จนถึงฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น

ที่มา: kanchanapisek.or.th/kp8/skt/skt504b.html

๑๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จิตรกรรม
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี (Traditional Thai painting) โดยมากเขียนไว้เพื่อจุดประสงค์ ในการ
ประดับตกแต่ง อาคาร ศาสนสถานและเครื่องใช้ ที่เ กี่ ย วเนื่ อ งในพุ ท ธศาสนา เช่น ในโบสถ์ วิหาร ศาลาการ
เปรี ย ญ คูห าในสถู ป เจดีย์ คั มภีร์ ต่า ง ๆ และบนภาพพระบฏ เป็ นต้น

ส่ ว นใหญ่ จะเป็น เรื่ องราวจาก

พระไตรปิฎก เช่น พุทธประวัติ ชาดก ไตรภูมิ และอื่น ๆ โดยนอกจากจะเป็นไปเพื่อการประดับตกแต่งแล้ว
ยังได้เล่ าเรื่ อง และแสดงธรรมบางประการไว้ด้ว ย นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ความเพลิ ดเพลิ นแล้ ว
จิตรกรรมไทยยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปของสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และคติความเชื่อของคนไทยใน
ยุคสมัยต่าง ๆ สอดแทรกไว้ด้วย
สถำปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมไทยสมัยสุ โขทัย ได้แก่ สถาปัตยกรรมไทยที่ส ร้ างขึ้นในอาณาจักรสุโ ขทัยเมื่อพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐ เฉพาะสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ โบสถ์ วิหาร สถูป และ
เจดีย์ สาหรับ “เจดีย์” ในสมัยสุโขทัยนั้น ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบต่าง ๆ จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของ
สุโขทัย ซึ่งมีความงดงามและโดดเด่นที่สุด เช่น
๑. พระเจดีย์ทรงดอกบัวตูม หรือ ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
๒. เจดีย์ทรงระฆัง หรือ ดอกบัวคว่า
๓. เจดีย์ทรงพระปรางค์
๔. เจดีย์บุษบก
๕. เจดีย์จอมแห
๖. เจดีย์ทรงปราสาท

ที่มา: https://thaiculturebuu.wordpress.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๖๗

สมัยอยุธยำ
ศิลปะสมัยอยุธยา ในยุคนี้มีการรับเอา ศิลปะสมัยอู่ทอง มาเป็นแม่แบบผสมผสานกับ ศิลปะสมัยสุโขทัย
จึงกลายเป็น ศิลปะสกุลช่างอยุธยา-อู่ทอง ซึ่งก็คือ ศิลปะสมัยอยุธยายุคต้น เพราะเป็นการนาเอาศิลปะที่ทรงอานาจ
ของอู่ทอง ที่แฝงไว้ด้วยความอ่อนหวานของสุโขทัย และความอุดมสมบูรณ์ของเชียงแสน แต่เนื่องจากอิทธิพลของ
ศิลปะอู่ทอง ยังคงมีอยู่มากพระพุทธรูปจึงแสดงออกทางพระพักตร์ (ใบหน้า) ซึ่งก็คือการแสดงถึงพลังอานาจออกมา
ชัดเจนโดยมีความอ่อนโยนแฝงไว้คือการแย้มพระสรวล (ยิ้ม) ส่วนพระวรกาย (ร่างกาย) ค่ อนข้างล่าสันอันเป็น
สัญลักษณ์ของพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ซึ่งมีรายละเอียดของพระพุทธลักษณะโดยสรุปดังนี้
๑. พระพักตร์ เป็นรูปสี่เหลี่ยม ริมพระโอษฐ์ (ริมฝีปาก) ค่อนข้างกว้างและแบะออกแบบศิลปะลพบุรี
๒. พระขนง (คิ้ว) โก่งและจดกันเป็นรูปปีกกา
๓. พระเนตร (ดวงตา) เหลือบต่าลักษณะยาวรีและเปลือกพระเนตร (เปลือกตา) หนา
๔. ไรพระศก (ไรผม) เป็นเม็ดเล็กปลายเป็นเกลียวแหลมในลักษณะของหอยเจดีย์
๕. พระนาสิก (จมูก) ใหญ่
๖. ขอบพระกรรณ (ขอบหู) ส่วนบนจะโค้งมนคล้ายกับใบหูมนุษย์ ติ่งพระกรรณ (ติ่งหู) ยาวเป็นปลายแหลม
จดถึงพระพาหา (หัวไหล่)
๗. กรอบพระพักตร์ มีทั้งแถบใหญ่และเส้นขนาดเล็กเป็นเส้นขนานกัน ๒ เส้น หรือ ๒ ชั้น
๘. ครองจีวรห่มเฉวียงบ่า มีสายรัดประคดทั้งด้านหน้าและด้านหลังชายสังฆาฏิ ด้านหน้ายาวจด พระนาภี
(หน้าท้อง) ปลายสังฆาฏิตัดตรง
๙. ส่วนมากเป็นปางสมาธิราบ ปางมารวิชัยก็มีแต่น้อยมากจึงสรุปได้ว่า ศิลปะ สมัยอยุธยายุคต้น ซึ่งก็คือ
ศิลปะอยุธยาสกุลช่างอยุธยา-อู่ทองระยะแรก ที่ยังมีอิทธิพลของศิลปะอู่ทอง เนื่องจากยังไม่มกี ารคลาย
ตัวลง นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย และศิลปะเชียงแสน เข้ามาผสมผสานเพียงเล็กน้อย

ที่มา : https://th.wikipedia.org

๑๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศิลปะอยุธยายุคต้นสกุลช่างอยุธยา - อู่ทองระยะปลาย มีอายุอยู่ในราว พ.ศ. ๑๙๕๒-๑๙๙๑ ตั้งแต่
รัชสมัยของสมเด็จพระนครินทราธิราช (สมเด็จพระเจ้านครอินทร์) ถึงรัชสมัย สมเด็จพระบรม-ราชาธิราชที่ ๒
(สมเด็จเจ้าสามพระยา) จึงเป็น ศิลปะอยุธยายุคต้นสกุลช่างอยุธยา-อู่ทองระยะปลาย เนื่องจากอิทธิพลของ
ศิลปะอู่ทองคลายตัวลง ศิลปะสุโขทัย จึงเข้ามาผสมผสานมากขึ้นส่วนเหตุที่ศิลปะสุโขทัยเข้ามาผสมผสาน
แทนทีศ่ ิลปะอู่ทอง ก็มิใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ประการใดเพราะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ บ่งบอกได้เป็นอย่าง
ดีในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง กรุงศรีอยุธยา และกรุงสุโขทัย คือระยะนั้นนอกจาก กรุงศรีอยุธยาจะมีอานาจ
เหนือกรุงสุโขทัยแล้วความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติซึ่งก็คือการอภิเษกสมรสระหว่าง พระมหากษัตริย์อยุธยา
กับพระราชเทวี พระมเหสีที่มีเชื้อสายของกษัตริย์สุโขทัย มีมาทุกสมัยนับตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) ทรงมีพระมเหสีเป็น เจ้าหญิงแห่ งราชวงศ์สุโขทัย (ราชวงศ์พระร่วง) คือทรง
เป็นพระขนิษฐา (น้องสาว) ของ พระมหาธรรมราชาลิไท และในรัชสมัยของ สมเด็จพระนครินทราธิราช
(สมเด็จพระเจ้านครอินทร์) ก็ทรงมีพระมเหสีเป็น เจ้าหญิงราชวงศ์สุโขทัย และทรงมีพระโอรส ๓ พระองค์คือ
เจ้าอ้ายพระยา เจ้ายี่พระยา และเจ้าสามพระยา ที่ถือเป็นรัชทายาทโดยชอบธรรม ดังนั้นเมื่อ พระมหาธรรม
ราชาที่ ๔ (พระบรมปาล) เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. ๑๙๘๑ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (สมเด็จพระเจ้าสาม
พระยา) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระโอรส สมเด็จพระราเมศวร (ต่อมาคือสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ) เสด็จฯ ไปปกครองเมืองพิษณุโลกเป็นการผนวกเอากรุงสุโขทัยขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาโดยสมบูรณ์
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการสิ้นสุดความเป็นอาณาจักรสุโขทัยตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา
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สมัยรัตนโกสินทร์
ผลงานทัศนศิลป์ในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้น มีความพยายามจะฟื้นฟูแบบอย่างงานศิล ปะสมัย
อยุธยาที่เสียหายจากสงครามให้เจริญรุ่งเรืองกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อบ้านเมืองเริ่มมีความเจริญมั่นคง การ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ก็ขยายไปทุกด้าน และนับจากสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมาเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกได้
แพร่ ขยายเข้าสู่สั งคมไทย วัฒ นธรรมตะวันตกก็ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อลั กษณะของการสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ของไทยด้วยขณะที่พระพุทธศาสนาก็ยังคงมีอิทธิพลและบทบาทอย่างมาก ซึ่งพอจะสรุปรวมได้ ดังนี้
๑. ด้านจิตรกรรม
สมัยรัตนโกสินทร์เป็นจิตรกรรมที่เขียนขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๕ ลงมาจนถึงปัจจุบัน มีรูปแบบการเขียน
ตามแบบไทยแนวประเพณี และแบบร่ ว มสมั ย โดยเฉพาะจิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่ เ ขี ย นขึ้ น ตั้ ง แต่ รั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเป็น
จิตรกรรมไทยที่มีคุณค่าทางความงามมาก มักใช้สีตัดเส้น และปิดทองลงบนภาพ ภาพเขียนสาคัญในสมัย
รัชกาลที่ 1 มีอยู่ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วัดระฆังโฆสิตาราม วัดดุสิ
ตาราม กรุงเทพมหานคร สมัยรัชกาลที่ ๒ ทรงอุปถัมภ์ช่างศิลป์ ส่งผลให้มีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมขึ้น
อย่างแพร่หลาย ผลงานอันโดดเด่น ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม (วัดทอง) ริม
คลองบางกอกน้อย ซึ่งได้เป็นแม่แบบให้ศิลปินรุ่นหลังใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและสร้างสรรค์งานมาจนถึง
ทุกวันนี้
จิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม และที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นต้น แต่หลังจากสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมาอิทธิพล
ตะวันตกได้ทาให้รูปแบบจิตรกรรมไทยมีความร่วมสมัยกับนานาชาติอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีการนาเทคนิค
การเขียนภาพให้ มีมิติตามแบบอย่ างตะวันตก เช่น จิตรกรรมของขรัวอินโข่ง จิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่ ๔
ภายในพระอุโบสถวัด บวรนิเวศวิหาร ขรัว อินโข่งเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้นาแนวทางการวาดภาพแบบ
ตะวันตกที่แสดงทัศนียภาพในระยะใกล้ -ไกล และแสดงให้เห็นแสงเงา มาประยุกต์ใช้กับผลงานของตน ใน
ปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังแม้จะเป็นภาพวาดที่มีลักษณะของความเป็นไทยแต่ก็มีการผสมผสานคตินิยม เทคนิค
รูปแบบสมัยใหม่จากตะวันตก เช่น ผลงานของปรีชา เถาทอง เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
เป็นต้น
๒. ด้านประติมากรรม
สมัยรัตนโกสินทร์ด้านประติมากรรมในช่วงระยะแรกมีหลักฐานการสร้างน้อย ส่วนใหญ่มักอัญเชิญ
พระพุทธรูปโบราณซึ่งทิ้งทรุดโทรมอยู่ที่เมืองเหนือมาบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ถึง ๑,๒๐๐ องค์เศษ และบางองค์
ก็ยังอัญเชิญมาเป็นพระประธานอยู่ในวัดสาคัญ ๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น พระประธานในพระวิหารหลวงวัด
สุทัศนเทพวราราม เป็นต้น สาหรับประติมากรรมแบบรัตนโกสินทร์ประมวลได้ ดังนี้
๑) พระพุทธรูปทาตามแบบอย่างของเดิม เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นคล้ายกับพระพุทธรูปสมัยอยุธยาปน
อู่ทอง แต่ลักษณะความมีชีวิตจิตใจมีน้อยลง ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้า ให้มีการสร้างพระพุทธรูปเพิ่มเติม
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ขึ้น นับรวมกับแบบเดิมเป็น ๔๐ ปาง แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานภายในหอพระราชกรมานุสรและหอรพงศานุ
สร หลังพระอุโบสถด้านทิศตะวันตกภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารา เพื่ออุทิศถวายแต่สมเด็จพระบูรพมหา
กษัตราธิราชเจ้า ซึ่งนับเป็นต้นแบบของพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์
๒) พระพุทธรูปผสมผสานกับตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการแก้ไขพุทธลักษณะให้คล้ายมนุษย์
สามัญยิ่งขึ้น คือ ไม่มีพระเกตุมาลา หรือขมวดพระเมาลี มี จีวรเป็นริ้ว อาทิ พระนิรันตราย ในหอพระสุราลัย
พิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง พอถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ มีการสร้างพระพุทธรูปปางขอฝน
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พระพุทธไสยาสน์ ที่วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
๓) ประติมากรรมสมัยใหม่ หลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ศิลปะของ
เมืองไทย โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้น (ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร) ภายใต้
การอานวยการโดยศาสตราจารย์คอร์ราโด เฟโรจี (ศิลป์ พีระศรี) เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาจิตรกรรม
แลประติมากรรมให้กับนักศึกษาไทย ซึ่งท่านได้สร้างสรรค์ผลงานสาคัญ ๆ ที่คุณค่าทางด้านประติมากรรมไว้
มากมาย เช่น พระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสุพรรณบุรี พระบรมราชาสุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ที่วงเวียนใหญ่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา-โลกมหาราช ที่เชิง
สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รูปปั้นหล่อประกอบอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ รูปปั้นประดับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นต้น
ในสมัย ปั จ จุบั น ผลงานประติมากรรมขยายตัว อย่างกว้างขวาง มีการสร้างสรรค์ผ ลงานทางด้าน
ประติมากรรมหลายรูปแบบทั้งเพื่อเคารพบูชา เป็นอนุสรณ์ ประดับตกแต่งอาคารสถานที่เพื่อความสวยงาม
แสดงถึงเอกลักษณ์หรือสื่อความหมายที่เน้นการแสดงออกทางด้านศิลปะ มีศิลปินด้านประติมากรรมอยู่ทั่วไป
ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาก็มีแนวคิด เนื้อหาที่ต้องการสื่ออย่างหลากหลาย ไม่จากัดเฉพาะทางด้านศาสนา
และส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะร่วมสมัยเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคม
๓. ด้านสถาปัตยกรรม
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะเป็นการสืบทอดรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยา ต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะตะวันตก ลักษณะของสถาปัตยกรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งพอจะสรุปพัฒนาการของ
ผลงานทัศนศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ได้ดังนี้
๑) สถาปั ตยกรรมแบบอยุ ธยา ในช่ว งรัตนโกสินทร์ตอนต้น การก่อสร้างอาคารมักจะเลี ยนแบบ
สถาปั ต ยกรรมอยุ ธ ยาเป็ น หลั ก โดยเฉพาะอาคารประเภทเครื่ อ งก่ อ เช่ น โบสถ์ วิ ห าร ปราสาทราช
มณเฑียร จะสร้างให้ฐานแอ่นโค้งรับกับหลังคาที่เรียกว่า ฐานแอ่นโค้งแบบตกท้องช้างหรือโค้งสาเภา เช่น
สถาปัตยกรรมหมู่พระมหามณเฑียรสถาน ๓ หลัง คือ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ เป็นต้น
๒) สถาปัตยกรรมแบบสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งจะเป็นสถาปัตยกรรมที่เลียนแบบศิลปะจีน เสาอาคารไม่มี
บัวหัวเสา ไม่ติดคันทวย ก่อเป็นสี่เหลี่ยมทึบ โบสถ์ วิหาร ก็เอาช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ออก มีการนาเอา
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ลวดลายบนเครื่องปั้นดินเอามาประดับ วัดที่มีตัวอย่างศิลปะจีนผสมผสานอยู่มาก เช่น วัดราชโอรสาราม วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นต้น
๓) สถาปั ตยกรรมยุ คปรั บ ตัว ตามกระแสตะวันตก มีรูปลั กษณะผสมผสานและรับแบบอย่า ง
สถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในสถาปัตยกรรมไทย ดังจะสังเกตได้อย่างชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ ๕ เช่น การ
ก่อสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งเป็นอาคารแบบยุโรปแต่เปลี่ยนเครื่องบนเป็นยอดปราสาทแบบไทย ๓
ยอดเรียงกัน การสร้างพระราชวังบางปะอินที่สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส แต่พระที่นั่ง
กลางสระ คือ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ นั้นสร้างเป็นแบบไทยอย่างวิจิตรงดงาม พระที่นั่งอนันตสมาคมที่
ออกแบบโดยนายช่ า งชาวอิ ต าลี บนพระที่ นั่ ง มี โ ดมใหญ่ แ บบยุ โ รปอยู่ ต รงกลาง นอกจากนี้ ก็ มี ผ ลงาน
สถาปั ตยกรรมอีกจานวนมากที่ส ร้ างตามแบบตะวันตก เช่น พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง
กระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารบริเวณ
ถนนราชดาเนินกลาง สถานีรถไฟหัวลาโพง เป็นต้น
๔) สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ หลังจาก พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นมาผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมมี
การขยายตัว อย่างรวดเร็วตามการเจริญเติบโตของบ้านเมืองและสังคม มีการสร้างผลงานทัศนศิลป์ด้าน
สถาปั ตยกรรมขึ้ นเป็ นจ านวนมาก โดยอิทธิพลศิล ปะของตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทอย่างส าคัญทั้งด้าน
รูปแบบ เทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการสร้างแนวคิดในการสร้าง นอกจากเพื่อประโยชน์ทาง
ศาสนา และใช้ในราชการแล้วก็ยังใช้เพื่อสาธารณะ

๑๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงำนที่ ๔.๑ เรื่อง ลักษณะงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
แบบบันทึกกำรจดบันทึกจำกกำรศึกษำข้อมูลพร้อมวำดภำพประกอบ
ยุคสมัย..................................................................
ข้อมูลที่จดบันทึก

ด้ำนจิตรกรรม
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ด้ำนประติมำกรรม
....................................................................................................................................................... .........
......................................................................................................................... ......................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ด้ำนสถำปัตยกรรม
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................
ภำพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๗๓

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน(กำรทำงำนกลุ่ม)
คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับการประเมิน

การแสดง
ความ
คิดเห็น

การมี
การทางาน ส่วนร่วมใน
การยอมรับ
รวม
ตามที่ได้รับ
การ
ฟังคนอื่น
มอบหมาย ปรับปรุง ๒๐ คะแนน
ผลงานกลุ่ม

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
................/................/................
เกณฑ์กำรตัดสิน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมายเหตุ นักเรียนได้ ระดับ ๒ ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็น
ระดับคุณภำพ
กำรประเมิน
๔(ดีมำก)
๓(ดี)
๒(พอใช้)
๑. การแสดงความ
ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกคนมีส่วนร่วม มีบางคนที่มีส่วน
คิดเห็น
ในการแสดงความ ในการแสดงความ ร่วมในการแสดง
คิดเห็นในงานกลุ่ม คิดเห็นในงาน
ความคิดเห็นในงาน
และนามาปรับปรุง กลุ่มเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มเป็นส่วนใหญ่
แก้ไขจนทางาน
สามารถนามา
สามารถนามา
สาเร็จบรรลุตาม
ปรับปรุงแก้ไขจน ปรับปรุงแก้ไขจน
วัตถุประสงค์
ทางานสาเร็จ
ทางานสาเร็จบรรลุ
บรรลุตาม
ตามวัตถุประสงค์แต่
วัตถุประสงค์
ไม่ทั้งหมด
๒. การยอมรับฟัง
ชิ้นงาน สะอาด
ชิ้นงาน สะอาด
ชิ้นงาน ไม่ค่อย
คนอื่น
เรียบร้อยและ
เรียบร้อยและ
เรียบร้อยและ
ปฏิบัติตนอยู่ใน
ปฏิบัติตนอยู่ใน ปฏิบัติตนอยู่ใน
ข้อตกลงที่
ข้อตกลงที่
ข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกัน กาหนดให้ร่วมกัน กาหนดให้ร่วมกัน
ทุกครั้ง ส่งงานครบ เป็นส่วนใหญ่ ส่ง บางครั้งต้องอาศัย
ตรงตามเวลาที่
งานครบตรงเวลา การแนะนา ส่งงาน
กาหนด
เกินกาหนดเล็กน้อย
๓. การทางาน ตามที่ ชิ้นงาน สะอาด
ชิ้นงาน สะอาด ชิ้นงาน ไม่ค่อย
ได้รับมอบหมาย
เรียบร้อยและ
เรียบร้อยและ
เรียบร้อยและ
ปฏิบัติตนอยู่ใน
ปฏิบัติตนอยู่ใน ปฏิบัติตนอยู่ใน
ข้อตกลงที่
ข้อตกลงที่
ข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกัน กาหนดให้ร่วมกัน กาหนดให้ร่วมกัน
ทุกครั้ง ส่งงานครบ เป็นส่วนใหญ่ ส่ง บางครั้งต้องอาศัย
ตรงตามเวลาที่
งานครบตรงเวลา การแนะนา ส่งงาน
กาหนด
เกินกาหนดเล็กน้อย
๔. การมีส่วนร่วมใน
ทุกคนมีส่วนร่วมใน ทุกคนมีส่วนร่วม สมาชิกในกลุ่มไม่มี
การปรับปรุง ผลงาน งานทุกขั้นตอน มี ในการทางานแต่ ส่วนร่วมทุกคนใน
กลุ่ม
การอ้างอิงที่ถูกต้อง ไม่มีการอ้างอิงที่ การทางาน และไม่มี
และเสนอแนวคิด ถูกต้องใน
การอ้างอิงที่ถูกต้อง

๑(ปรับปรุง)
มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นใน
งานกลุ่มเป็นบางคน
ทาให้งานไม่สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์

ชิ้นงานไม่เรียบร้อย
ขาดเนื้อหางานเป็น
บางส่วนไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกัน ส่ง
งานล่าช้า

ชิ้นงานไม่เรียบร้อย
ขาดเนื้อหางานเป็น
บางส่วนไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่
กาหนดให้ร่วมกัน ส่ง
งานล่าช้า

ทุกคนไม่มีการเสนอ
แนวคิดที่ไม่
สมเหตุสมผลในการ
ตัดสินใจ และไม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ประเด็น
กำรประเมิน

๑๗๕

ระดับคุณภำพ
๔ (ดีมำก)
ประกอบการ
ตัดสินใจอย่าง
สมเหตุสมผล

๓ (ดี)
บางส่วน และ
เสนอแนวคิด
ประกอบการ
ตัดสินใจ แต่
อาจจะไม่
สมเหตุสมผลใน
บางกรณี สรุปผล
ไม่ค่อยถูกต้อง

๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
ในบางส่วน และ
อ้างอิง สรุปผลไม่
เสนอแนวคิด
ถูกต้อง
ประกอบการ
ตัดสินใจ แต่อาจจะ
ไม่สมเหตุสมผลใน
บางกรณี สรุปผลไม่
ค่อยถูกต้อง

๑๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ ใบงำนที่ ๔.๑)
เรื่องตำมรอยทัศนศิลป์ไทยและสำกล

ชื่อ...............นำมสกุล...........................เลขที่............ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมำย / ลงในช่อง
ประเมินคะแนนให้ตรงกับควำมเป็นจริง
รำยกำรประเมิน
ใบงานที่ ๔.๑ เรื่อง ลักษณะงานทัศนศิลป์
ในวัฒนธรรมไทย

๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน

หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการและเนื้อหาถูกต้องชัดเจน หมายถึง
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
หมายถึง
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา เป็นส่วนใหญ่
หมายถึง
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ……………………………………….. (ผู้ประเมิน)
วันที่ ……………เดือน………………………..พ.ศ……………..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องตำมรอยทัศนศิลป์ไทยและสำกล
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
- ลักษณะ และรูปแบบงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
สากลแต่ละยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะของโลกอย่างมาก
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ (K)
- สามารถสืบค้นและเรียนรู้ลักษณะงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมสากลได้
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร (P)
- เขียนอธิบาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมสากลได้
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
- ชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
สากลได้

๑๗๗
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ลักษณะงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสำกล
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่แล้วเรื่อง ลักษณะงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยเพื่อ
ประเมินความรู้ของนักเรียน
ขั้นสอน
๑. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากคาบที่แล้ว) ศึกษาค้นคว้างานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
สากล ในประเด็นที่มาของวัฒนธรรม ลักษณะ รูปแบบในแต่ละยุคสมัย ดังต่อไปนี้ ๑. ยุคก่อน
ประวั ติ ศาสตร์ ๒. ยุ ค ประวั ติ ศ าสตร์ ๓. ยุ ค สมั ย กลาง ๔. ยุ ค สมั ย ใหม่ จากหนั ง สื อ เรี ย น
อินเทอร์เน็ต และให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ ๔.๒ เรื่อง ลักษณะงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมสากล โดยการจดบันทึกในแบบบันทึกและวาดภาพประกอบ
๒. นักเรียนนาเสนอหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อที่ได้ไปศึกษามา
๓. ครูอธิบายเสริมเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมสากลเพิ่มเติมจากที่นักเรียนค้นคว้า
มา
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปและทาใบงานที่ ๔.๒ ลักษณะของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล
๒. นักเรียนตอบคาถามจากการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล

แหล่งเรียนรู้
สื่อ
- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- ใบความรู้ที่ ๔.๒ เรื่อง
ลักษณะงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมสากล
- บัตรคา
ภำระ / ชิ้นงำน
- แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้า
- ใบงานที่ ๔.๒ เรื่อง ลักษณะงาน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล

๑๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- สามารถสืบค้นและเรียนรู้
ลักษณะงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมสากลได้
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- เขียนอธิบาย วิเคราะห์
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมสากลได้

ด้ำนคุณลักษณะ
- ชื่นชมและเห็นคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
สากลได้

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจาก
การศึกษาใบความรู้ที่ ๔.๒

- แบบประเมินผล
งาน (ใบความรู้ที่
๔.๒)

- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ หา
ความสัมพันธ์และความ
แตกต่าง เรื่องลักษณะงาน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล
- ปฏิบัติงานจากใบงานที่ ๔.๒
เรื่อง ลักษณะงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมสากล

- แบบบันทึก
การศึกษาค้นคว้า
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
(ภำคผนวก ก)

- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

- สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการทางาน และรักความ
เป็นไทย

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก)

- ระดับคะแนน
๓ ผ่านเกณฑ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๗๙

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
...................................................................................................................................... .....................................
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
........................................................................................................................... ................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผูส้ อน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

๑๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำนควำมรู้ที่ ๔.๒
เรื่อง ลักษณะงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสำกล

ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมตะวันตกมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ของโลกอย่างมาก ทั้งยังเป็นศิ ลปะที่ผสมผสานแนวคิด เทคนิค วิธีการอย่างเป็นกลาง ไม่มีรูปแบบตายตัว
ผู้สร้างสรรค์สามารถพัฒนางานได้อย่างอิสระ รูปแบบที่เกิดขึ้นถือเป็นสากล ไม่เกี่ยวกับชาติใด ผู้ชมทั่วโลก
สามารถดูแล้วเข้าใจสอดคล้องกันได้
ควำมแตกต่ำงตำมยุคสมัยของวัฒนธรรมสำกลสำมำรถแบ่งได้ดังนี้
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
๑. ยุคหินเก่ำ (Paleolithic Age หรือ Old Stone Age)
เริ่มตั้งแต่ ๓.๕–๕ ล้านปีล่วงมาแล้ว มีการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยการวาดภาพบนผนังถ้าหรือเพิงผา
ลักษณะเด่นโดยภาพรวมของจิตรกรรมบนผนังถ้าในยุคหินเก่าคือ ศิลปินพยายามถ่ายทอดภาพที่เห็นอย่าง
ตรงไปตรงมาและแสดงความเป็ น จริ งที่ ตาเห็ น ด้ ว ยความมั่ นใจ ศิ ล ปิ นสามารถจดจ าลั กษณะโครงสร้า ง
ส่วนประกอบของสัตว์ได้เป็นอย่างดีและจับลีลาท่าทางต่าง ๆ และถ่ายทอดออกมาได้อย่างชานาญ ส่วนงาน
ประติมากรสมัยหินเก่ามีการใช้วิธีขูด ขัดแต่ง เซาะ รูปแบบประติมากรรมจึงเป็นแบบการตัดทอนรูปทรงใน
ธรรมชาติ ให้ง่ายต่อการแสดงออกและรับรู้ อย่างไรก็ตามเป็นที่สังเกตว่าประติมากรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ที่เป็นภาพคน มักจะเป็นภาพผู้หญิงและเน้นการบ่งบอกรูปทรงทางเพศที่แสดงออกถึงร่องรอยการให้กาเนิดมา
อย่างโชกโชน เช่น ประติมากรรมสลั กหินรูปวีนัสแห่งวิเลนดอร์ฟขนาดสูง ๔ นิ้วเศษ พบที่วิเลนดอร์ฟ
(Willendorf) ออสเตรีย อายุราว ๒๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล สลักจากงาช้างอายุราว ๒๐,๐๐๐ ปี
ก่อนคริสตกาล พบที่ถ้าเลส์ปุค ฝรั่งเศส

ภำพเขียนที่ถ้ำ Altamira ที่มา: https://my.dek-d.com/history01

ภำพเขียนที่ถ้ำ Lascaux ที่มา: https://my.dek-d.com/history01

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

ภำพเขียนที่ถ้ำ Niaux ที่มา : https://sites.google.com

๑๘๑

ประติมากรรม Venus of Willendorf
ที่มา : http://neoneocon.com/wpcontent/uploads/2009/05/willendorf.jpg

๒. ยุคหินกลำง (Mesolithic or Middle Stone Age Art)
เริ่มเมื่อประมาณ ๑๐,๐๐๐–๖,๐๐๐ ปีล่วงมาแล้ว ลักษณะรูปแบบศิลปะในช่วงนี้ไม่ มีอะไรโดดเด่น
มากนัก และเป็นช่วงรอยต่อที่สาคัญของยุคหินเก่า ซึ่งมนุษย์มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับสัตว์ ใช้ชีวิตอยู่ กับธรรมชาติ
สู่ยุคหินใหม่ที่มนุษย์สามารถปฏิรูปจัดการธรรมชาติได้ โดยยุคหินกลางจะถูกรวมเข้าไว้กับยุคหินใหม่หรือจัดให้
เป็นจุดเริ่มต้นของยุคหินใหม่ ศิลปกรรมสมัยหินกลางที่มีการค้นพบคือ จิตรกรรมตามหน้าผาบริเวณชายฝั่ง
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของสเปน ประเทศโปรตุเกสมีก ารวาดภาพทั้งคนและสัตว์ ความสูงประมาณ ๓ ฟุต
มีท่าทางเคลื่อนไหวและเรื่องราวในการดารงชีวิต แสดงออกเป็นรูปคล้ายกันทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบศิลปะ
สมัยยุคกินกลางกับยุคหินเก่าแล้วนั้นทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม จะพบว่ามีคุณค่าด้อยกว่ายุคหินเก่าทั้ง
ฝีมือและการแสดงออก และผลงานที่หลงเหลือก็มีจานวนจากัดด้วย

จิตรกรรมฝาผนังยุคหินกลางที่ปรากฏตามหน้าผา
ที่มา: https://www.google.com

๓. ยุคหินใหม่ (Neolithic Art)
เริ่มเมื่ออายุประมาณ 4 พันปีก่อนคริสต์ศักราช ศิลปกรรมยุคหินใหม่ที่เด่น ๆ คือ เครื่องปั้นดินเผา
ประเภทเครื่องประดับ ปรากฏอยู่ในแคว้นบริตานีของฝรั่งเศส และไอร์แลนด์ของอังกฤษ ส่วนผลงานจิตรกรรม
นั้นไม่เด่นชัดและศิลปกรรมที่โดดเด่นที่สุดของยุคหินใหม่คือ อนุสาวรีย์หิน (Megelithic) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์
นาเอาหินขนาดใหญ่มาตั้งวางในลักษณะต่าง ๆ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ แบบหินตั้งกับแบบโต๊ะหิน และก็ยัง

๑๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สามารถจาแนกย่อยตามลักษณะการวางได้ดังนี้ -หินตั้งเดี่ยว (Menhir or Standing Stone) เมนเฮอร์ เป็น
แท่งหินที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว เมนเฮร์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ลอคมารีเก ฝรั่งเศส สูงถึง ๖๔ ฟุต -หินตั้งเป็นแกนยาว
(Alignment) เป็นการตั้งหินให้ตรงเป็นแนวตั้งฉากกับพื้น และเป็นแถวยาวหลายก้อน บางแห่งมีจานวนถึงกว่า
๑,๐๐๐ แท่ง และตั้งเรียงยาวกว่า ๒ ไมล์ -หินตั้งเป็นวงกลม (Cromlech or Stonehenge) คือการเอาก้อน
หินมาวางในลักษณะวงกลมคอมเลคที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่แอฟบิวรี่ อังกฤษ มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง ๖ ไมล์

หินตั้งเดี่ยว (Menhir or Standing Stone)
ที่มา: https://sites.google.com

หินตั้งเป็นแกนยำว (Alignment)
ที่มา: https://sites.google.com

โต๊ะหิน (Dolmen)
ที่มา: https://sites.google.com

สมัยประวัติศำสตร์
ดิน แดนส่ วนต่าง ๆ ของโลกจะเข้าสมัยประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างในสมัยอียิปต์
อียิปต์ มีความเจริญรุ่งเรืองในแถบลุ่มแม่น้าไนล์ ผลงานที่แสดงออกส่วนใหญ่เป็นความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีต่อ
ศาสนา และผู้นา ผลงานที่โดดเด่นมักเป็นผลงานสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ เช่น วิหาร อาคาร พีระมิด ซึ่ง ส่วน
ใหญ่สร้างจากหิน
ศิลปะยุคเมโสโปเตเมีย (Mespotemia Art)
ศิลปะเมโสโปเตเมีย มีอายุประมาณ ๘,๐๐๐-๑๔๖ ปีก่อนคริสตกาล เป็นงานศิลปะที่เจริญในลุ่มแม่น้า
ไทกรีส - ยูเฟตีส ซึ่งปัจจุบันเป็นดินแดนบางส่วนของอีรัก อิหร่าน ซีเรีย จอร์แดน เป็นศิลปะที่อยู่ในยุคร่วม
สมัยกับศิลปะอียิปต์อีกกลุ่มหนึ่ง เมโสโปเตเมียมีพื้นที่กว้างขวางและมีความอุดมสมบูรณ์มาก ทาให้มีกลุ่มชน
เผ่าต่าง ๆ ตั้งถิ่นฐานประกอบด้วยชนชาติ ซูเมอเรียน บาบิโลเนียแอสสิเรีย และเปอร์เซีย ตามลาดับ เริ่มจาก
ซูเมอเรียนและบาบิโลเนีย เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นผลทาให้มีศึกสงครามแย่งชิงดินแดนมาตลอด ศิลปะยุค
เมโสโปเตเมียแบ่งได้ดังนี้
งานด้านสถาปัตยกรรมมักสร้างให้สูงใหญ่เหมือนภูเขา นิยมประดับแก้วหินในสถาปัตยกรรมนั้น ๆ ด้วย
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ ซิกกูรัตแห่งเมืองอูร์ สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน ห้องสมุดแห่งแรกของโลก
ประติมากรรมมีทั้งแบบนูนต่า แบบนูนสูง และแบบลอยตัว ส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องราวกิจกรรมของ
พระมหากษัตริ ย์ มีการประดับ เปลื อกหอย หิ นสี มีความสามารถในการแสดงออกและเลื อกวั ส ดุได้อย่าง
เหมาะสม ส่วนภาพนูนต่าเป็นรูปการล่าสัตว์ การทาสงคราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๘๓

งานจิตรกรรม เขียนง่าย ๆ ไม่เน้นรายละเอียด ไม่มีแสงเงา มีความคล้ายคลึงกับอิยิปต์ตรงการจัดวาง
คือ ภาพหน้าคน แขน ขาจะหันข้าง แต่ลาตัวหันด้านหน้า นอกจากนี้พวกเขายังมีอักษรใช้ เรียกว่า อัก ษรลิ่ม
หรือคูนิฟอร์ม

งานประติมากรรมจะมีทั้งงานแกะสลักเสา ฝาผนัง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทพเจ้า และฟาโรห์
ที่มา: https://www.google.com

ที่มา : https://sites.google.com

งานจิตรกรรมก็มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้ามีการใช้สีที่ทาจากวัสดุธรรมชาติ รูปร่างเป็นรูปแบน เส้น
คมชัด มีสีสดใส ฉากหลังเป็นพื้นขาว ในส่วนสาคัญของภาพมักจะวาดให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ
สมัยกลำง
เป็นช่วงที่ศาสนาคริสต์ และศาสนจักรมีบทบาทสูงต่อ สังคม แนวคิดทางศิลปะเชื่อว่าความงามเป็นสิ่ง
ที่พระเจ้า สร้างขึ้นผ่านทางศิลปิน ดังนั้น ศิลปินจึงต้องสร้างสรรค์งานที่ เกี่ยวกับพระเจ้าให้งดงามที่สุด
กรี ก ผลงานทั ศ นศิ ล ป์ ที่ โ ดดเด่ น เป็ น ผลงานทางประติ ม ากรรมและสถาปั ต ยกรรม ทางด้ า น
ประติมากรรมเรียกได้ว่าเป็นยุคคลาสสิก มีการสร้างงานที่เป็นเอกลักษณ์ของกรีก โดยเฉพาะมักเป็นงานที่หล่อ
ด้วยสาริด และแกะสลักด้วยหิน อ่อน เป็นรูปของเทพเจ้า นักกีฬา วีรบุรุษ สัตว์ต่าง ๆ โดยรูปทรงจะมีความ
เป็นมนุษย์จริง ๆ ตามธรรมชาติ งานสถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งออกแบบอย่างดี ทั้ง
สัดส่วน ความสูง ระยะห่างระหว่างตาแหน่งต่าง ๆ มีการแกะสลัก ประดับประดาอย่างงดงาม โดยจุดเด่นของ
สถาปัตยกรรมกรีก คือ มีการออกแบบหัวเสาอย่างสวยงาม ในการออกแบบหัวเสาของกรีก จะมีความแตกต่าง
อยู่ ๓ แบบ คือ ดอริก ไอโอนิก และ แบบคอรินเทียน

๑๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรมัน ได้รับรูปแบบศิลปกรรมของกรีกเข้ามาใช้ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของตน
ลักษณะเด่นจะเป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่มุ่งประโยชน์ใช้สอย ไม่เน้นสร้างศาสนสถาน ผลงานจิตรกรรมมี
ปรากฏเป็นภาพวาดบนฝาผนัง โดยใช้สีวาดเป็นรูปทิวทัศน์ สิ่งก่อสร้าง มีการแสดงสัดส่วนตามธรรมชาติ และ
ใช้แสงเงาเพื่อสร้างมิติ และมีภาพที่ประดับด้วยเศษหินสี เรียกว่า ภาพโมเสก (Mosiac) โดย ผลงานที่สาคัญใน
สมัย โรมัน ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น สนามกี ฬาหรื อโรงมหรสพ ทั้งนี้ โ รมันได้พั ฒ นาโครงสร้า งแบบประตูโ ค้ ง และ
หลังคาโดมซึ่งเป็นรูปครึ่งทรงกรม ไม่เน้นตกแต่งเหมือนกรีก
ไบแซนไทน์ ลักษณะผลงานเป็นการผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตก เรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับ
ศาสนา ทางด้านสถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างวิหารหลายแห่ง ภายในประดับด้วย กระจกสี งานประติมากรรม
แบบไบแซนไทน์ จะเป็นรูปพระเยซูและนักบุญต่าง ๆ งานจิตรกรรม มีการใช้เทคนิควาดภาพแบบเฟรสโก
(Fresco) คือวาดเส้นระบายสีบนภาพ ขณะที่ปูนฉาบผนังยังเปียกอยู่
โรมาเนสก์ ได้รั บ รู ป แบบศิล ปกรรมของศิล ปะโรมั น ลั ก ษณะของสถาปัตยกรรม การสร้างวิห าร
โดยทั่วไปจะมีแผนผังเป็นรูปไม้กางเขน ทาหลังคาและเพดานโค้ง กาแพงหนาทึบ มีช่องประตูน้อย ลักษณะ
เหมือนป้อมปราการ ประติมากรรมของโรมาเนสก์ส่วนใหญ่เป็นงานแกะสลักหินประดับอาคาร รูปร่างท่าทาง
จะไม่เป็นธรรมชาติ งานจิตรกรรมจะมีลักษณะแข็ง แต่เป็นธรรมชาติ มีทั้งวาดแบบธรรมดาและแบบเฟรสโก
กอทิก เริ่มต้นขึ้นที่ฝรั่งเศส ผลงานทัศนศิลป์มีความสมจริงตามธรรมชาติ สถาปัตยกรรมมักเป็นอาคาร
ทรงสูงชะลูด แหลม ใช้ประตูรูปโค้ง เพดานโค้ง หลังคาโค้ง ภายในประดับกระจกสี ผลงานประติมากรรมของ
กอทิก จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา สื่ออารมณ์ความรู้สึก แต่เป็นรูปลอยตัว ไม่ติดกับฝาผนัง ผลงาน
จิตรกรรมที่โดดเด่นมากของยุคนี้ คือการทากระจกสีเป็นรูปต่าง ๆ สาหรับ ใช้ประดับตกแต่งประตู หน้าต่าง
สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สมัยเรอเนซองซ์ (Renaissance) ถือกาเนิดใน
อิตาลีก่อนที่จะแพร่ขยายไปทั่วยุโรป เป็นการรื้อฟื้นศิลปวิทยาสมัยกรีกโรมัน ศิลปะในยุคสมัยนี้จะยึดถือเหตุผล
ระเบียบ ความเป็นจริงตามธรรมชาติม ากกว่าอารมณ์ความรู้สึก ผลงานจะเกี่ยวกับศาสนาแต่ยังมีเรื่องราว
เกี่ยวกับคนทั่วไปปรากฏอยู่ด้วยงานประติมากรรม มีการแสดงออกถึงความจริงตาม ธรรมชาติ มีการนาความรู้
ทางกายวิภาคมาใช้ผลงานเน้นสัดส่วนที่ถูกต้อง แสดงกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น แสดงออกทางความรู้สึกด้วยท่าทาง
และใบหน้า ด้านจิตรกรรม มีการใช้หลักทัศนียภาพเชิงเส้น คือ แสดงสัดส่วน แสดงความคมชัดของสี แสง เงา
ที่ถูกต้อง ตามระยะใกล้ ไกล มีการใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ทางด้าน
สถาปัตยกรรม มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ตามแบบกรีกโรมัน โดยทาหลังคาเป็นรูปโดม ภายในประดับ
ด้วยภาพจิตรกรรม และประติมากรรมที่งดงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๘๕

สมัยใหม่
เป็นการแสดงออกทางศิลปะที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน ตายตัวลักษณะเด่นจะสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของ
ศิลปิน ออกมาเฉพาะคน เฉพาะกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีแนวคิด วิธีการที่แตกต่างกันออกไป ศิลปินในสมัยใหม่มี
ทัศนะว่า การแสดงออกของผลงานทางศิลป์ไม่ควรมีกรอบ การแสดงผลงานที่สะท้อนเหตุการณ์ในปัจจุบันก็มี
คุณค่าเช่นเดียวกับการสะท้อนเรื่องราวในอดีต หรือศาสนา
ลัทธิประทับใจ (Impressionism) เน้นสื่อถึงความรู้สึก
ประทับใจต่อความงามของทิวทัศน์ เหตุการณ์ ผลงานจะแสดงออก
ถึงความมีชีวิตชีวาถ่ายทอดแสงสีในขณะที่เขียนออกมาเน้นการเขียน
ภาพด้วยฝีแปรงที่ฉับพลัน ไม่นิยมการเกลี่ยสีให้กลมกลืนกัน
ที่มา: http://www.thaischool.in.th

ที่มา: http://www.thaischool.in.th

ลัทธิบาศกนิยม (Cubism) เป็นการถ่ายทอดผลงานประติมากรรม
หรื อ ภาพจิ ต รกรรมจากรู ป ทรงธรรมดา เปลี่ ย นลั ก ษณะเป็ น เหลี่ ย ม
ลูกบาศก์หรือรูปเรขาคณิต เพื่อเน้นให้เห็นมิติทั้งสามผลงานจะมีลักษณะ
กึ่งนามธรรม

ลัทธิสัจนิยม (Realism) ผลงานจะเน้นการสะท้อนความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยศิลปินมักเลือกมุมสะท้อนความยากจน การถูกเอารัด
เอาเปรียบ ความยุติธรรมชีวิตของชนชั้นกรรมาชีพ
ที่มา:http://www.thaischool.in.th:
http://www.thaischool.in.thhttp://w
ww.thaischool.in.thhttp://www.thai
school.in.th

ลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ลักษณะผลงานเน้น
สะท้อนความฝัน จินตนาการที่อยู่ภายใต้จิตสานึกออกมา
ลักษณะภาพจะเป็นกึ่งนามธรรม
ที่มา: http://www.thaischool.in.th

๑๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลัทธินามธรรม (Abstractism) เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานที่แปรจากรูปธรรมมาเป็นนามธรรม ความงามขึ้นอยู่กับการทา
ความเข้าใจและตีความของแต่ละบุคคล
ที่มา: http://www.thaischool.in.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๘๗

แบบบันทึกกำรจดบันทึกจำกกำรศึกษำข้อมูลพร้อมวำดภำพประกอบ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องตำมรอยทัศนศิลป์ไทยและสำกล

เรื่อง......................................
ข้อมูลที่จดบันทึก...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ภำพประกอบ

๑๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงำนที่ ๔.๒
เรื่อง ลักษณะงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสำกล
คาชี้แจง เขียนอธิบายผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล ตามหัวข้อที่กาหนด
ผลงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสำกล
ความมุ่งหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………..
แบบอย่างงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………..
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๘๙

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ ใบงำนที่ ๔.๒
เรื่อง ลักษณะงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสำกล
ชื่อ...............นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็นกำรประเมิน

๔ คะแนน
(ดีมาก)

ระดับคุณภำพ
๓ คะแนน ๒ คะแนน
(ดี)
(พอใช้)

๑ คะแนน
(ปรับปรุง)

การจดบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก
ใบงานที่ ๔.๒ เรื่องลักษณะงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมสากล
หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรประเมินกำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา
๑ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

ลงชื่อ……………………………………….. (ผู้ประเมิน)
วันที่ ..........เดือน...................................พ.ศ.......

๑๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องตำมรอยทัศนศิลป์ไทยและสำกล เรื่อง ควำมแตกต่ำงของงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสำกล
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
- งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากลมี
ขั้นนำ
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหลายปัจจัย ซึ่งทาให้
๑. นักเรียนทบทวนความรู้ เรื่องงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากลโดย สือ่
เราสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ครูเป็นผู้ชี้แนะนาทางเข้าสู่เนื้อหาที่เรียน
- หนังสือเรียน
จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ระหว่าง
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม - อินเทอร์เน็ต
สองวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ไทยและสากล โดยครูพูดคุยกับนักเรียน ซักถามความเข้าใจ จากที่เรียนมาใน
- ห้องสมุด
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่แล้ว
- ใบความรู้ที่ ๔.๓ เรื่อง ความ
ด้ำนควำมรู้ (K)
ขั้นสอน
แตกต่างของงานทัศนศิลป์ใน
- สามารถสืบค้นและเรียนรู้ลักษณะงานทัศนศิลป์
๑. นักเรียนสังเกตจากตัวอย่างผลงานหรือภาพงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทยและสากล
ในวัฒนธรรมไทยและสากลได้
ไทยและวัฒนธรรมสากลที่ครูจัดเตรียมมาให้นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบความ ภำระงำน / ชิ้นงำน
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร (P)
แตกต่างกัน จากนั้นครูสุ่มนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิด - ใบงานที่ ๔.๓ เรื่อง ความ
- วิเคราะห์ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ใน
ในการสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุความแตกต่างได้
แตกต่างของงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากลได้
๒. นักเรียนปฏิบัติทาใบงานที่ ๔.๓ โดยใช้ใบความรู้ที่ ๔.๑ - ๔.๓ ประกอบ/รวบรวมส่ง
วัฒนธรรมไทยและสากล
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
ขั้นสรุป
- แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้า
- ชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ใน
๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่อง ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์
วัฒนธรรมไทยและสากลได้
ในวัฒนธรรมไทยและสากล ซึ่งมีความแตกต่างกัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้ (K)
- สามารถสืบค้นและเรียนรู้
ลักษณะงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากลได้

ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
(P)
- วิเคราะห์ความแตกต่างของ
งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
และสากลได้

วิธีกำร

๑๙๑
เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- สังเกตการศึกษาใบ
ความรู้ที่ ๔.๓
- ศึกษาจากหนังสือเรียน
- ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต

- แบบสังเกต
ใบความรู้ที่ ๔.๓

- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจาก
ใบงานที่ ๔.๓เรื่อง ความ
แตกต่างของงานทัศนศิลป์
ในวัฒนธรรมไทยและ
สากล

- แบบบันทึก
การศึกษาค้นคว้า
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
(ภำคผนวก ก)

- ระดับคุณภาพ

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(ภำคผนวก ก)

- ระดับคะแนน

ด้ำนคุณลักษณะ(A)
- ชื่นชมและเห็นคุณค่าของงาน - สังเกตการใฝ่เรียนรู้
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและ มุง่ มั่นในการทางาน และ
สากลได้
รักความเป็นไทย

- ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ
๒ ผ่านเกณฑ์

๒ ผ่านเกณฑ์

๓ ผ่านเกณฑ์

๑๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังกำรสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................ ..........................................
......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................... ............
...................................................................................................................... ................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผูส้ อน
(..............................................................)
วันที่......เดือน..........................พ.ศ...........
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
........................................................................................................................................ ..............................
......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๙๓

ใบควำมรู้ที่ ๔.๓
เรื่อง ควำมแตกต่ำงของงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสำกล
เปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล
๑. ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย จะคงไว้ในรูปของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นศิลปะประจาชาติที่
เราควรภาคภูมิใจ โดยจะแบ่งเป็น ๔ ช่วงใหญ่ ๆ ดังนี้
- สมัยก่อนสุโขทัย
- สมัยสุโขทัย
- สมัยอยุธยา
ที่มา : https://joekubart.files.wordpress.com
- สมัยรัตนโกสินทร์
๒. ทัศ นศิลป์ ในวัฒ นธรรมสากลเป็ นศิลปะที่มี การผสมผสานแนวความคิด ตลอดจนรูป แบบต่าง ๆ ไว้ อย่า ง
กว้างขวาง มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานโดยอิสระ โดยแบ่งออกเป็น 3 สมัย คือ สมัย
โบราณ สมั ย กลาง สมั ย ใหม่ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานทั ศ นศิ ล ป์ ใ นวั ฒ นธรรมไทย เมื่ อ พิ จ ารณาหลั ก ฐานทาง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่ปรากฏตามภูมิภาคต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะพบถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
ในเรื่ อ งของความของความเชื่ อ ความศรั ท ธาทางศาสนาและประเพณี วั ฒ นธรรมในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น เป็ น
ปัจจัยหลัก ซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยรวม ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล ศิลปะสากลเป็น
ศิ ล ปะที่ มี พื้ น ฐานมาจากศิล ปะตะวั น ตก มี วิ วั ฒ นาการมาหลายยุ คหลายสมั ย และแพร่ห ลายไปยั ง ต่ า งชาติ
ต่า ง ๆ ซึ่ งผลงานทัศนศิล ป์ ที่ส ร้า งกันขั้น มาในสมั ย หลั ง ๆ ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ แบบแผนตามแบบอย่ า งของศิล ปะ
สากล ในระยะแรกงานศิลปะแบบสากลจะใช้เป็นแบบเลียนแบบธรรมชาติและสิ่งใกล้ตัว ระยะหลังในสมัยกรีกและ
โรมันมีบทบาท จึงมีการพัฒนางานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมาเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
ไทยและสากล
ดังนั้น การที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากลให้เห็นภาพอย่าง
ละเอียดและมีความเด่นชัด อาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีเนื้อหาสาระและรายละเอียดมาก ในระดับชั้นนี้คงต้อง
อาศัยการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนศิลป์ทั้งสองเป็นภาพรวม

ที่มา : http://1.bp.blogspot.com/_HKlXzuEr
ที่มา : https://fabtywaraporn.wordpress.com

ที่มา : mythaiart.blogspot.com/2012/02/blogpost.html?m=1

๑๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงำนที่ ๔.๓
เรื่อง ควำมแตกต่ำงของงำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสำกล

คำชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนอธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างของผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและ
สากลตามหัวข้อที่กาหนด
กำรเปรียบเทียบงำนทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย

ด้านจุดประสงค์ในการสร้างงาน
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................
ด้านรูปแบบการสร้างงาน
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
ด้านวิธีการสร้างงาน
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
..............................

ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสำกล

ด้านจุดประสงค์ในการสร้างงาน
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
. ด้านรูปแบบการสร้างงาน
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
ด้านวิธีการสร้างงาน
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
..............................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

ระดับคะแนน
ชื่อ - สกุล

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ระดับ ๓ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นมาก
ระดับ ๒ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นปานกลาง
ระดับ ๑ หมายถึง พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาให้เห็นน้อย

การประเมินผล

รวมคะแนน

ลาดับ
ที่

ความคิดสร้างสรรค์

พฤติกรรม/

การใช้ภาษา

แบบประเมินกำรสังเกตกำรตอบคำถำม
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ รำยวิชำทัศนศิลป์ ศ๒๑๑๐๒
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้

ตรงประเด็น/ครอบคลุมเนื้อหา

คำชี้แจง

๑๙๕

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

หมายเหตุ

๑๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผลกำรสังเกต
ประเด็น
กำรประเมิน
๓(ดีมำก)
๑. ตรงประเด็น/
มีไหวพริบในการตอบ
ครอบคลุมเนื้อหา
คาถามชัดเจนตรง
ประเด็น เนื้อหา
ครบถ้วน
๒. การใช้ภาษา
ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
หลักการใช้ภาษา
๓. ความคิดสร้างสรรค์

มีการแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
และสร้างสรรค์

ระดับคุณภำพ
๒(พอใช้)
ตอบคาถามได้ตรง
ประเด็นบางส่วน
เนื้อหายังไม่ครอบคลุม

๑(ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่ถูกต้องและ
ไม่ตรงประเด็น ไม่ชัดเจน
และไม่มีไหวพริบในการ
ตอบคาถาม
ใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้ภาษาในการสื่อสารไม่
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ถูกต้องตามหลักการใช้
ตามหลักการใช้ภาษา ภาษาแต่สื่อความหมายได้
บางส่วน
พอเข้าใจ
มีการแสดงความ
เหตุผลในการแสดงความ
คิดเห็น แต่ไม่มีความคิด คิดเห็นไม่ถูกต้องและไม่
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๘-๙
หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๖-๗
หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า ๕
หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑๙๗

แบบประเมินผลใบงำน (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ ใบงำนที่ ๔.๓)
เรื่องตำมรอยทัศนศิลป์ไทยและสำกล
ชือ่ ................................................นำมสกุล...........................เลขที่...........ภำคเรียนที่..........ชั้น ..............
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รำยกำรประเมิน

๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน

ใบงานที่ ๔.๓ เรื่อง ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์
ในวัฒนธรรมไทยและสากล
หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๔ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน
๓ คะแนน = ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
๒ คะแนน = ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา แต่ไม่ครบถ้วน
๑ คะแนน = ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ลงชื่อ………………………………………… (ผู้ประเมิน)
วันที่ ……………เดือน………………………พ.ศ……………

๑๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บรรณำนุกรม

กำรปั้น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://sites.google.com/site/pratimakrrm1124/bth-thi-2-kar-pan
(วันที่ค้นข้อมูล: ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑).
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๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และ
คุณลักษณะ ให้สอดคล้องและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑) ความสามารถในการสื่ อ สาร เป็ น ความสามารถในการรั บ สารและสื่ อ สาร มี วั ฒ นธรรม
การใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิ ด เป็ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด สั ง เคราะห์ การคิ ด
อย่ างสร้ างสรรค์ การคิด อย่ างมีวิจ ารณญาณ การคิ ดอย่ างเป็ นระบบ เพื่อน าไปสู่ การสร้างองค์ ความรู้ห รื อ
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ การ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถนา
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้ง
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีการแก้ปัญหาอย่าง
สร้ า งสรรค์ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม มี คุ ณ ธรรมด้ า นต่ า ง ๆ และมี ทั ก ษะกระบวนการทางเทคโนโ ล ยี
เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
นอกจากนี้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ครูควรจั ดกิจกรรมการเรี ย นรู้ ที่ส่ งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด และ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้แบบประเมินรวมตามภาคผนวก ก ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘
ประการมีดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
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๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทางาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทาง
ศิ ล ปะช่ ว ยพั ฒ นาผู้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คม ตลอดจนการน าไป สู่
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพ ครูผู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ ควรมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทาง
ศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด
อย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
๒. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ความสาคัญการบูรณาการความรู้
คุณธรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
ระบุให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
๒) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝั ง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวย
ความสะดวกเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละมี ค วามรอบรู้ รวมทั้ ง สามารถใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
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กระบวนการ เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ
๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวดั ง กล่ า ว จ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเรี ย นการสอน
ทั้งผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผน
จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ
ร่วม
วางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล และต้องคานึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒนากระบวนการคิด
วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ
วิเคราะห์การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนาไปสู่
คาตอบของปัญหาหรือคาถามต่าง ๆ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยคานึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
และอภิปรายผลโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนาเข้าสู่บทเรีย น การใช้คาถาม การเสริม
พลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่จะทาให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
 ครูควรมีการวางแผนการใช้คาถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนานักเรียนเข้าสู่บทเรียนและลงข้อสรุป
ได้โดยไม่ใช้เวลานานเกินไป ครูควรเลือกใช้คาถามที่มีความยาก ง่าย พอเหมาะกับความสามารถของ
นักเรียนเมื่อนักเรียนถาม อย่าบอกคาตอบทันที ควรให้คาแนะนาที่ช่วยให้นักเรียนหาคาตอบได้เอง ครู
ควรให้ความสนใจต่อคาถามของนักเรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคาถามนั้นอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กาลังเรียนอยู่ก็
ตาม ครูควรชี้แจงให้ทราบและเบี่ยงเบนความสนใจของนักเรียนสู่เรื่องที่กาลังอภิปราย สาหรับคาถามที่
นักเรียนถามมานั้นควรหยิบยกมาอภิปรายในภายหลังตามความเหมาะสม
 การสารวจตรวจสอบซ้า เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ครูควรย้าให้
นักเรียนได้สารวจตรวจสอบซ้าเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
การจัดการเรี ยนรู้วิช านาฏศิลป์ ครูควรจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนกา ร
จัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ๓ ขั้นตอนดังนี้
๑) ขั้ น น า เป็ น ขั้ น เตรี ย มความพร้ อ มผู้ เ รี ย นก่ อ นการเรี ย นรู้ ส ารวจ ตรวจสอบความรู้ เ ดิ ม
ของผู้เรียนโดยส่วนมากผู้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้ด้วยการ
ตั้งคาถาม การอภิปราย การสนทนากระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งผู้ถาม ผู้ตอบ ผู้โต้แย้ง ครูควรสร้างบรรยากาศในขั้น
นาให้ตื่นเต้น เร้าใจ ให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิด
๒) ขั้นสอน เป็นขั้นถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ฉบับนี้ ออกแบบโดย
มุ่งเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ดองค์ ความรู้ ด้ ว ยตนเองโดยการศึกษาจากสื่ อ การเรียนรู้ต่ าง ๆ อาทิ ใบความรู้ ใบงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๐๓

อินเทอร์เน็ต ฯลฯ การฝึกปฏิบัติทักษะทางนาฏศิลป์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์
แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจาวัน
๓) ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้รวบยอดจากการเรียนรู้ โดยวิธีการนาเสนอ อภิปราย
สนทนาทบทวนความรู้ ครูควรสังเกตและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน หากนักเรียนเข้าใจไม่ถูกต้อง ครูควร
ชี้นาให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ครูควรให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้โดยการประยุกต์ใช้บันทึกการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Learning log) ดังเอกสารประกอบภาคผนวก ข และผังโครงสร้างความรู้ (Graphic organizer)
ดังเอกสารประกอบภาคผนวก ค เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้และมีแนวทางในการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ
๓. สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้สื่อการ
เรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ สื่ อ โดยส่ ว นมากในวิ ช านาฏศิ ล ป์ เ ป็ น สื่ อ ประเภท
วีดิทัศน์นาฏศิลป์ต่าง ๆ ผู้นาแผนการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถ
แสดงสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนรับชม รับ ฟังสื่อการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน อาทิ โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ ลาโพง
ฯลฯ ครูควรสนับ สนุ น ให้ ผู้เรี ยนสามารถเรียนรู้จากแหล่ งเรียนรู้ที่ห ลากหลาย อาทิ ใบความรู้ หนังสือเรียน
ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
๔. กำรวัดและประเมินผล
แนวคิดสาคัญของการจัดศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนคิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพราะ
สามารถทาให้ผู้สอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
จุดประสงค์สาคัญของการประเมินการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ครู
หรือหลักสูตรวางไว้ อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจานวนมาก
ให้ความสาคัญกับการประเมินผลสรุปรวมที่เน้นการทาข้อสอบ รวมถึงการให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ของการ
ประเมินผลสรุปรวมที่ปรากฏในรูปของระดับผลการเรียน (Grade) หรือลาดับของผู้เรียนในชั้นเรียน (Rank) ซึ่งได้
จากการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างผู้เรียนมากกว่าการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรี ยนที่เน้นการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึง
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบท่องจาเพื่อสอบหรือการเรียนรู้เพื่อ แข่งขันซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผิน
มากกว่าการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืนกว่า (กุศลิน, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์
และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)

๒๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชานาฏศิลป์ มุ่ง วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลแล้วนามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการ
เรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้
เป็นการ
วัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็น การประเมิน
เพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมู ลสาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ครูต้องใช้วิธีการและ
เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของ
ประเด็นที่กาหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้ เรียน
ประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งสาคัญที่สุดในการ
ประเมินเพื่อพัฒนาคือการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะคาแนะนาที่เชื่ อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
ทาให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมาย
และพัฒนาตนได้ สิ่งที่สาคัญอีกประการคือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน ซึ่งเป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชา
เพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียนให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชา
หรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดี
ต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์
ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน
๕. คำแนะนำสำหรับครู
๕.๑ กำรเตรียมตัวของครู
ครูควรศึกษา ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ ล่วงหน้า
๕.๒ กำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้
การนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ครูสามารถปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามสภาพและ
บริบทของโรงเรียน และผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม
๕.๓ กำรจัดสภำพแวดล้อมส่งเสริมกำรเรียนรู้
การจั ด สภาพแวดล้ อ มส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ควรจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สภาพห้องเรียนเอื้ออานวยต่อกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกายทางนาฏศิลป์ ทั้งนี้คานึงถึงความสอดคล้องตามสภาพและบริบทของโรงเรียน และผู้เรียนเป็นสาคัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๐๕

คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชำ ศ ๒๑๑๐๔ ชื่อวิชำนำฏศิลป์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ เวลำ ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ ในเรื่องนาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง
การแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ โดยใช้ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม และกระบวนการผลิตการแสดง
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวความคิดของผู้ชม
ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นการใช้เสียง การแสดงท่าและการเคลื่อนไหว
สามารถระบุและบรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัยตลอดจนปัจจัยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละครพื้นเมือง เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงาน
นาฏศิลป์ได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕
ศ ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒
รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

๒๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รหัสวิชำ ศ๒๑๑๐๔ รำยวิชำนำฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
รวมเวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

สำระที่ ๓ นำฏศิลป์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม.๑/๑ อธิ บ ายอิ ท ธิ พ ลของนั ก แสดงชื่ อ ดั ง ที่ มี ผ ลต่ อ การโน้ ม น้ า วอารมณ์ ห รื อ ความคิ ด ของผู้ ช ม
ม.๑/๒ ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง
ม.๑/๓ แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ
ม.๑/๔ ใช้ทักษะการทางานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง
ม.๑/๕ ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กาหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง
การแสดงท่าและการเคลื่อนไหว
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
ม.๑/๑ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละครพื้นบ้าน
ม.๑/๒ บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๐๗

โครงสร้ำงรำยวิชำ
รหัสวิชำ ศ ๒๑๑๐๔ รำยวิชำนำฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒
รวมเวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

หน่วยที่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ศ ๓.๑ ม.๑/๑

๑

อิทธิพลของนักแสดง

๒

นาฏยศัพท์และ
ภาษาท่า

ศ ๓.๑ ม.๑/๒

๓

การแสดงนาฏศิลป์
และราวงมาตรฐาน

ศ ๓.๑ ม.๑/๒

๔

การแสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้าน

ศ ๓.๑ ม.๑/๓

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

เวลำ
(ชั่วโมง)

น้ำหนัก
คะแนน

เกียรติคุณสูงสุดที่นักแสดงได้รับคือ
การประกาศยกย่องเป็นศิลปิน
แห่งชาติ นักแสดงมีอิทธิพลต่อ
เยาวชนทั้งทางบวกและทางลบ
แต่ทางลบมีอิทธิพลมากกว่าในหลาย
ด้านผู้ชมและผู้แสดงต่างเป็น
องค์ประกอบสาคัญของการแสดง
นาฏศิลป์เป็นศิลปะแห่งการละคร
ร่ายรา ซึ่งท่าทางต่าง ๆ ได้นามาจาก
การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เช่น
การยืน การเดิน หรือจากกิริยา
อารมณ์ต่าง ๆ เช่น ร้องไห้ ดีใจ อาย
มาประดิษฐ์ให้งดงามขึ้น
การแสดงนาฏศิลป์ไทย และราวง
มาตรฐานเป็นการแสดงที่มีแบบแผน
ท่ารามีความอ่อนช้อย
มีความงดงามในด้านการแต่งกาย
และภาษาที่ใช้บทร้อง
การแสดงนาฏศิลป์ไทยมีรูปแบบที่
หลากหลายซึ่งการแสดงในชุดต่าง ๆ
นั้นจะบ่งบอกถึงความเชื่อประเพณี
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

๑

๑๐

๓

๒๐

๔

๒๐

๔

๑๐

๒๐๘
หน่วยที่

๕

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
การผลิตและแสดง
ละคร

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ศ ๓.๑ ม.๑/๔

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

เวลำ
(ชั่วโมง)

น้ำหนัก
คะแนน

การผลิตการแสดงเป็นกระบวนการ

๖

๒๐

๒

๒๐

๒๐

๑๐๐

ที่ต้องใช้ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยฝ่ายอานวยการแสดง
ฝ่ายการแสดง และฝ่ายสนับสนุน
ซึ่งต้องทางานกันอย่างเป็นระบบ
การแสดงละครสั้นมีองค์ประกอบ
คือ เรื่อง เนื้อหา สรุป นิสัยตัวละคร
และบรรยากาศ โดยมีบทละครเป็น
คู่มือฝ่ายจัดและผู้แสดง การประเมิน
การแสดงอาจสร้างเกณฑ์ง่าย ๆ
ที่กาหนดขึ้นเอง

๖

การละครไทย

ศ ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒

ละครเป็นศิลปะการแสดงที่เป็น
เรื่องราว เป็นที่รวมของศิลปะสาขา
ต่าง ๆ ไว้อย่างมากมายมีปัจจัย
หลายด้านที่ทาให้การละครได้
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เข้ากับ
ยุคสมัย การละครของไทยมี
วิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยน่านเจ้า
จนถึงปัจจุบัน โดยมีปัจจัยทั้งภาย
ในและภายนอกประเทศ ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
รวมตลอดภำคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๐๙

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ อิทธิพลของนักแสดง
รหัสวิชำ ศ๒๑๑๐๔
รำยวิชำ นำฏศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ภำคเรียนที่ ๒

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
เวลำ ๑ ชั่วโมง

๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ นำฏศิลป์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม.๑/๑ อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
- การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม
- ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ
- การพัฒนารูปแบบของการแสดง
- อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
- บรรยายประวัติและผลงานของศิลปิน นักแสดงที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย
ทักษะ/กระบวนกำร
- นาเสนออิทธิพลของนักแสดงชื่อดัง
เจตคติ
- เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักแสดง
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้

๒๑๐
๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงำนหรือภำระงำน
- ใบงานเรื่องนักแสดงที่ชื่นชอบ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็น
กำรประเมิน

๔ (ดีเยี่ยม )

ใบงาน

ติดภาพนักแสดง
เรื่องนักแสดง ระบุชื่อนักแสดง
ได้ถูกต้อง บรรยาย
ที่ชื่นชอบ
ประวัตินักแสดง
ได้ ๔ ประเด็น
ระบุเหตุผล
ที่ชื่นชอบในเชิง
สร้างสรรค์ได้
๔ ประเด็น
ระบุพฤติกรรม
ของนักแสดงที่
นักเรียนเลียนแบบ
ได้ ๔ ประเด็น
การนาเสนอ นาเสนอได้
อย่างคล่องแคล่ว
เป็นแบบอย่างได้
ระบุอิทธิพล
ของนักแสดงได้
ถูกต้อง ชัดเจน

ระดับคุณภำพ
๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

ติดภาพนักแสดง
ระบุชื่อนักแสดง
ได้ถูกต้อง บรรยาย
ประวัตินักแสดง
ได้ ๓ ประเด็น
ระบุเหตุผล
ที่ชื่นชอบในเชิง
สร้างสรรค์ได้
๓ ประเด็น
ระบุพฤติกรรม
ของนักแสดงที่
นักเรียนเลียนแบบ
ได้ ๓ ประเด็น
นาเสนอได้
อย่างคล่องแคล่ว
ระบุอิทธิพล
ของนักแสดงได้
ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

ติดภาพนักแสดง
ระบุชื่อนักแสดง
ได้ถูกต้อง บรรยาย
ประวัตินักแสดง
ได้ ๒ ประเด็น
ระบุเหตุผล
ที่ชื่นชอบในเชิง
สร้างสรรค์ได้
๒ ประเด็น
ระบุพฤติกรรม
ของนักแสดงที่
นักเรียนเลียนแบบ
ได้ ๒ ประเด็น
นาเสนอได้
ระบุอิทธิพล
ของนักแสดงได้
ถูกต้อง
เป็นบางส่วน

ติดภาพนักแสดง
ระบุชื่อนักแสดง
ได้ถูกต้อง บรรยาย
ประวัตินักแสดง
ได้ ๑ ประเด็น
ระบุเหตุผล
ที่ชื่นชอบในเชิง
สร้างสรรค์ได้
๑ ประเด็น
ระบุพฤติกรรม
ของนักแสดงที่
นักเรียนเลียนแบบ
ได้ ๑ ประเด็น
นาเสนอได้
ติด ๆ ขัด ๆ
ระบุอิทธิพล
ของนักแสดง
ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๗-๘ คะแนน

หมายถึง ดีมาก

คะแนน ๕-๖ คะแนน

หมายถึง ดี

คะแนน ๓-๔ คะแนน

หมายถึง พอใช้

คะแนน ๑-๒ คะแนน

หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้

๒๑๑

๒๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องอิทธิพลของนักแสดง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
- การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม
- ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ
- การพัฒนารูปแบบของการแสดง
- อิทธิพลของนักแสดงที่มีผล
ต่อพฤติกรรมของผู้ชม
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
- บรรยายประวัติและผลงาน
ของศิลปิน นักแสดงที่มีชื่อเสียง
ในประเทศไทย
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- นาเสนออิทธิพลของนักแสดงชื่อดัง
ด้ำนคุณลักษณะ
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง อิทธิพลของนักแสดง
รำยวิชำ นำฏศิลป์

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. นักเรียน ครู สนทนาเกี่ยวกับนักแสดงชื่อดังที่ชื่นชอบ
๒. นักเรียนชมตัวอย่างภาพนักแสดงชื่อดังที่ครูนาเสนอ ๔-๕ ภาพ
นักเรียน ครูร่วมอภิปรายถึงชื่อเสียง บุคลิก และบทบาทของนักแสดง
ขั้นสอน
๑ . นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔-๕ คน หรือตามความเหมาะสม
๒. ครูแจ้งภาระงานให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ ทาใบงาน และเตรียมนาเสนอ
ข้อมูล
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องอิทธิพลของนักแสดงฯ
๔. นักเรียนทาใบงาน โดยค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ
๕. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ขั้นสรุป
นักเรียน ครู ร่วมกันสนทนาผลงานที่นาเสนอ เชื่อมโยงอิทธิพลของนักแสดง
ชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่องอิทธิพล
ของนักแสดงที่มีผลต่อผู้ชม
ที่เป็นเยาวชน
๒. ภาพนักแสดงชื่อดัง
๔-๕ ภาพ
ภำระงำน/ชิ้นงำน
๑. ใบงานเรื่อง นักแสดงที่ชื่น
ชอบ
๒. นาเสนออิทธิพลของนักแสดง
ชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าว
อารมณ์หรือความคิดของผู้ชม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
บรรยายประวัติและผลงาน
ของศิลปิน
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
นาเสนออิทธิพลของนักแสดง
ชื่อดัง
ด้ำนคุณลักษณะ
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้

๒๑๓

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ประเมินใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้

ประเมินการนาเสนอ

แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้

สังเกต

แบบบันทึกการสังเกต

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

๒๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
........................................................................................................................................................................ .
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ .................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๑๕

ใบควำมรู้ เรื่องอิทธิพลของนักแสดงต่อผู้ชมที่เป็นเยำวชน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องอิทธิพลของนักแสดง

จุ ดประสงค์ บอกคุ ณลั กษณะนั กแสดงที่ ดีที่นักเรียนชื่นชอบอิทธิพลของนักแสดงที่มีผ ลต่อพฤติกรรม
ของผู้ชม
อิทธิพลของนักแสดง
๑. ทาให้ผู้ชมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เช่น การสอดแทรกการป้องกันเรื่องสุขภาพ
๒. ผู้ชมเกิดเจตคติ ค่านิยมและคุณธรรม เช่น ละครเปาบุ้นจิ้น
๓. ผู้ชมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยการยืน เดิน นั่ง การพูด การแต่งกาย ทรงผม
กำรปฏิบัติตนของนักแสดง
๑. ไม่เย่อหยิ่ง อ่อนน้อม ถ่อมตน สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี
๒. ไม่เลือกบท รับผิดชอบ
๓. ยอมรับฟังคาวิจารณ์
๔. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๕. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๖. ทางานอย่างมืออาชีพ
๗. ให้คาชี้แนะ กาลังใจผู้แสดงอื่น
คุณสมบัติของนักแสดงที่ดี

เจมส์ จิรายุ
ที่มา : https://www.setup999.com

บุคลิกภาพและจรรยาบรรณของนักแสดงไม่ว่าการศึกษาวิชาศิลปะการแสดงนั้นจะเป็น
ไปเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อประดับความรู้หรือเพื่อการอื่น ๆ เมื่อผู้ศึกษาเล่นละคร ละครเวที หรือภาพยนตร์
ได้ ก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงคนหนึ่ง ความเก่งกาจสามารถมากหรือน้อยเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนต่อไป
ความสาเร็จของการเป็นนักแสดงที่ดีนั้น มิใช่ขึ้นอยู่กับฝีมือการแสดงที่ดีเท่านั้นหากแต่ยังต้องมีส่วนอื่น ๆ
ประกอบกั น ไปด้ ว ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งของโลกทั ศ น์ ห รื อ ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อสิ่ ง ต่ า ง ๆ รอบตั ว
ศิลปะการแสดงเปรียบได้กับศาสตร์อื่น ๆ ทั่วไป กล่าวคือมีทั้งผู้ที่เก่งกาจ และผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกฝน
เพื่อที่จะได้เป็น คนเล่นละครที่เก่งต่อไป ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องคานึงถึงไม่น้อยไปกว่าทฤษฎีการแสดงก็คือ
การหมั่นฝึกฝนและสารวจตัวเองในเรื่องของโลกทัศน์ที่มีต่อการแสดง และเรื่องทั่ว ๆ ไป คุณสมบัติของ
นักแสดงที่ดีมีดังนี้

๒๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. การขยั นขันแข็งในการฝึ กซ้อม ท่องบท จะช่วยให้มีความคล่องตัวช่วยเพิ่มพูนฝีมือ

เพิ่มพูนความเข้าใจ เพิ่มพูนความเร็ว การขยันฝึกซ้อมนั้นจะต้องทาให้เป็นนิสัยแม้จะได้ ชื่อว่าเป็นนักแสดงที่
เก่งแล้ว มีฝีมือเป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไปแล้ว ก็ยังต้องหมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอ
๒. หมั่น ศึ กษาหาความรู้ทางศิล ปะการแสดงเพิ่มเติมอยู่เสมอ จากครูอ าจารย์ เพื่อ น
ร่วมงาน จากตารับตารา จากการฟัง ฯลฯ วิทยาการและเทคโนโลยีนั้นก้าวไปข้ างหน้าตลอดเวลา หากไม่
หมั่นศึกษาจะกลายเป็นคนล้าหลัง และตามเพื่อนพ้องไม่ทัน
๓. มีความละเอียดลออในการดู การอ่านบท การเขียนบท และการเล่นละคร อย่าปล่อย
ให้รายละเอียดความสวยงามที่น่าสนใจ หรือกลเม็ดต่าง ๆ ผ่านไป โดยมิได้กระทบโสตประสาทของเรา
๔. ลดอัตตาในตัวเองให้มากที่สุด จงเป็นคนถ่อมตัว อย่าถือเอาความคิดของตัวเองเป็น
ใหญ่ อย่าคิดว่าเราต้องเป็นฝ่ายถูกตลอดกาล การคิดเช่นนั้น จะทาให้เราไม่ได้อะไรใหม่ ๆ และกลายเป็นคน
โง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดละครนั้นเป็นศิลปะอิสระที่ไร้ขอบเขต ความสวยงามมิได้อยู่ ที่เล่นได้ถูกต้องตามบท
ต้นฉบั บเท่านั้น แต่อยู่ที่ผู้เล่ นสามารถสื่ อถึงผู้ ชมได้ดีเพียงไร การมีอัตรามากจะทาให้เราถูกขังอยู่แต่ใน
ความคิดคานึ งของเราคนเดีย ว ไม่อาจข้ามพ้นไปรับความเป็นอิสระในทางความคิดใหม่ ๆ ทั้งที่เราก็มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ได้ดีอีกคนหนึ่ง
๕. อย่าตาหนิติเตียนผู้ที่มีฝีมือการแสดงด้อยกว่า แนะนาสิ่งที่น่าสนใจแก่เขาตามกาลัง
ความสามารถของเขาที่จะรับได้ จงให้กาลังใจเขาและส่งเสริมให้เขามีฝีมือขึ้นมาเสมอเรา หรือก้าวไปไกล
กว่าเรา ความเจริญและความดีงามของสังคมขึ้นอยู่กับบุคคลที่มีคุณภาพเป็นจานวนมาก
๖. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าในหมู่เพื่อนร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในธุรกิจ
การละคร รับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น อย่าเป็นตัวสร้างปัญหาในกลุ่มคนที่ร่วมงานกับเรา
จะทาให้เราเป็นบุคคลที่น่าเบื่อหน่าย
๗. เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา ไม่ว่าจะเป็นการนัดฝึกซ้อมหรือในการแสดงจริง ต้องตรงต่อเวลา
จริ ง ๆ ทั้ ง ยั ง ต้ อ งเผื่ อ เวลาไว้ ส าหรั บ อุ ป สรรคในการเดิ น ทางด้ ว ย งานทุ ก งานควรเริ่ ม ต้ น และจบลง
ตามกาหนดการ ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่ฟังได้และอภัยให้ได้สาหรับความผิดพลาดเรื่องเวลา
๘. เมื่อมีโอกาสถ่ายทอดความรู้สึกผู้อื่ น จงกระทาในลักษณะแนะนา แจกแจงชี้ให้เห็น
จงคานึงถึงความยอมรับในตัวเราจากผู้เรียนให้มากที่สุด และถ่ายทอดความรู้ที่มีโดยไม่ปิดบังอาพราง ผู้รับ
จะรับความรู้ที่เราถ่ายทอดให้ได้ตามความสามารถในการเรียนรู้ของเขาการถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบังจะ
ก่อให้เกิดลักษณะที่เรี ยกว่าการต่อยอดทางการเรียน ศิษย์ที่รับความรู้ได้เร็วจะนาความรู้ที่ได้ไปฝึกฝนหรือ
ค้นคว้าต่อออกไปอีก ทาให้ความรู้ความสามารถแตกสาขาออกไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๑๗

๙. จงเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น อย่าถือวิสาสะหยิบหรือเคลื่อนย้ายของใช้ของผู้อื่น
โดยเจ้าของมิได้อนุญาตเสียก่อน
๑๐. นักแสดงต้องรู้หน้าที่ของตนเอง เมื่อแสดงละครอยู่บนเวทีหรือหน้ากล้องต้องรู้จัก
รับผิดชอบในการเล่นละครให้สมบทบาทที่ตนเองได้รับให้ดีที่สุด ปฏิบัติตามคาสั่งในบทละครของตนเอง
อย่างดีที่สุด ไม่ควรก้าวก่ายไปเล่นบทพูดที่มีผู้เล่นอยู่แล้ว จะทาให้เกิดความสับสนในการต่อบทและเกิดการ
ผิดคิว เนื่องจากการเล่นผิดเล่นถูกซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการแสดงละครเลยแม้แต่น้อย
๑๑. จงเป็ น ผู้ มองโลกในแง่ ดีเสมอให้ อภัย คน อย่าเป็นคนโกรธง่า ย อย่าใช้ ยาเสพติ ด
ช่วยสร้างอารมณ์ในการเล่นละคร นักแสดงควรมีอารมณ์สุนทรียะโดยธรรมชาติ มองโลกในแง่ดี มองโลก
ให้กว้างเพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดีในชีวิต
๑๒. อย่ าเปรี ย บเทีย บตนเองกับผู้ อื่น ทั้งฝี มือและพฤติกรรม คนแต่ล ะคนมีจริต และ
สิ่ ง เอื้ อ อ านวยที่ แ ตกต่ า งกั น โดยธรรมชาติ ไม่ มี อ ะไรที่ จ ะเปรี ย บเที ย บกั น ได้ ความกระตื อ รื อ ร้ น และ
ทะเยอทะยานที่จะมีฝีมือและความรู้ที่มากขึ้น ควรขึ้นอยู่กับความท้าทายจากสิ่งที่เราเรียนรู้มิควรให้เกิดจาก
ความคิดที่จะเอาชนะผู้อื่น เราจะไม่มีวันชนะใครตราบเท่าที่เราอยากเอาชนะ ความเป็นนักแสดง สิ่งที่
จะต้องทาเป็นประจาคือการเล่นละครเพื่อสื่อถึงผู้ชม นั่นเท่ากับว่าตลอดเวลาเราทาการแสดงเพื่อผู้อื่นรับชม
อยู่แล้ว ดังนั้นจิตสานึกของนักแสดงจึงต้องคานึงถึงผู้อื่นก่อนตนเอง จงทาทุกสิ่งทุกอย่ างเพื่อให้ผู้อื่นได้รับ
ความสุขอย่างเต็มที่ จะต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่ออกไปจากเรา ผู้อื่นเขารับแล้วพอใจไหม ยิน ดีหรือไม่ การคิด
คานึงอย่างนี้จะนาให้เรากระทาแต่สิ่งที่ดีอยู่ตลอดเวลา

เบลล่า ราณี
ที่มา:https://teen.mthai.com/variety/145598.html

ใหม่ เจริญปุระ
ที่มา : https://medhubnews.com

๒๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำน เรื่องนักแสดงที่ชื่นชอบ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องอิทธิพลของนักแสดง

คาชี้แจง ให้กลุ่มนักเรียนระดมความคิด ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและผลงานของนักแสดงชื่อดัง
พร้อมทั้งเหตุผลที่ชอบ วาดรูปหรือติดภาพถ่ายของนักแสดงลงกรอบที่กาหนด และเตรียมนาเสนอ

๑. ชื่อนักแสดง
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๒. ประวัติ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๓. เหตุผลที่ชื่นชอบ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๑๙

๔. พฤติกรรมของนักแสดงที่นักเรียนชอบปฏิบัติตาม อธิบายเป็นข้อ ๆ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

๒๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินใบงำน
คำชี้แจง ให้ครูทำเครื่องหมำย () ลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมิน
เลขที่

ระดับคุณภำพ

ชื่อ - สกุล
๔

๓

๒

รวม
๑

๑
๒
๓
๔
.
.
.
ลงชื่อ...................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เกณฑ์กำรประเมิน
ประเด็น
กำรประเมิน
ใบงาน

๒๒๑

ระดับคุณภำพ
๔ (ดีเยี่ยม )

ติดภาพนักแสดง
เรื่องนักแสดง ระบุชื่อนักแสดง
ได้ถูกต้อง บรรยาย
ที่ชื่นชอบ
ประวัตินักแสดง
ได้ ๔ ประเด็น
ระบุเหตุผล
ที่ชื่นชอบในเชิง
สร้างสรรค์ได้
๔ ประเด็น
ระบุพฤติกรรม
ของนักแสดงที่
นักเรียนเลียนแบบ
ได้ ๔ ประเด็น

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

ติดภาพนักแสดง
ระบุชื่อนักแสดง
ได้ถูกต้อง บรรยาย
ประวัตินักแสดง
ได้ ๓ ประเด็น
ระบุเหตุผล
ทีช่ ื่นชอบในเชิง
สร้างสรรค์ได้
๓ ประเด็น
ระบุพฤติกรรม
ของนักแสดงที่
นักเรียนเลียนแบบ
ได้ ๓ ประเด็น

ติดภาพนักแสดง
ระบุชื่อนักแสดง
ได้ถูกต้อง บรรยาย
ประวัตินักแสดง
ได้ ๒ ประเด็น
ระบุเหตุผล
ที่ชื่นชอบในเชิง
สร้างสรรค์ได้
๒ ประเด็น
ระบุพฤติกรรม
ของนักแสดงที่
นักเรียนเลียนแบบ
ได้ ๒ ประเด็น

ติดภาพนักแสดง
ระบุชื่อนักแสดง
ได้ถูกต้อง บรรยาย
ประวัตินักแสดง
ได้ ๑ ประเด็น
ระบุเหตุผล
ที่ชื่นชอบในเชิง
สร้างสรรค์ได้
๑ ประเด็น
ระบุพฤติกรรม
ของนักแสดงที่
นักเรียนเลียนแบบ
ได้ ๑ ประเด็น

๒๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินกำรนำเสนอ
คำชี้แจง ให้ครูทำเครื่องหมำย () ลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมิน
เลขที่

ระดับคุณภำพ

ชื่อ - สกุล
๔

๓

๒

รวม
๑

๑
๒
๓
๔

ลงชื่อ...................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๒๓

เกณฑ์กำรประเมิน
ประเด็น
กำรประเมิน
การนาเสนอ

ระดับคุณภำพ
๔ (ดีเยี่ยม )
นาเสนอได้
อย่างคล่องแคล่ว
เป็นแบบอย่างได้
ระบุอิทธิพล
ของนักแสดงได้
ถูกต้อง ชัดเจน

๓ (ดี)
นาเสนอได้
อย่างคล่องแคล่ว
ระบุอิทธิพล
ของนักแสดงได้
ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๒ (พอใช้)
นาเสนอได้
ระบุอิทธิพล
ของนักแสดงได้
ถูกต้อง
เป็นบางส่วน

๑ (ปรับปรุง)
นาเสนอได้
ติด ๆ ขัด ๆ
ระบุอิทธิพล
ของนักแสดง
ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย

๒๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ นำฏยศัพท์และภำษำท่ำ
รหัสวิชำ ศ๒๑๑๐๔
รำยวิชำ นำฏศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ภำคเรียนที่ ๒

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
เวลำ ๓ ชั่วโมง

๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ นำฏศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม ๑/๒ ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
นาฏศิลป์เป็นศิลปะแห่งการละครร่ายรา ซึ่งท่าทางต่าง ๆ ได้นามาจากการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ เช่น การยืน การเดิน หรือจากกิริยาอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ร้องไห้ ดีใจ อาย มาประดิษฐ์ให้งดงามขึ้น
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
- นาฏยศัพท์ ภาษาท่า
ทักษะ/กระบวนกำร
- ฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่าเบื้องต้น
เจตคติ
- นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลในการปฏิบัติงานควบคู่กับการอนุรักษ์ความเป็นไทยผ่านการฝึกปฏิบัติ
นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
- รักความเป็นไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งำนหรือภำระงำน
ใบงานเรื่องนาฏยศัพท์
ใบงานเรื่องภาษาท่า

๒๒๕

๒๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็นกำร
ระดับคุณภำพ
ประเมิน
ดีเยี่ยม ( ๔ )
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. เนื้อเรื่อง
คิดวิเคราะห์และ ตอบ คิดวิเคราะห์ตอบ
คิดวิเคราะห์ตอบ
คาถามได้ ถูกต้อง
คาถามได้ชัดเจน เป็น คาถามไม่ชัดเจน ต้อง
ชัดเจน สมบูรณ์ทุกข้อ ส่วนใหญ่ ทางานเป็น ปรับปรุงบาง ข้อ การ
ทางานเป็น ระเบียบ ระเบียบ เรียบร้อยส่ง ทางานเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามงาน งาน ทันเวลาที่
เรียนร้อย ส่งงานทัน
เสร็จ ทันเวลาที่
กาหนด
ตามกาหนด
กาหนด
๒. การ
ตกแต่งชิ้นงานได้
ตกแต่งชิ้นงานได้
ตกแต่งชิ้นงานได้
สร้างสรรค์
สวยงามดีมาก
สวยงามเรียบร้อยดี เรียบร้อยพอใช้
ผลงาน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗–๘
๕–๖
๓–๔
๑–๒

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดีมาก
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ ๕ คะแนนขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
คิดวิเคราะห์ ไม่ได้
เป็นส่วน ใหญ่ ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข การ
ทางานไม่ เรียบร้อย
ส่งงาน ไม่ทันตาม
กาหนด
ตกแต่งชิ้นงานไม่
เรียบร้อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๒๒๗

แบบทดสอบก่อนเรียน8
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลื อกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
เพราะเหตุใด จึงต้องใช้ภาษาท่าในการแสดง
๖. การใช้มือทั้งสองข้างวางทาบที่ต้นขา มีความหมายว่า
นาฏศิลป์
อย่างไร
ก. เพื่อให้เกิดความสวยงาม
ก. รัก
ข. อาย
ข. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
ค. ตกใจ
ง. เสียใจ
ค. เพื่อให้ชาวต่างประเทศชื่นชม
๗. “ยกแขนขึ้นด้านข้างลาตัว ให้ข้อศอกสูงระดับไหล่ หัก
ง. เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ชัดเจนขึ้น
ศอกลงให้แขนท่อนล่างพับเข้าหาตัว และตั้งฉากกับแขน
การจีบที่บริเวณหัวเข็มขัด เป็นการจีบแบบใด
ท่อนบน มือแบ หงายปลายนิ้วชี้ไปด้านข้าง ตัววงนาง จะ
ก. จีบคว่า
แคบกว่าวงพระ” จากข้อความนี้ หมายถึงท่าราชนิดใด
ข. จีบหงาย
ก. การตั้งวงล่าง
ค. จีบชายพก
ข. การตั้งวงบน
ง. จีบปรกข้าง
ค. การตั้งวงกลาง
วิธีปฏิบัติการก้าวข้างของตัวพระ น้าหนักตัว
ง. การตั้งวงบัวบาน
ต้องตกลงที่ใด
๘. การตีบท ต้องใช้ความรู้ในด้านนาฏศิลป์เรื่องใดบ้าง
ก. อยู่ที่ขาที่ก้าว
ก. การดัดมือ ดัดแขน ดัดตัว
ข. อยู่ที่ขาขวาถ้าก้าวขาซ้าย
ข. บทร้องและทานองดนตรี
ค. อยู่ที่ขาซ้ายถ้าก้าวขาขวา
ค. นาฏยศัพท์และภาษาท่ารา
ง. อยู่ตรงกลางระหว่างขาทั้ง 2 ข้าง
ง. บทประพันธ์ประเภทคากลอน
การตั้งวงของตัวพระและตัวนาง ต่างกันที่จุดใด ๙. ยกมือซ้ายขึ้นแตะหน้าผาก มือขวากุมที่ชายพกหรือหัว
ก. ตาแหน่งของฝ่ามือ
เข็มขัด และสะดุ้งตัวขึ้นลงพร้อมกับสะอื้น หมายถึง
ข. ตาแหน่งของข้อศอก
การตีบทท่าใด
ค. ตาแหน่งของลาแขน
ก. ท่ายิ้ม
ข. ท่ารัก
ง. ตาแหน่งของปลายมือ
ค. ท่าโกรธ
ง. ท่าเสียใจ
ภาษาทางนาฏศิลป์ใช้เรียกการแสดงท่าทางใน ๑๐. “บัดนั้น ลูกลมมองเขม้นเห็นยักษี
การพูดของตัวละครว่าอย่างไร
กริ้วโกรธโดดตามข้ามอัคคี ขุนกระบี่เหาะไล่
ก. การตีบท
ไขว้คว้า” จากบทประพันธ์นี้ผู้แสดงจะต้องตีบทแสดง
ข. นาฏยศัพท์
ออกมาเป็น ท่าราใด
ค. บทของละคร
ก. ดีใจ
ข. เก้อเขิน
ง. ภาษาของการแสดง
ค. โศกเศร้า
ง. โกรธแค้น

๒๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เฉลย
๑. ง

๒. ค

๓. ก

๔. ง

๕. ข

๖. ง

๗. ง

๘. ค

๙. ง ๑๐. ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๒๒๙

แบบทดสอบหลังเรียน
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลื อกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ภาษาทางนาฏศิลป์ใช้เรียกการแสดงท่าทาง
๖. การจีบที่บริเวณหัวเข็มขัด เป็นการจีบแบบใด
ในการพูดของตัวละครว่าอย่างไร
ก. จีบปรกข้าง
ก. ภาษาของการแสดง
ข. จีบชายพก
ข. บทของละคร
ค. จีบหงาย
ค. นาฏยศัพท์
ง. จีบคว่า
ง. การตีบท
๗. การตั้งวงของตัวพระและตัวนาง ต่างกันที่จุดใด
การใช้มือทั้งสองข้างวางทาบที่ต้นขา มี
ก. ตาแหน่งของปลายมือ
ความหมายว่าอย่างไร
ข. ตาแหน่งของลาแขน
ก. เสียใจ
ข. ตกใจ
ค. ตาแหน่งของข้อศอก
ค. อาย
ง. รัก
ง. ตาแหน่งของฝ่ามือ
การตีบท ต้องใช้ความรู้ในด้านนาฏศิลป์เรื่อง
๘. “ยกแขนขึ้นด้านข้างลาตัว ให้ข้อศอกสูงระดับไหล่
ใดบ้าง
หักศอกลงให้แขนท่อนล่างพับเข้าหาตัว และตั้งฉากกับแขน
ก. บทประพันธ์ประเภทคากลอน
ท่อนบน มือแบ หงายปลายนิ้วชี้ไปด้านข้าง ตัววงนาง จะแคบ
ข. นาฏยศัพท์และภาษาท่ารา
กว่าวงพระ” จากข้อความนี้ หมายถึงท่าราชนิดใด
ค. บทร้องและทานองดนตรี
ก. การตั้งวงบัวบาน
ง. การดัดมือ ดัดแขน ดัดตัว
ข. การตั้งวงกลาง
“บัดนั้นลูกลมมองเขม้นเห็นยักษี
ค. การตั้งวงบน
กริ้วโกรธโดดตามข้ามอัคคี ขุนกระบี่เหาะไล่ไขว้
ง. การตั้งวงล่าง
คว้า”จากบทประพันธ์นี้ผู้แสดงจะต้องตีบทแสดง ๙. วิธีปฏิบัติการก้าวข้างของตัวพระ น้าหนักตัวต้องตกลงที่ใด
ออกมาเป็น ท่าราใด
ก. อยู่ตรงกลางระหว่างขาทั้ง 2 ข้าง
ก. โกรธแค้น
ข. โศกเศร้า
ข. อยู่ที่ขาซ้ายถ้าก้าวขาขวา
ค. เก้อเขิน
ง. ดีใจ
ค. อยู่ที่ขาขวาถ้าก้าวขาซ้าย
ยกมือซ้ายขึ้นแตะหน้าผาก มือขวากุมที่ชายพก
ง. อยู่ที่ขาที่ก้าว
หรือหัวเข็มขัด และสะดุ้งตัวขึ้นลงพร้อมกับสะอื้น ๑๐. เพราะเหตุใด จึงต้องใช้ภาษาท่าในการแสดงนาฏศิลป์
หมายถึง การตีบทท่าใด
ก. เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ชัดเจนขึ้น
ก. ท่าเสียใจ
ข. ท่าโกรธ
ข. เพื่อให้ชาวต่างประเทศชื่นชม
ค. ท่ารัก
ง. ท่ายิ้ม
ค. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
ง. เพื่อให้เกิดความสวยงาม

๒๓๐
เเฉลย
๑. ค

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. ก

๓. ข

๔. ก

๕. ก

๖. ข

๗. ก

๘. ก

๙. ง

๑๐. ก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๓๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง นำฏยศัพท์
รำยวิชำ นำฏศิลป์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องนำฏยศัพท์และภำษำท่ำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- นาฏยศัพท์ ประเภทของนาฏยศัพท์ ขั้นนำ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ เน้นให้สังเกตท่าทางของมือ เท้า และ
ด้ำนควำมรู้
ศีรษะ ระยะเวลา ๓-๕ นาที
- สามารถบอกความหมายของ
๒. ครูหยุดภาพนิ่งสนทนากับนักเรียน ถึงลีลาที่เห็นมีชื่อเรียกอย่างไร และลีลาท่าทางสื่อ
นาฏยศัพท์
ความหมายอะไร โดยไม่มีคาตอบผิดหรือถูก
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
ขั้นสอน
- ฝึกการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
๑. ครูสาธิตนาฏยศัพท์ให้นักเรียนดูทีละท่า เช่น ตั้งวง จีบ ฯลฯ
เบื้องต้น
๒. นักเรียนเคลื่อนไหวมือ เท้า ตามแบบครูในแต่ละท่า
ด้ำนคุณลักษณะ
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๖-๗ คน
- ใฝ่เรียนรู้
๔. นักเรียนแต่ละคนแสดงท่านาฏยศัพท์เรียงลาดับจากท่ามือก่อนแล้วไปท่าเท้า โดย
- รักความเป็นไทย
ทุกคนต้องเคลื่อนไหวท่าทางตามลาดับจนครบคนและครบท่า
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องนาฏยศัพท์เบื้องต้นเป็นกลุ่ม
๒. นักเรียนทาใบงานที่ ๒ เรื่องนาฏยศัพท์

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
สือ่
- ใบความรู้
- วีดิทัศน์ชุด นาฏยศัพท์
https://www.youtube.com
/watch?v=pozltt9hrH4
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ ๒ เรื่องนาฏยศัพท์

๒๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- ความหมายของนาฏยศัพท์

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

ร้อยละ ๖๐ ผ่าน
เกณฑ์

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ปฏิบัตินาฏยศัพท์เบื้องต้น

ตรวจใบงาน

ใบงาน
เรื่องนาฏยศัพท์

ตั้งแต่ระดับคุณภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ตั้งแต่ระดับคุณภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ด้ำนคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- รักความเป็นไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๓๓

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...................................................................................................................................................... ...................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

๒๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียน
คำชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการประเมินและสังเกตพฤติกรรมที่กาหนด

รวม
รวมคะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละ
เกณฑ์การให้คะแนน ๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช้ ๑ = ต้องแก้ไขปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป

ไม่ผ่ำน

ควำม
กำรร่วม
ถูกต้องของ
ปฏิบัติ
กำรปฏิบัติ
กิจกรรม
นำฏยศัพท์
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

ผ่ำน

ชื่อ-สกุล

บอก
ควำมตั้งใจ
ควำมหมำย
ควำมกล้ำ
ปฏิบัติ
ของ
แสดงออก
กิจกรรม
นำฏยศัพท์
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

สรุปผล
รวมเฉลี่ย

พฤติกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๓๕

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียน
ระดับคะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
รำยกำรประเมิน
๔
๓
๒
บอกความหมาย
ของนาฏยศัพท์

ความตั้งใจ ปฏิบัติ
กิจกรรม

ความกล้า
แสดงออก

ความถูกต้อง
ของการปฏิบัติ
นาฏยศัพท์
การร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม

บอกความหมาย
ของนาฏยศัพท์
นาฎยศัพท์
ส่วนแขน และมือ
(วง จีบ) ได้ละเอียด
ถูกต้องทุกขั้นตอน
ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่
สนใจซักถามตลอด
เมื่อไม่เข้าใจ ไม่คุย
และหยอกล้อ
ในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม
มีความมั่นใจใน
การแสดงออกและ
พร้อมที่จะแสดง
ทันทีด้วยความตั้งใจ
ปฏิบัตินาฏยศัพท์
ส่วนแขนและมือ
(วง จีบ) ได้ถูกต้อง
ตามที่ กาหนด
มีความพร้อม
มีความสามัคคี
มีความรับผิดชอบ
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

บอกความหมายของ
นาฏยศัพท์
นาฎยศัพท์
ส่วนแขนและมือ
(วง จีบ) ได้ละเอียด
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
พอสมควร สนใจ
ซักถามบ่อยครั้ง
ไม่คุยและหยอกล้อ
ในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม
มีความกล้า
แสดงออกพร้อม
ที่จะแสดงทันที
ด้วยความเต็มใจ แต่
ขาดความมั่นใจบ้าง
ปฏิบัตินาฏยศัพท์
ส่วนแขนและมือ
(วง จีบ) ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
มีความพร้อม
มีความสามัคคี
มีความรับผิดชอบ
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเป็น
บางครั้ง

บอกความหมายของ
นาฏศัพท์
ส่วนแขน และมือ
(วง จีบ) ได้ละเอียด
ถูกต้องบางส่วน

๑
บอกความหมาย
ของ นาฏยศัพท์ส่วน
แขน และมือ
(วง จีบ) ไม่ถูกต้อง

ตั้งใจปฏิบัติกรรม
ไม่ค่อยตั้งใจ
สนใจซักถาม
ปฏิบัติกรรม
ใน บางครั้ง ในขณะ ไม่สนใจ ซักถาม คุย
ปฏิบัติกิจกรรม
และหยอกล้อ
บ่อยครั้ง ในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม
ไม่ค่อยกล้า
ไม่กล้าแสดงออก
แสดงออกมีท่าทาง และมีท่าทางเขิน
เขินอาย ไม่ค่อยมี
อาย ไม่มีความมัน่ ใจ
ความมั่นใจในตัวเอง ในตัวเอง
ปฏิบัตินาฏยศัพท์
ส่วนแขนและมือ
(วง จีบ) ได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน
มีความพร้อม
มีความสามัคคี
มีความรับผิดชอบ
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของตนเอง
เป็นหลัก

ปฏิบัตินาฏยศัพท์
ส่วนแขนและมือ
(วง จีบ) ไม่ถูกต้อง
ขาดความพร้อม
ขาดความสามัคคี
และขาดความ
รับผิดชอบใน
การ ทางาน

๒๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบควำมรู้
เรื่อง นำฏยศัพท์และภำษำท่ำ
การฟ้อนราที่ดีเด่นจะต้องมีลักษณะที่งดงาม หรือลีลาท่าราที่งดงาม ผู้ราจะต้องเคลื่อนไหว
ร่างกายให้สอดคล้องกลมกลืนกันไปทุกส่วนของร่างกาย การฝึกหัดการเคลื่อนไหวมือและเท้า ในวงการ
ละครไทยเรียกว่า “นาฏยศัพท์”
นำฏยศัพท์ หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารา ที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขน ละคร เป็นคาที่ใช้ใน
วงการนาฏศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่าง ๆ
ประเภทของนำฏยศัพท์ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. นามศัพท์ หมายถึง ศัพท์ที่เรืยกชื่อท่ารา หรือชื่อท่าที่บอกอาการการกระทาของผู้นั้น เช่น
วง จีบ สลัดมือ ม้วนมือ คลายมือ กรายมือ ฉายมือ ปาดมือ กระทบ กระดก ยกเท้า ก้าวเท้า ประเท้า ตบ
เท้า กระทุ้ง กระเทาะ จรดเท้า แตะเท้า ซอยเท้า ขยั่นเท้า ฉายเท้า สะดุดเท้า รวมเท้า โย้ตัว ยักตัว ตีไหล่
กล่อมไหล่
๒. กิริยาศัพท์ หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เรียกในการปฏิบัติบอกอาการกิริยา แบ่งออกเป็น
๒.๑ ศัพท์เสริม หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าทีให้ถูกต้องสวยงาม เช่น กันวง
ลดวง ส่ งมือ ดึง มือ หั กข้อ หลบศอก เปิดคาง กดคาง ทรงตัว เผ่ นตัว ตึงไหล่ กดไหล่ ดึงเอว
กดเกลียวข้าง ทับตัว หลบเข่า ถีบเข่า แข็งเข่า เปิดส้น ชักส้น
๒.๒ ศัพ ท์เสื่ อม หมายถึง ศั พท์ที่ใช้ เรียกชื่ อท่าราหรือท่ ว งทีของผู้ ราที่ ไม่ถูกต้ องตาม
มาตรฐาน เพื่อให้ผู้รารู้ตัวและแก้ไขท่าทีของตนให้ดี เช่น วงล้า วงคว่า วงเหยียด วงหัก วงล้ น
คอดื่ม คางไก่ ฟาดคอ เกร็งคอ หอบไหล่ ทรุดตัว ขย่มตัว เหลี่ยมล้า ราแอ้ ราลน ราเลื้อย ราล้า
จังหวะ ราหน่วงจังหวะ
๓. นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด หมายถึง ศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์ นอกเหนือจากนามศัพท์
และกิริยาศัพท์ เช่น จีบยาว จีบสั้น ลักคอ เดินมือ เอียงทางวง คืนตัว อ่อน เหลี่ยม เหลี่ยมล่าง แม่ท่า ท่า ที
ขึ้นท่า ยืนเข่า ทลายท่า นายโรง พระใหญ่-พระน้อย นางกษัตริย์ นางตลาด ผู้เมีย ยืนเครื่อง ศัพท์แทน
ลักษณะต่าง ๆ ของนาฏยศัพท์ แบ่งตามการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่
๑. กำรดัดมือ
กำรดั ด มื อ เป็ น การฝึ ก หั ด เพื่ อ ดั ด นิ้ ว มื อ และข้ อ มื อ โดยการใช้ มื อ ข้ า งหนึ่ ง รวบนิ้ ว ชี้
นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้ วก้อยให้ ตั้งขึ้นแล้ว หักปลายนิ้วทั้ง ๔ มาที่ลาแขน หักข้อมือเข้าหาลาแขน ส่ว น
นิ้วหัวแม่มือจะยื่นไปข้างหน้า แล้วหักข้อแรกของนิ้วหัวแม่มือเข้าหาฝ่ามือ หากดัดมือข้างซ้ายให้นั่งตั้งเข่า
ซ้ายปลายเท้าซ้ายเชิดขึ้น ส่วนเท้าขวาให้พับปลายเท้าขวาไว้ใต้เข่าซ้าย นั่งทรงตัวยืดขึ้น น้าหนักตัวอยู่ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๓๗

ก้นขวา ยื่นแขนซ้ายตึงให้ข้อศอกวางบนเข่าซ้าย แล้วใช้นิ้ วหัวแม่มือและนิ้วทั้ง ๔ ด้านขวารวมนิ้วซ้ายหัก
ข้อมือซ้ายเข้าหาลาตัว หน้าตรง แล้วเริ่มนับตามจานวนครั้งที่กาหนด ทาเช่นนี้สลับมืออีกข้างหนึ่ง

กำรดัดมือของพระ-นำง
ที่มำ : สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และคณะ. [ม.ป.ป.].
๒. กำรดัดแขน
กำรดัดแขน เป็นการฝึกเพื่อดัดแขนให้งอนโค้งสวยงาม ดูเป็นคนแขนอ่อน วิธีปฏิบัติ
ทาได้โดยนั่งชันเข่าทั้ง ๒ ข้าง ให้ส้นเท้าชิดกัน แบะปลายเท้าออก สอดประสานนิ้วมือเข้าหาลาตัว
พลิกกลับให้ฝ่ามือทั้ง ๒ หงายออกจากลาตัว แล้วกดลงไปที่ปลายเท้า โดยนิ้วทั้ง ๒ ไม่หลุดจากกัน
หนีบเข่าทั้ง ๒ เข้าหากันเพื่อบีบข้อศอกทั้ง ๒ ให้ชิดกัน ยืดตัวขึ้น หน้าตรง นับตามจานวนครั้งที่
กาหนด
๓. กำรตั้งวง
กำรตั้งวง เป็นนาฏยศัพท์ที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากนาฏศิลป์ไทยมีท่าราที่เป็น
หลัก ได้แก่ การตั้งวงและการจีบ ซึ่งจะนามาใช้ในลีลาท่าราต่าง ๆ ดังนั้น การตั้งวงจึงมีความสาคัญ
หากตั้งวงสวยก็จะทาให้ราท่าราต่าง ๆ ได้สวยงาม
การตั้งวง แบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑) ระดับวงบน ปฏิบัติได้โดยให้นิ้วทั้ง ๔ ตึงเรียงชิดติดกัน ส่วนนิ้วหัวแม่มือหักเข้า
หาฝ่ามือ ยกลาแขนขึ้นให้เป็นวงโค้ง ยกแขนใดแขนหนึ่งขึ้นแล้วงอแขนให้ได้ส่วนโค้ง ส่งลาแขนออก
ไปข้างลาตัว วงบนของพระจะอยู่ระดับแง่ศีรษะ ส่วนวงบนของนางจะอยู่ระดับหางคิ้ว วงพระกันวง
กว้างกว่าวงนางเล็กน้อย
๒) ระดับวงกลำง ปฏิบัติได้โดยให้นิ้วทั้ง ๔ ตึงเรียงชิดติดกัน ส่วนนิ้วหัวแม่มือหักเข้า
หาฝ่ามือ ยกลาแขนขึ้นให้เป็นวงโค้ง ปลายนิ้วอยู่ระดับไหล่

๒๓๘
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๓) ระดับวงล่ำง ปฏิบัติได้โดยให้นิ้วทั้ง ๔ ตึงเรียงชิดติดกัน ส่วนนิ้วหัวแม่มือหักเข้า
หาฝ่ ามือให้ป ลายนิ้วอยู่ระดับเอวหรือชายพก แต่วงล่างของพระต้องกันข้อศอกออกไปด้านข้าง
สะเอว ส่วนวงล่างของนางให้หนีบข้อศอกเข้าหาลาตัว ปลายนิ้วจะอยู่ระดับเอว

กำรตั้งวงบนนับว่ำมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งที่จะทำให้ท่ำรำอ่อนช้อยสวยงำม เพรำะถ้ำตั้งวงสวย ท่ำรำต่ำง ๆ
ก็จะสวยไปด้วย (จำกภำพ) เป็นกำรตั้งวงของพระนำงโดยเริ่มจำกตัง้ วงบน วงกลำง วงล่ำง ตำมลำดับ

ที่มำ : สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และคณะ. [ม.ป.ป.].
๔. กำรจีบ
กำรจีบ เป็นการใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้มาจรดเข้าหากัน ด้วยการใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือ
จรดกับข้อแรกของนิ้วชี้ โดยนับจากปลายนิ้วลงมา ส่วนนิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย กรีดตึงออกไป
คล้ายใบพัด นิ้วหัวแม่มือควรงอเล็กน้อยพองาม การจีบจะต้องหักข้อมือเข้าหาลาแขนเสมอ โดยหัก
เข้าด้านฝ่ามือ
การจีบ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑) จีบหงำย ปฏิบัติได้โดยให้นิ้วหัวแม่มือหักเข้าจรดข้อแรกของนิ้วชี้ จากนั้นกรีดนิ้ว
ทั้ง ๓ ให้ตึงออกเป็นรูปพัด หงายข้อมือขึ้นแล้วหักข้อมือเข้าหาลาแขนให้ปลายจีบชี้ขึ้นข้างบน
๒) จีบคว่ำ ลักษณะการจีบจะปฏิบัติคล้ายกับการจีบหงาย เพียงแต่จีบคว่าให้คว่าตัว
จีบลง ลาแขนจะงอหรือตึงขึ้นอยู่กับท่ารา หักข้อมือเข้าหาลาแขน

กำรจีบหงำย
กำรจีบคว่ำ
ที่มำ : สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และคณะ. [ม.ป.ป.].

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
๕. กำรนั่ง
กำรนั่ง แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑) กำรนั่งแบบพระ ปฏิบัติได้โดยการนั่งพับเพียบข้างขวา นั่งพับเข่าซ้ายให้ปลายเท้า
ซ้ายหงาย ซ้อนใต้เข่าขวา ขาขวางอพับไว้ข้างตัวหักข้อเท้า นั่งตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง วางฝ่ามือขวา
ไว้บนหน้าตักขวา วางฝ่ามือซ้ายไว้บริเวณเข่าซ้ายตึงปลายนิ้วมือ
๒) กำรนั่งแบบนำง ปฏิบัติได้โดยการนั่งพับเพียบข้างขวา นั่งพับเข่าซ้ายซ่อนไว้ใต้ขา
ขวาที่งอพับไว้ข้างตัวด้านขวา หักข้อเท้าทั้ง ๒ โดยให้ปลายเท้าซ้ายเหลื่อมไปข้างหน้า แล้วเรียงด้วย
ปลายเท้าขวา นั่งตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง วางฝ่ามือขวาบนหน้าขาขวาแล้ววางฝ่ามือซ้ายงอแขนวาง
เรียงออกมาด้านนอก เอียงศีรษะไปทางขวา

กำรนั่งแบบพระ
กำรนั่งแบบนำง
ที่มำ : สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และคณะ. [ม.ป.ป.].
๖. กำรยืน
กำรยืน แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑) กำรยืนแบบพระ ปฏิบัติได้โดยยืนตัวตรง ตึงเอว ตึงไหล่ เท้าขายืนรับน้าหนัก เท้า
ซ้ายยืนตึงเข่า วางเท้าซ้ายเหลื่อมเท้าขวาเล็กน้อย มือขวาเท้าสะเอว มือซ้ายแบมือ วางฝ่ามือแตะที่
หน้าขา กดไหล่และเอียงศีรษะด้านขวา
๒) กำรยืนแบบนำง ปฏิบัติได้โดยยืนตัวตรง ตึงเอว ตึงไหล่ เท้าขวายืนรับน้าหนัก เท้า
ซ้ายเปิดปลายเท้าออกเล็กน้อย ให้ส้นเท้าซ้ายวางชิดช่วงกลางเท้าขวา ขาเหยียดตึง มือขวาจีบแตะที่
เอว มือซ้ายเหยียดแขนตึง แบมือ วางฝ่ามือแตะที่หน้าขา กดไหล่และเอียงศีรษะด้านซ้าย
๓) กำรยืน เหลื่อมเท้ำ ปฏิบัติได้โ ดยวางเท้าขวาเฉียงออกไปทางด้านขวา แล้ ว ให้
ส้นเท้าวางไว้กลางเท้าซ้าย ซึ่งยืนรับน้าหนักอยู่ในลักษณะเฉียงปลายเท้าซ้ายไปด้านซ้าย จากนั้นเปิด
ปลายเท้าขวาขึ้น

๒๓๙

๒๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำรยืนแบบพระ

กำรยืนแบบนำง

ที่มำ : สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และคณะ. [ม.ป.ป.].
๗. กำรประเท้ำ
กำรประเท้ำ เป็นกิริยาของเท้าที่เชื่อมต่อจากการยืนเหลื่อมเท้า เช่น หากยืนเหลื่อม
เท้าขวาแล้วจะประเท้ าขวา ปฏิบัติได้โดยการยกจมูกเท้าขวาขึ้น ย่อเข่าลง แล้วตบจมูกขวาลงใน
ลักษณะที่ส้นเท้าขวายังวางอยู่กับพื้นพร้อมกับยกเท้าขวาขึ้น จากนั้นเชิดปลายเท้าขวา
หมำยเหตุ : จมูกเท้า หมายถึง ก้อนเนื้อบริเวณโคนนิ้ว (ปลายฝ่าเท้า) การจรดเท้า
เท้าต้องกระดกปลายนิ้วเท้าทุกครั้ง

กำรประเท้ำแบบพระ-นำง
ที่มำ : สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และคณะ. [ม.ป.ป.].
๘. กำรยกเท้ำ
กำรยกเท้ำ เป็นกิริยาของเท้าที่ต่อจากการประเท้า ลักษณะของเท้าที่ยกจะแตกต่าง
กันระหว่างตัวพระและตัวนาง
การยกเท้า แบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๔๑

๑) กำรยกเท้ำแบบพระ ตัวพระจะยกเท้าโดยแบะเข่าออกไปด้านข้าง ให้ข้อเท้าอยู่
ระดับครึ่งน่องของเท้าที่ยืนอยู่
๒) กำรยกเท้ำแบบนำง ตัวนางจะไม่แบะเข่าแต่จะยกเท้าไปข้างหน้า ในลักษณะหนีบ
ขาที่ยกมาหาขาที่ยืนรับน้าหนักอยู่

กำรยกเท้ำแบบพระ

กำรยกเท้ำแบบนำง

ที่มำ : สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และคณะ. [ม.ป.ป.].
๙. กำรก้ำวเท้ำ
กำรก้ำวเท้ำ เป็นกิริยาของเท้าที่ต่อจากการยกเท้า การก้าวเท้าจะแบ่งออกเป็น ๒
ลักษณะ คือ ก้าวหน้ากับก้าวข้าง ซึ่งทั้งตัวพระและตัวนางจะมีลักษณะการก้าวเท้าที่แตกต่างกัน
การก้าวเท้า แบ่งออกได้เป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้
๑) กำรก้ำวเท้ำแบบพระ ปฏิบัติได้โดยวางส้นเท้าที่ก้าวให้ตรงกับปลายเท้าหลังที่วาง
อยู่ในลักษณะเปิดส้นเท้า แบะเข่าออก ย่อเข่าลง
๒) กำรก้ำวเท้ำแบบนำง ปฏิบัติได้โดยวางส้นเท้าที่ก้าวให้ตรงกับปลายเท้าหลังที่วาง
อยู่ในลักษณะเปิดส้นเท้า แต่ให้หนีบเข่าเข้าหากัน
๓) กำรก้ำวข้ำงแบบพระ ปฏิบัติได้โดยวางส้นเท้าที่ก้าวให้ตรงกับปลายเท้าที่ยืนเต็ม
เท้าในลักษณะเป็นเส้นตรงด้านข้างแล้วย่อเข่าทั้ง ๒ ลง ให้น้าหนักอยู่กับขาที่ก้าว
๔) กำรก้ำวข้ำงแบบนำง ปฏิบัติได้โดยวางส้นเท้าที่ก้าวให้ตรงกับปลายเท้าที่ยืนอยู่
แล้วพลิกข้อเท้าหักลาเข่าเข้าหาน่องของขาที่ก้าวข้าง ย่อเข่าทั้ง ๒ ลง

กำรก้ำวหน้ำแบบพระ-นำง
กำรก้ำวข้ำงแบบพระ-นำง
ที่มำ : สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และคณะ. [ม.ป.ป.].

๒๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำน
เรื่องนำฏยศัพท์และภำษำท่ำ
คำชี้แจง ให้ผู้เรียนตอบคำถำมในช่องว่ำงให้สมบูรณ์
๑. นาฏยศัพท์ หมายถึง ............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
๒. ลักษณะต่าง ๆ ของนาฏยศัพท์ แบ่งตามการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่อะไรบ้าง
๑.........................................................................
๒.........................................................................
๓.........................................................................
๔.........................................................................
๓. แสดงต่าง ๆ ประเภทของนาฏยศัพท์ แบ่งออกเป็น .........................ประเภท อะไรบ้าง
๑.........................................................................
๒.........................................................................
๓.........................................................................
๔. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ท่าทางในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนศีรษะ มา ๓ ชนิด
๑.........................................................................
๒.........................................................................
๓.........................................................................
๕. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ท่าทางในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนแขน มา ๓ ชนิด
๑.........................................................................
๒.........................................................................
๓.........................................................................
๖. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ท่าทางในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนเข่าและขา มา ๓ ชนิด
๑.........................................................................
๒.........................................................................
๓.........................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
๗. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ท่าทางในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนลาตัว มา ๓ ชนิด
๑.........................................................................
๒.........................................................................
๓.........................................................................
๘. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ท่าทางในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนมือ มา ๓ ชนิด
๑.........................................................................
๒.........................................................................
๓.........................................................................

๒๔๓

๒๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ภำษำท่ำ
รำยวิชำ นำฏศิลป์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องนำฏยศัพท์และภำษำท่ำ
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
- ภาษาท่า ประเภทของภาษาท่า
ขั้นนำ
- อินเทอร์เน็ต
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับการแสดง เน้นภาษาท่าให้สังเกตท่าทาง
สือ่
ด้ำนควำมรู้
ของมือ เท้าและศีรษะระยะเวลา ๓-๕ นาที
- หนังสือเรียน วีดิทัศน์ชุด ภาษาท่านาฏศิลป์
- ระบุภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย
๒. ครูหยุดภาพนิ่งสนทนากับนักเรียนว่าลีลาที่เห็นมีชื่อเรียกอย่างไร ภำระงำน/ชิ้นงำน
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
และลีลาท่าทางสื่อความหมายอะไร
- ใบงาน เรือ่ งภาษาท่า
- ฝึกการปฏิบัติท่าภาษาท่าเบื้องต้น
ขั้นสอน
ด้ำนคุณลักษณะ
๓. ครูสาธิตภาษาท่าให้นักเรียนดูทีละท่า เช่น ท่ารัก
- ใฝ่เรียนรู้
ท่าอาย ท่าโกรธ ฯลฯ
- รักความเป็นไทย
๔. นักเรียนปฏิบัติเคลื่อนไหวมือ ตามแบบครูในแต่ละท่า
๕. นักเรียนแต่ละคนแสดงภาษาท่า โดยทุกคนต้องเคลื่อนไหวท่าทาง
ตามลาดับจนครบทุกท่า
ขั้นสรุป
๖. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องภาษาท่าที่เรียน
๗. นักเรียนทาใบงานที่ ๓ เรื่องภาษาท่า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- ความหมายของภาษาท่า
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ฝึกการปฏิบัติภาษาท่า
เบื้องต้น
ด้ำนคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- รักความเป็นไทย

๒๔๕

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์

ตรวจใบงาน

ใบงาน
เรื่องภาษาท่า

ตั้งแต่ระดับคุณภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ตั้งแต่ระดับคุณภาพ
ผ่านขึ้นไป

๒๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ..................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ......................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๔๗

แบบประเมินกำรแสดงภำษำท่ำเพื่อสื่อควำมหมำย
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

๑

การใช้นาฏยศัพท์ในการแสดงนาฏศิลป์

๒

การใช้ภาษาท่าตามแบบนาฏศิลป์ไทย

๓

การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวที่สื่อทางอารมณ์

๔

ระดับคะแนน
๓
๒

๑

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ดีมาก
= ๔ คะแนน
ดี
= ๓ คะแนน
พอใช้
= ๒ คะแนน
ปรับปรุง
= ๑ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ๖ - ๘ ขึ้นไป

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
๑๑ - ๑๒

ดีมาก

๙ - ๑๐

ดี

๖-๘

พอใช้

ต่ากว่า ๖

ปรับปรุง

๒๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบควำมรู้
เรื่องนำฏยศัพท์และภำษำท่ำ
ภำษำท่ำทำงนำฏศิลป์
ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ในชีวิตประจาวันทุกวันนี้มนุษย์เราใช้ท่าทางประกอบการพูดหรือบางครั้งมี
การแสดงสีหน้า ความรู้สึก เพื่อเน้นความหมายด้วยในทางนาฏศิลป์ ภาษาท่าเสมือนเป็นภาษาพูด โดยไม่
ต้องเปล่งเสียงออกมา แต่อาศัยส่วนประกอบอวัยวะของร่างกาย แสดงออกมาเป็นท่าทาง โดยเลียนแบบ
ท่าทางธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ การปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์แบ่งออกได้ ดังนี้
๑. ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนคาพูด เช่น ฉัน เธอ ท่าน ปฏิเสธ ท่าเรียก ท่าไป
๒. ภาษาท่าทางนาฏศิลป์อิริยาบทหรือกิริยาอาการ เช่น ท่ายืน ท่าเดิน ท่านั่ง
๓. ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เศร้าโศก
ภำษำท่ำทำงนำฏศิลป์ที่ใช้แทนคำพูด
การเปรียบเทียบท่าทางธรรมชาติ กับภาษาท่าของตัวพระและตัวนาง ท่าแนะนาตัวเอง เป็นการ
ทามือซ้ายตั้งวงหน้าแล้วพลิกข้อมือ เปลี่ยนเป็นจีบหันเข้าหาตัวระหว่างอกมือขวาเท้าสะเอวหรือจีบหลังก็ได้
ท่ำปฏิเสธ เป็นการใช้มือข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งวงหน้า สั่นปลายนิ้วไปมาช้า ๆ
ท่ำเรียก เป็นการใช้มือข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งวงด้านหน้า แล้วกดข้อมือลง เดินมือเข้าหาตัวเล็กน้อย
เอียงตรงข้ามกับมือที่เรียก
ท่ำ ไป เป็ น การทามือจี บ หงายระดับไหล่ แล้ ว หมุนข้อมือเป็ นจีบคว่าลง หั กข้อมือ ปล่ อยจี บ
ออกเป็นวง เอียงศีรษะตรงข้ามกับมือที่ทา
ภำษำท่ำแสดงกริยำอำกำร
ท่ำนั่งตัวนำงและตัวพระ
ตัวพระ นั่งพับเพียบไปทางขวา แยกเข่าซ้ายออกให้เท้าซ้ายวางหน้าหัวเข่าขวา มือซ้าย
เหยียดตึงแบมือตั้งบนเข่าซ้ายมือขวางอแขนแบมือตั้งบนขาขวา ลาตัวตั้งตรง
ตัวนำง นั่งพับเพียบไปทางขวา เชิดปลายนิ้วเท้ามาด้านหน้าเท้าขวาซ้อนบนเท้าซ้าย มือ
ซ้ายแบมือวางบนขาขวาด้านนอก มือขวาแบมือวางถัดมาทางด้านใน งอแขนขวา เอียงขวา
ท่ำยืน
ตัวพระ ใช้เท้าขวายืนรับน้าหนัก ส่วนเท้าซ้ายวางเท้าเหลื่อมเท้าขวา ตึงเข่าซ้ายเชิดปลาย
นิ้วเท้าขึ้น มือขวาเท้าสะเอว มือซ้ายแบฝ่ามือวางแนบไว้ที่หน้าขา ศีรษะเอียงไปทางขวา กดไหล่
ขวาลง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๔๙

ตัวนำง ยืนด้วยเท้าขวา เท้าซ้ายวางเหลื่อมไว้ เชิดปลายนิ้วเท้าซ้าย มือขวาจีบหงายที่ชายพก
มือซ้ายแบมือวางบนหน้าขาซ้าย เหยียดแขนตึง ศีรษะเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย ท่านางไหว้ พระรับไหว้ เป็น
การพนมมือระหว่างอก แยกปลายนิ้วให้ออกจากกัน
ท่ำเดิน
ตัวพระ เริ่มด้วยการก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้า มือทั้งสองจีบคว่าระดับเอวข้าง
ลาตัวทั้งสองข้าง แล้วปล่อยจีบเป็นมือขวาตั้งวงล่างระดับเอว มือซ้ายตั้งมือทอดแขนข้างลาตัวเอียงขวา
ต่อไปก้าวเท้าขวา ส่วนเท้าซ้ายเปิดส้นด้านหลัง มือทั้งสองจีบคว่า แล้วปล่อยจีบเป็นมือซ้ายตั้งวงล่าง มือขวา
แบออกทอดแขนข้างลาตัวเอียงทางซ้าย ทาสลับกันไปเรื่อย ๆ
ตัวนำง (ท่าเดินมือเดียว) เริ่มด้วยก้าวเท้าซ้ายด้านหน้า เท้าขวาเปิดส้น มือซ้ายทาจีบหงายที่ชาย
พก มือขวาแบมือตั้งแขนตึง แล้วหยิบจีบคว่าแล้วเคลื่อนมือมาปล่อยเป็นวงล่างเอียงขวา ต่อด้วยก้าวเท้าขวา
ด้านหน้า เท้าซ้ายเปิดส้น มือซ้ายจีบหงายเหมือนเดิม หยิบจีบคว่าที่ชายพก แล้วเคลื่อนมือขวาไปข้างลาตัว
ปล่อยจีบเป็นมือแบแขนตึง กดไหล่และเอียงศีรษะไปทางซ้าย ทาสลับกันทั้งซ้ายและขวา
ภำษำท่ำแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึก
ท่ำดีใจ
เป็นการใช้มือซ้ายกรีดจีบ หักข้อมือให้ปลายนิ้วชี้และหัวแม่มือหันเข้าหาใบหน้าให้อยู่ตรง
กับปาก
ท่ำรัก
เป็นการทามือทั้งสองตั้งวงไขว้กันระดับอก แล้วหมุนข้อมือทาบลงที่ฐานไหล่
ท่ำอำย
เป็นการใช้ฝ่ามือแตะข้างแก้มใกล้ขากรรไกร ก้าวเท้ าข้างที่มือแตะแก้มไขว้ไปอีกด้านตรง
ข้าม (ก้าวหลบคนที่เราอาย) ส่วนใหญ่เป็นท่าของตัวนาง
ท่ำร้องไห้
เป็นการใช้มือซ้ายแตะที่หน้าผาก มือขวาจีบหงายที่ชายพก ตัวพระมือขวาเท้าสะเอว ก้ม
หน้าเล็กน้อย พร้อมสะดุ้งตัวขึ้นเหมือนกาลังสะอื้น แล้วจึงใช้นิ้วชี้ซ้ายแตะที่นัยน์ต าทั้งสองข้าง
เหมือนกาลังเช็ดน้าตา
ท่ำโกรธ
เป็นการใช้ฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งถูที่ก้านคอใต้ใบหูไปมา แล้วกระชากลง ถ้ากระชากเบาๆก็
เพียงเคืองใจ แต่ถ้ากระชากแรง ๆ พร้อมทั้งกระทีบเท้าลงกับพื้นแสดงว่าโกรธจัด
ท่ำโศกเศร้ำ, เสียใจ, ห่วงใย
เป็นการประสานลาแขนส่วนล่าง ใช้ ฝ่ามือทั้งสองวางทาบระดับหน้าท้องใกล้ ๆ กระดูก
เชิงกราน

๒๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำน
เรื่องนำฏยศัพท์และภำษำท่ำ
คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายนาฏยศัพท์และภาษาท่าที่กาหนดให้ถูกต้อง
1. ท่ำยืน
ตัวพระ…………………………........………………………………………..........................................................................
................................................................................................................................. ........................................
ตัวนาง…………………………………....………………………………………………………….................................................
.........................................................................................................................................................................
2. ท่ำเดิน
ตัวพระ…………………………........………………………………………...........................................................................
.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ....
3. ท่ำดีใจ
ตัวนาง…………………………………....…………………..………………………………………..............................................
.................................................................................................................................................. .......................
4. ท่ำรัก
...................................……………………………………………………………………………………………………......................
.........................................................................................................................................................................
5. ท่ำอำย
...................................……………………………………………………………………………………………………......................
.........................................................................................................................................................................
6. ท่ำร้องไห้
...................................……………………………………………………………………………………………………......................
.........................................................................................................................................................................
7. ท่ำโกรธ
...................................……………………………………………………………………………………………………......................
.........................................................................................................................................................................
8. ท่ำโศกเศร้ำ เสียใจ ห่วงใย
...................................……………………………………………………………………………………………………......................
...................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๕๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง กำรตีบทบำทกำรแสดง
รำยวิชำ นำฏศิลป์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องนำฏยศัพท์และภำษำท่ำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- บทบาทของตัวละคร อุปนิสยั และ
ขั้นนำ
ความสัมพันธ์ของตัวละครในบท
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้นากลุ่ม โดยครู
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
เน้นย้าให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมมือกันในการทากิจกรรม
ด้ำนควำมรู้
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การตีบทในการแสดงนาฏศิลป์ จากใบความรู้
- การตีบท
ขั้นสอน
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๑. ครูเปิดวิดีทัศน์ราแม่บทนางนารายณ์ให้นักเรียนดู นักเรียนแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่
- ฝึกทักษะการตีบทในการแสดงนาฏศิลป์
กาหนด ดังนี้
ด้ำนคุณลักษณะ
- นักเรียนรู้สึกอย่างไร เมื่อนักเรียนได้ชมการแสดงชุดนี้
- ใฝ่เรียนรู้
- การแสดงชุดนี้มีความเกี่ยวข้องกับการตีบทอย่างไร
- มุ่งมั่นในการทางาน
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการเลือกบทประพันธ์ การตีบท และการเคลื่อนไหว
- รักความเป็นไทย
ภาษาท่าเพื่อสื่อความหมาย
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงภาษาท่าเพื่อสื่อความหมายตามบทประพันธ์ที่หน้าชัน้ เรียน
กลุ่มละ ๑๐ นาที (หรือตามความเหมาะสม)
ขั้นสรุป
นักเรียน ครูร่วมกันประเมินผลการแสดงภาษาท่าเพื่อสื่อความหมายตามบทประพันธ์

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
สื่อ
- วีดิทัศน์ราแม่บท www.korattheatre.go.th
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- แสดงภาษาท่าตามบทประพันธ์

๒๕๒
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- ความหมายของภาษาท่า
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ฝึกการปฏิบัติภาษาท่า
เบื้องต้น
ด้ำนคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- รักความเป็นไทย

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบ
หลังเรียน

ร้อยละ ๖๐
ผ่านเกณฑ์

ประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรม

แบบประเมินการ
แสดงฯ

ตั้งแต่ระดับคุณภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ตั้งแต่ระดับคุณภาพ
ผ่านขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๕๓

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................. .......
........................................................................................................................... ..............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๒๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบประเมินกำรแสดงภำษำท่ำเพื่อสื่อควำมหมำยตำมบทประพันธ์

ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

๑

การใช้นาฏยศัพท์ในการแสดงนาฏศิลป์

๒

การใช้ภาษาท่าตามแบบนาฏศิลป์ไทย

๓

การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวที่สื่อทางอารมณ์

๔

ระดับคะแนน
๓
๒

๑

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
=
=
=
=

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตั้งแต่ระดับ ๖ คะแนนขึ้นไป

๑๑ - ๑๒

ดีมาก

๙ - ๑๐

ดี

๖-๘

พอใช้

ต่ากว่า ๖

ปรับปรุง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๕๕

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
คำชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

รำยกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒

๔

๑

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ
วิธีการนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน
................ /................ /...............

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบำงส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมำก
เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ ๑๒ ขึ้นไป

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ

ให้ ๔
ให้ ๓
ให้ ๒
ให้ ๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๘ - ๒๐

ดีมาก

๑๕ - ๑๗

ดี

๑๒ - ๑๔

พอใช้

ต่ากว่า ๑๒

ปรับปรุง

๒๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรแสดงนำฏศิลป์และรำวงมำตรฐำน
รหัสวิชำ ศ๒๑๑๐๔
รำยวิชำ นำฏศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ภำคเรียนที่ ๒

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
เวลำ ๔ ชั่วโมง

๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ นำฏศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม. ๑/๒ ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การแสดงนาฏศิลป์ไทย และราวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่มีแบบแผน ท่ารามีความอ่อนช้อย
มีความงดงามในด้านการแต่งกาย และภาษาที่ใช้บทร้อง
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
- ประวัติราวงมาตรฐาน
ทักษะ/กระบวนกำร
- ปฏิบัติท่าราเพลงงามแสงเดือน
- ปฏิบัติท่าราเพลงชาวไทย
เจตคติ
- ชื่นชมคุณค่าราวงมาตรฐาน
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการแก้ปัญหา
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งำนหรือภำระงำน
๑. ผังมโนทัศน์
๒. ปฏิบัติท่าราวงมาตรฐาน ๒ เพลง

๒๕๗

๒๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน (ผังมโนทัศน์)
ประเด็น
กำรประเมิน
ดีมำก (๔)
เนื้อหา
แสดงความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ค้นคว้า
อย่างดีมาก มีขั้นตอน
ครบถ้วน มีการสรุป
ความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลได้อย่าง
สมเหตุสมผล
การนาเสนอ จัดทาผังมโนทัศน์
ผลงาน อย่างเป็นระบบ นาเสนอ
ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม
หัวข้อและรายละเอียด
ที่สาคัญ
การ
มีการใช้รูปภาพ ตัวอักษร
ออกแบบ และสีสัน เร้าความสนใจ
มีมาตราส่วนและสมดุล
ของภาพ

ระดับคุณภำพ
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
แสดงความรู้ความเข้าใจ แสดงความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ค้นคว้ามาอย่าง ในเนื้อหาที่ค้นคว้า
ดี มีขั้นตอน ครบถ้วน มี ปานกลาง ขาดขั้นตอน
การสรุปความคิดเห็นโดย และรายละเอียด
ใช้เหตุผลได้อย่าง
มีการสรุปความคิดเห็น
สมเหตุสมผล

ควรปรับปรุง (๑)
แสดงความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ค้นคว้า
ปานกลาง ขาดขั้นตอน
และรายละเอียด
ไม่มีการสรุป
ความคิดเห็น

จัดทาผังมโนทัศน์
อย่างเป็นระบบ นาเสนอ
ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม
หัวข้อสาคัญขาด
รายละเอียดในบางหัวข้อ
มีการใช้ ตัวอักษรและสีสัน
เร้าความสนใจ
มีมาตราส่วนและสมดุล
ของภาพ

จัดทาผังมโนทัศน์
นาเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน
ขาดบางประเด็นสาคัญ
และขาดรายละเอียด
ขาดการใช้ตัวอักษรและ
สีสัน มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพไม่ได้
สัดส่วน

จัดทาผังมโนทัศน์
นาเสนอข้อมูลถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมหัวข้อ
สาคัญบางประเด็น
ขาดรายละเอียด
มีการใช้ตัวอักษรและ
สีสัน น่าสนใจ
ขาดมาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๔
๓
๒
๑
เกณฑ์ผ่าน ๒ คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๕๙

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน (รำวงมำตรฐำน)
ประเด็นกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ( ๔ )
๑. ปฏิบัติท่าราได้ถูกต้อง
ปฏิบัติท่ารา
ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน
๒. ความสวยงาม อ่อนช้อย ความสวยงาม
อ่อนช้อย
งดงามดีเยี่ยม

๓. ความพร้อมเพรียงใน
การแสดง

ความพร้อม
เพรียงในการ
แสดงดีเยี่ยม

๔. ปฏิบัติท่าราถูกต้องตาม
จังหวะ

ปฏิบัติท่ารา
ถูกต้องตาม
จังหวะดีเยี่ยม

ระดับคุณภำพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ปฏิบัติท่ารา ปฏิบัติท่ารา
ได้ถูกต้องส่วน ได้ถูกต้อง
ใหญ่
ส่วนน้อย
ความสวยงาม ความ
อ่อนช้อย
สวยงาม
งดงามเป็น
อ่อนช้อย
ส่วนใหญ่
เป็นส่วน
น้อย
ความพร้อม ความพร้อม
เพรียงในการ เพรียงใน
แสดงเป็น
การแสดง
ส่วนใหญ่
เป็นส่วน
น้อย
ปฏิบัติท่ารา ปฏิบัติท่ารา
ถูกต้องตาม
ถูกต้องตาม
จังหวะเป็น
จังหวะเป็น
ส่วนใหญ่
ส่วนน้อย

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๔ – ๑๖ คะแนน
คะแนน ๑๑ – ๑๓ คะแนน
คะแนน ๘ – ๑๐ คะแนน
คะแนน ต่ากว่า ๘ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๑ (ปรับปรุง)
ปฏิบัติท่ารา
ไม่ถูกต้อง
ไม่มีความ
สวยงาม
อ่อนช้อย

ไม่มีความ
พร้อมเพรียง
ในการแสดง

ปฏิบัติท่ารา
ไม่ถูกต้องตาม
จังหวะ

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง รำวงมำตรฐำน
รำยวิชำ นำฏศิลป์ ๑

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องกำรแสดงนำฏศิลป์และรำวงมำตรฐำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหำ
ขั้นนำ
- ราวงมาตรฐาน
นักเรียนชมวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ชุดราวงมาตรฐาน
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการแสดงราวงมาตรฐาน
ด้ำนควำมรู้
ขั้นสอน
- อธิบายประวัติราวงมาตรฐาน
๑. นักเรียนศึกษา ใบความรู้ เรื่องราวงมาตรฐาน
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มนาเสนอราวงมาตรฐาน หัวข้อ ประวัติ
- นาเสนอประวัติราวงมาตรฐาน
ความเป็นมา ท่าราที่ใช้ การแต่งกาย ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง และวิธีการแสดง
ด้ำนคุณลักษณะ
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
๑. มีวินัย
หน้าชั้นเรียน
๒. ใฝ่เรียนรู้
ขั้นสรุป
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๑. นักเรียน ครู ร่วมกันสรุปความรู้เรื่องราวงมาตรฐาน
โดยครูเสริม เพิ่มเติมเนื้อหาสาคัญ
๒. นักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้เรื่องราวงมาตรฐาน ในรูปแบบ
ผังมโนทัศน์ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม ส่งภาระงานภายในชั่วโมง

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- วีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ชุดราวง
มาตรฐาน
https://www.youtube.com/watch?v=5
WH9Gk1VWzM
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ผังมโนทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๖๑

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- อธิบายประวัติราวง
มาตรฐาน
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- นาเสนอประวัติราวง

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ประเมิน

แบบประเมิน
ผังมโนทัศน์

ผ่านเกณฑ์
ระดับพอใช้

ประเมิน

แบบประเมิน
การนาเสนอ

ผ่านเกณฑ์
ระดับพอใช้

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์
ระดับดี

มาตรฐาน
ด้ำนคุณลักษณะ
- รักความเป็นไทย
- ใฝ่เรียนรู้

๒๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................................. ........................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๖๓

ใบควำมรู้
เรื่อง ประวัติควำมเป็นมำของรำวงมำตรฐำน
"ร าวงมาตรฐาน" เป็ น การแสดงที่ มี
วิวัฒนาการมาจาก "ราโทน" (กรมศิลปากร, ๒๕๕๐ :
๑๓๖-๑๔๓) เป็นการราและการร้องของชาวบ้านซึ่งมี
ผู้ราทั้งชายและหญิง รากันเป็นคู่ ๆ รอบ ๆ ครกตาข้าว
ที่ ว างคว่ าไว้ หรื อ ไม่ ก็ ร ากั น เป็ น วงกลม โดยมี โ ทน
เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ลักษณะการราและร้อง
เป็นไปตามความถนัด ไม่มีแบบแผนกาหนดไว้ คงเป็น
การร าและร้ องง่าย ๆ มุ่งเน้น ที่ความสนุกสนานรื่นเริง
เป็นสาคัญ เช่น เพลงช่อมาลี เพลงยวนยาเหล เพลงหล่อ
จริงนะดารา เพลงตามองตา เพลงใกล้เข้าไป
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8e0JqSCEWsk
อีกนิด เป็นต้น ด้วยเหตุที่การราชนิดนี้มีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ จึงเรียกการแสดงชุดนี้ว่า
ราโทน
ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐ บาล
ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญของการละเล่ นรื่ น เริง ประจ าชาติ แ ละเห็ น ว่า คนไทยนิย มเล่ น ร าโทนกั นอย่ า ง
แพร่หลาย ถ้าปรับปรุงการเล่นราโทนให้เป็นระเบียบทั้งเพลงร้อง ลีลาท่ารา และการแต่งกายจะทาให้การ
เล่นราโทนเป็นที่น่านิยมมากยิ่งขึ้น จึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงราโทนเสียใหม่ให้เป็นมาตรฐาน
มีการแต่งเนื้อร้องทานองเพลง และนาท่าราจากเพลงแม่บทมากาหนดเป็นท่าราเฉพาะ แต่ละเพลงอย่างเป็น
แบบแผน
องค์ประกอบกำรแสดง
ผู้แสดง ราวงมาตรฐานผู้ร่ายราเป็นชาย – หญิง ราคู่กันไม่จากัดจานวน
วิธีแสดง เป็นการราวงในงานรื่นเริงต่าง ๆ โดยการร่ายราตามท่าราที่กาหนดไว้ ๑๐ เพลง ๑๔ ท่า
มีการเคลื่อนไหวให้มือและเท้าสัมพันธ์กับจังหวะและบทร้องของแต่ละเพลง โดยเดินเป็นวงกลม อย่างไรก็ดี
ท่าราเหล่านี้เพียงแต่กาหนดไว้เป็นมาตรฐานเท่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงท่าไปได้ สุดแล้ว แต่จะเห็นว่าสวยงาม
เพียงแต่ราจังหวะมือและเท้าให้เข้ากับเพลง
สถำนที่แสดง ไม่จากัดขอบเขต เนื่องจากให้ราได้ในโอกาสรื่นเริงต่าง ๆ จึงราได้โดยทั่วไป
เครื่ อ งดนตรี ใช้ ว งปี่ พ าทย์ ไ ม้ น วม มี ร ะนาด ฆ้ อ งวง ปี ใ น ตะโพน กลองทั ด ฉิ่ ง ฉาบ กรั บ
และโทน

๒๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รูปแบบและลักษณะกำรแสดง
ร าวงมาตรฐาน เป็ น การร าหมู่ ท่า ราประดิ ษฐ์ ขึ้น จากท่ าร ามาตรฐานในเพลงแม่ บ ท
ความสวยงามของการรา อยู่ที่กระบวนท่าราที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละเพลงและเครื่องแต่งกายไทยในสมัย
ต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบการแสดงในลักษณะการแปรแถวเป็นวงกลม การราแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ : ผู้แสดงชายและหญิง เดินออกมาเป็นแถวตรง ๒ แถว หันหน้าเข้าหากัน
ต่างฝ่ายทาความเคารพด้วยการไหว้
ขั้นตอนที่ ๒ : แปรแถวเป็นวงกลมตามทานองเพลงและราตามบทร้อง รวม ๑๐ เพลง
โดยเปลี่ยนท่าราไปตามเพลงต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงราซิมารา เพลงคืน
เดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงดอกไม้ของชาติ เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
เพลงยอดชายใจหาญ และเพลงบูชานักรบ
ขั้นตอนที่ ๓ : เมื่อราจบบทร้องในเพลงที่ ๑๐ ผู้แสดงราเข้าเวทีทีละคู่ ตามทานองเพลง
จนจบ
กำรแต่งกำย
มีการกาหนดการแต่งกายของผู้แสดง ให้มี
ระเบียบด้วยการใช้ชุดไทย และชุดสากลนิยม โดย
แต่งเป็นคู่รับกันทั้งชายและหญิง ซึ่งสามารถแต่งได้
๔ แบบ คือ
แบบที่ ๑ แบบชำวบ้ำน
ชาย : นุ่งผ้าโจงกระเบน สวมเสื้อ
คอพวงมาลัย เอวคาดผ้าห้อยชายด้านหน้า
หญิง : นุ่ งโจงกระเบน ห่ มผ้ าสไบอัดจีบ
ปล่อยผม ประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้าย คาดเข็มขัด
ใส่เครื่องประดับ
แบบที่ ๒ แบบรัชกำลที่ ๕
ที่มา : http://amaimaim.blogspot.com/2015/09/blog-post_88.html
ชาย : นุ่งผ้าโจงกระเบน สวมเสื้อราชปะแตน ใส่ถุงเท้ารองเท้า
หญิง : นุ่งผ้าโจงกระเบน สวมเสื้อลูกไม้ สไบพาดบ่าผูกเป็นโบว์ ทิ้งชายไว้ข้างลาตัวด้านซ้าย
ใส่เครื่องประดับมุก
แบบที่ ๓ แบบสำกลนิยม
ชาย : นุ่งกางเกง สวมสูท ผูกเนคไท
หญิง : นุ่งกระโปรงป้ายข้าง ยาวกรอมเท้า ใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอก
แบบที่ ๔ แบบรำตรีสโมสร
ชาย : นุ่งกางเกง สวมเสื้อคอพระราชทาน ผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
หญิง : นุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านาง ใส่เสื้อจับเดฟ ชายผ้าห้อยจากบ่าลงไปทางด้านล่าง เปิดไหล่
ขวา ผมเกล้าเป็นมวยสูง ใส่เกี้ยว และเครื่องประดับ

๒๖๕

๒๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินกำรผังมโนทัศน์และกำรนำเสนอผลงำน
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนทำเครื่องหมำย () ลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมิน
เนื้อหำ
กำรนำเสนอผลงำน
กำรออกแบบ
เลขที่
ชื่อ – สกุล
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

ลงชื่อ...................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.................
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
=
ดี
=
พอใช้
=
ปรับปรุง
=

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
๔
๓
๒
๑

คะแนน

คุณภาพ

๑๐ -๑๒

ดีมาก

๗–๙

ดี

๔–๖

พอใช้

๑–๓

ปรับปรุง

เกณฑ์ผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

รวม
๑๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๖๗

เกณฑ์กำรประเมินผังมโนทัศน์และกำรนำเสนอผลงำน
ระดับคุณภำพ
ประเด็น
กำรประเมิน
ดีมำก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
เนื้อหา แสดงความรู้ความเข้าใจ แสดงความรู้ความเข้าใจ แสดงความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ค้นคว้า
ในเนื้อหาที่ค้นคว้ามาอย่าง ในเนื้อหาที่ค้นคว้า
อย่างดีมาก มีขั้นตอน
ดี มีขั้นตอน ครบถ้วน มี ปานกลาง ขาดขั้นตอน
ครบถ้วน มีการสรุป
การสรุปความคิดเห็นโดย และรายละเอียด
ความคิดเห็น โดยใช้
ใช้เหตุผลได้อย่าง
มีการสรุปความคิดเห็น
เหตุผลได้อย่าง
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
การนาเสนอ จัดทาผังมโนทัศน์
จัดทาผังมโนทัศน์
จัดทาผังมโนทัศน์
ผลงาน อย่างเป็นระบบ นาเสนอ อย่างเป็นระบบ นาเสนอ นาเสนอข้อมูลถูกต้อง
ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม แต่ไม่ครอบคลุมหัวข้อ
หัวข้อและรายละเอียด
หัวข้อสาคัญ
สาคัญบางประเด็น
ที่สาคัญ
ขาดรายละเอียด
ขาดรายละเอียด
ในบางหัวข้อ
การ
มีการใช้รูปภาพ ตัวอักษร มีการใช้ ตัวอักษรและสีสัน มีการใช้ ตัวอักษรและ
ออกแบบ และสีสัน เร้าความสนใจ เร้าความสนใจ
สีสัน น่าสนใจ
มีมาตราส่วนและสมดุล
มีมาตราส่วนและสมดุล
ขาดมาตราส่วนและ
ของภาพ
ของภาพ
สมดุลของภาพ

ควรปรับปรุง (๑)
แสดงความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ค้นคว้า
ปานกลาง ขาดขั้นตอน
และรายละเอียด
ไม่มีการสรุป
ความคิดเห็น
จัดทาผังมโนทัศน์
นาเสนอด้วยข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน
ขาดบางประเด็นสาคัญ
และขาดรายละเอียด
ขาดการใช้ ตัวอักษรและ
สีสัน มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพไม่ได้
สัดส่วน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๐ -๑๒
๗–๙
๔–๖
๑–๓
เกณฑ์ผ่านระดับคุณภาพพอใช้

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม
กลุ่มที่…………..ชั้น/ห้อง……………
พฤติกรรม

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุ่ม

ความ
ร่วมมือ

การแสดง
การรับฟัง ความตั้งใจใน
ความคิดเห็น ความคิดเห็น การทางาน

การมีส่วน
รวม
ร่วมใน
การอภิปราย

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๒๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

=
=
=
=

๔
๓
๒
๑

ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๙๐-๑๐๐ %
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๗๐-๘๙ %
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๕๐-๖๙ %
ประสิทธิภาพต่ากว่าเกณฑ์
๕๐ %

หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง
หรือปฏิบัติบางครั้ง
หรือปฏิบัติครั้งเดียว
หรือไม่ปฏิบัติเลย

ลงชื่อ………………………………ผู้สังเกต
(…………………………….)
………./……………/………

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๖๙

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องกำรแสดงนำฏศิลป์และรำวงมำตรฐำน เรื่อง รำวงมำตรฐำนเพลงงำมแสงเดือน
เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
รำยวิชำ นำฏศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหำ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนำ
- วีดิทัศน์ชุด ราวงมาตรฐาน
- ราวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน
นักเรียนชมวิดีทัศน์ราวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการราเพลง เพลงงามแสงเดือน
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
งามแสงเดือน
https://www.youtube.co
ด้ำนควำมรู้
ขั้นสอน
m/watch?v=5WH9Gk1VW
- ประวัติเพลงงามแสงเดือน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องราวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน
zM
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๒. ครูสาธิตการปฏิบัติท่าราเพลงงามแสงเดือน (ท่าสอดสร้อยมาลา) ให้นักเรียนสังเกตเพื่อปฏิบัติตาม ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ปฏิบัติท่าราเพลงงามแสงเดือน
๓. นักเรียนปฏิบัติท่าราเพลงงามแสงเดือนตามครู พร้อมเดินเป็นวงกลมตามจังหวะเพลงที่เปิดด้วย - ปฏิบัติท่าราเพลงงามแสง
ด้ำนคุณลักษณะ
เครื่องเล่นแถบเพลง
เดือน
๑. มีวินัย
๔. นักเรียนจับคู่ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ชี้แนะสาหรับนักเรียนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จนจบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
เพลง
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. นักเรียนฝึกทักษะท่าราเพลงงามแสงเดือนพร้อมกันทั้งห้อง
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน และครูร่วมกันสรุปปัญหาและเสนอแนะเรื่องการปฏิบัติท่าราอย่างไรให้ถูกต้องและ
สวยงาม
๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนฝึกทักษะท่าราเพลงงามแสงเดือนนอกเวลาเพื่อเพิ่มทักษะและใช้สอบ
ปฏิบัติในคาบต่อไป

๒๗๐
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- อธิบายท่าราเพลงงามแสง
เดือน
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ปฏิบัติท่าราเพลงงามแสง
เดือน
ด้ำนคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร

สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินพฤติกรรม ตั้งแต่ระดับคุณภาพ
การเรียนรู้
พอใช้ขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๗๑

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ..................

ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๒๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบควำมรู้
เรื่อง รำวงมำตรฐำน เพลงงำมแสงเดือน
๑. เพลงงำมแสงเดือน (Ngam Sang Duan)
คาร้อง : จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร
(ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
ทานอง : อาจารย์มนตรี ตราโมท
ความหมายเพลง : ยามที่แสงจันทร์ส่องมายังโลกทาให้โลกนี้ดูสวยงาม ผู้คนที่มาเล่นราวง
ยามที่แสงจันทร์ส่องก็มีความงดงามด้วย การราวงนี้เพื่อให้มีความสนุกสนาน มีความสามัคคีกัน และละทิ้ง
ความทุกข์ให้หมดสิ้นไป
เนื้อเพลง
งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า
งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรา (ซ้า)
เราเล่นกันเพื่อสนุก
เปลื้องทุกข์วายระกา
ขอให้เล่นฟ้อนรา
เพื่อสามัคคีเอย

ท่าราเพลงงามแสงเดือน (ท่าสอดสร้อยมาลา)
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/520022

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๗๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ท่ำรำเพลงชำวไทย
รำยวิชำ นำฏศิลป์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องกำรแสดงนำฏศิลป์และรำวงมำตรฐำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหำ
ขั้นนำ
- ประวัติเพลงชาวไทย ท่าราเพลง
นักเรียนชมวีดิทัศน์ ชุดราวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับนาฏยศัพท์
ชาวไทย
และท่าราที่ใช้ปฏิบัติเพลงชาวไทย
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้ำนควำมรู้
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องราวงมาตรฐานเพลงชาวไทย
- ประวัติเพลงชาวไทย
๒. ครูสาธิตการปฏิบัติท่าราเพลงงามแสงเดือน (ท่าชักแป้งผัดหน้า) ให้นักเรียนสังเกตเพื่อปฏิบัติตาม
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๓. นักเรียนปฏิบัติท่าราเพลงชาวไทยตามครู พร้อมเดินเป็นวงกลมตามจังหวะเพลงที่เปิดด้วยเครื่อง
- นักเรียนปฏิบัติท่าราเพลงชาวไทย
เล่นแถบเพลง
ได้
๔. นักเรียนจับคู่ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ชี้แนะสาหรับนักเรียนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จนจบ
ด้ำนคุณลักษณะ
เพลง
- รักความเป็นไทย
๖. นักเรียนฝึกทักษะท่าราเพลงชาวไทยพร้อมกันทั้งห้อง
- ใฝ่เรียนรู้
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน และครูร่วมกันสรุปปัญหาและเสนอแนะเรื่องการปฏิบัติท่าราอย่างไรให้ถูกต้องและ
สวยงาม
๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนฝึกทักษะท่าราเพลงชาวไทยนอกเวลาเพื่อ
เพิ่มทักษะและใช้สอบปฏิบัติในคาบต่อไป

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- วีดิทัศน์ชุด ราวงมาตรฐาน
https://www.youtube.com/w
atch?v=5WH9Gk1VWzM
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ปฏิบัติเพลงชาวไทย

๒๗๔
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- อธิบายท่าราเพลงชาวไทย
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ปฏิบัติท่าราเพลงชาวไทย
ด้ำนคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้

เกณฑ์ระดับพอใช้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๗๕

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๒๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบควำมรู้
เรื่อง กำรปฏิบัติรำวงมำตรฐำน เพลงชำวไทย
๒. เพลงชำวไทย (Chaw Thai)
คาร้อง : จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร
(ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
ทานอง : อาจารย์มนตรี ตราโมท
ความหมายเพลง : หน้าที่ที่ชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาตินั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทา อย่าได้
ละเลยไปเสีย ในการที่เราได้มาเล่นราวงกันอย่างสนุกสนาน ปราศจากทุกข์โศกทั้งปวงนี้ก็เพราะว่าประเทศไทย
เรามีเอกราช ประชาชนมีเสรีในการคิดจะทาสิ่งใด ๆ ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันเชิดชูชาติไทย
ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป เพื่อความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นของไทยเราตลอดไป
เนื้อเพลง
ชาวไทยเจ้าเอ๋ย
ขออย่าละเลยในการทาหน้าที่
การที่เราได้เล่นสนุก
เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
เพราะชาติเราได้เสรี
มีเอกราชสมบูรณ์
เราจึงควรช่วยชูชาติ
ให้เก่งกาจเจิดจารูญ
เพื่อความสุขเพิ่มพูน
ของชาวไทยเราเอย

ท่าราเพลงชาวไทย (ท่าชักแป้งผัดหน้า)
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/520022

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องกำรแสดงนำฏศิลป์และรำวงมำตรฐำน เรื่องปฏิบัติท่ำรำวงมำตรฐำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
รำยวิชำ นำฏศิลป์
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหำ
ขั้นนำ
- การประเมินทักษะปฏิบัติราวงมาตรฐาน
๑. นักเรียน ครูร่วมสนทนาทบทวนการปฏิบัติท่าราเพลงราวงมาตรฐาน
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
เพลงงามแสงเดือน และเพลงชาวไทย
ด้ำนควำมรู้
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๕ คู่เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติโดยใช้เวลา ๑๐
- เกณฑ์ประเมินทักษะปฏิบัติราวงมาตรฐาน
นาที และเตรียมตัวทดสอบปฏิบัติท่าราราวงมาตรฐานทั้ง ๒ เพลง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
ขั้นสอน
- ทดสอบปฏิบัติท่าราวงมาตรฐาน
๑. ครูชี้แจงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราวงมาตรฐาน
ด้ำนคุณลักษณะ
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบปฏิบัติการราราวงมาตรฐานเพลงงามแสง
๑. มีวินัย
เดือน และเพลงชาวไทย จนครบทุกกลุ่ม โดยครูเป็นผู้ประเมินผลการ
๒. ใฝ่เรียนรู้
ปฏิบัติท่ารา
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
ขัน้ สรุป
ครูเสนอแนะภาพรวมข้อดี และข้อบกพร่องสาหรับการปฏิบัติ
ทักษะราวงมาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนปรับปรุงพัฒนาทักษะนาฏศิลป์
ต่อไป

๒๗๗
เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- สอบปฏิบัติราวงมาตรฐาน

๒๗๘
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
เกณฑ์การประเมินทักษะ
ปฏิบัติท่าราวงมาตรฐาน
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ทดสอบปฏิบัติท่าราวง
มาตรฐาน
ด้ำนคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ประเมินทักษะปฏิบัติ

แบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติ

เกณฑ์ระดับพอใช้

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์ระดับพอใช้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ...............

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๒๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินกำรปฏิบัติรำวงมำตรฐำน
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนทำเครื่องหมำย () ลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมิน
ควำม
ปฏิบัติท่ำรำได้
ควำมสวยงำม
พร้อมเพรียง
ถูกต้อง
อ่อนช้อย
เลขที่ ชื่อ – สกุล
ในกำรแสดง
๔

ปฏิบัติท่ำรำ
ถูกต้อง
ตำมจังหวะ

๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

ลงชื่อ...................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.................
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
=
ดี
=
พอใช้
=
ปรับปรุง
=

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
๔
๓
๒
๑

คะแนน

คุณภาพ

๑๓ -๑๖

ดีมาก

๙ – ๑๒

ดี

๕–๘

พอใช้

๑–๔

ปรับปรุง

เกณฑ์ผ่านระดับคุณภาพพอใช้

รวม
๑๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน(รำวงมำตรฐำน)
ระดับคุณภำพ
ดีเยี่ยม ( ๔ )
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. ปฏิบัติท่าราได้ถูกต้อง
ปฏิบัติท่ารา
ปฏิบัติท่ารา
ปฏิบัติท่าราได้
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
ถูกต้องส่วนน้อย
ครบถ้วน
ส่วนใหญ่
๒. ความสวยงาม อ่อนช้อย ความสวยงาม
ความสวยงาม
ความสวยงาม
อ่อนช้อยงดงามดี อ่อนช้อยงดงาม อ่อนช้อยเป็นส่วน
เยี่ยม
เป็นส่วนใหญ่
น้อย
๓. ความพร้อมเพรียงใน
ความพร้อม
ความพร้อม
ความพร้อมเพรียง
การแสดง
เพรียงใน
เพรียงใน
ในการแสดงเป็น
การแสดง
การแสดง
ส่วนน้อย
ดีเยี่ยม
เป็นส่วนใหญ่
๔. ปฏิบัติท่าราถูกต้องตาม ปฏิบัติท่ารา
ปฏิบัติท่ารา
ปฏิบัติท่าราถูกต้อง
จังหวะ
ถูกต้องตาม
ถูกต้องตาม
ตามจังหวะเป็นส่วน
จังหวะดีเยี่ยม
จังหวะเป็นส่วน น้อย
ใหญ่
ประเด็นกำรประเมิน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๐ -๑๒
๗–๙
๔–๖
๑–๓
เกณฑ์ผา่ นระดับคุณภาพพอใช้

ระดับคุณภำพ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ปฏิบัติท่ารา
ไม่ถูกต้อง
ไม่มีความสวยงาม
อ่อนช้อย
ไม่มีความพร้อม
เพรียงในการ
แสดง
ปฏิบัติท่ารา
ไม่ถูกต้อง
ตามจังหวะ

๒๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน
รหัสวิชำ ศ๒๑๑๐๔
รำยวิชำ นำฏศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ภำคเรียนที่ ๒

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
เวลำ ๔ ชั่วโมง

๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ นำฏศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
ศ ๓.๑ เข้า ใจและแสดงออกทางนาฏศิล ป์อย่า งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพ ากษ์ วิ จารณ์น าฏศิล ป์
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม.๑/๓ แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การแสดงนาฏศิลป์ไทย มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งการแสดงในชุดต่าง ๆ นั้น จะบ่งบอกถึงความเชื่อ
ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมถึงการมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้า มามีอิธิพลในการแสดงนาฏศิล ป์
พื้นบ้าน
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
- จาแนก วิเคราะห์ รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
ทักษะ/กระบวนกำร
- แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค
เจตคติ
- ชื่นชมคุณค่าของนาฏศิลป์พื้นบ้าน
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งำนหรือภำระงำน
- ใบงานเรื่องการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๘๓

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็น
กำรประเมิน
จาแนก วิเคราะห์
รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์

แสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้าน

ระดับคุณภำพ
๔ (ดีเยี่ยม)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
จาแนก วิเคราะห์ จาแนก วิเคราะห์ จาแนก วิเคราะห์
รูปแบบการแสดง รูปแบบการแสดง รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์แต่ละภาค นาฏศิลป์แต่ละ นาฏศิลป์แต่ละภาค
ได้ถูกต้องครบถ้วน ภาค ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
แสดงท่ารา
แสดงท่ารา
แสดงท่ารา
ที่สะท้อน
ที่สะท้อน
ที่สะท้อน
เอกลักษณ์เฉพาะ เอกลักษณ์เฉพาะ เอกลักษณ์เฉพาะ
ของการแสดง
ของการแสดง
ของการแสดง
พื้นบ้าน แต่ละภาค พื้นบ้าน แต่ละ
พื้นบ้าน แต่ละภาค
ได้ ๕ ท่า
ภาค ได้ ๔ ท่า
ได้ ๓ ท่า

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน ๗ – ๘ คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม
คะแนน ๕ – ๖ คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน ๓ – ๔ คะแนน หมายถึง พอใช้
คะแนน ๑ - ๒ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
จาแนก วิเคราะห์
รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์แต่ละภาค
ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
แสดงท่ารา
ที่สะท้อนเอกลักษณ์
เฉพาะของการแสดง
พื้นบ้าน แต่ละภาค
ได้ ๒ ท่า

๒๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน
เรื่องกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน ๔ ภำค
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
รำยวิชำ นำฏศิลป์
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- นาฏศิลป์พื้นบ้านไทย ๔ ภาค
ขั้นนำ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. นักเรียน ครู สนทนาเกีย่ วกับ จังหวัด ภูมิภาค ต่าง ๆ ของ
ด้ำนควำมรู้
สมาชิกในห้องเรียน
- จาแนก วิเคราะห์นาฏศิลป์พื้นบ้านไทย ๔ ภาค
๒. นักเรียน ครู ร่วมกันบอกเอกลักษณ์ประจาถิ่นทั้ง ๔ ภาค
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
ของประเทศไทย
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
๓. นักเรียน ครู ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้วัฒนธรรม
ด้ำนคุณลักษณะ
แต่ละภาคแตกต่างกัน
- มีวินัย
ขั้นสอน
- ใฝ่เรียนรู้
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน ๔-๖ คน หรือตามความเหมาะสม
๒. แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่องนาฏศิลป์พื้นบ้าน
๓. ระดมสมอง จาแนก วิเคราะห์นาฏศิลป์พื้นบ้านไทย ๔ ภาค
๔. แต่ละกลุ่มนาเสนอสะท้อนความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ขั้นสรุป
นักเรียน ครู ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมประเด็น
สาคัญที่ขาดหาย

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๑
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้เรื่องนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- กิจกรรมกลุ่มศึกษาใบความรู้นาเสนอข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๘๕

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- จาแนก วิเคราะห์นาฏศิลป์
พื้นบ้าน ๔ ภาค
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้ำนคุณลักษณะ
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต

ผ่านเกณฑ์
ระดับพอใช้

สังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต

ผ่านเกณฑ์
ระดับดี

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
........................................................................................................................................................................ .....
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๒๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบควำมรู้ เรื่องกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน
หน่วยที่ ๔ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ รำยวิชำนำฏศิลป์ รหัสวิชำ ศ ๒๑๑๐๔
ภำคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
กำรแสดงพื้นเมือง
หมายถึง การแสดงที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นและตามพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ล ะภูมิภ าค โดยอาจ
มีการพัฒนา ดัดแปลงมาจากการละเล่นพื้นเมืองของท้องถิ่นนั้น ๆ การแสดงพื้นเมือง เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
อันล้าค่าที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสม สร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็น เอกลักษณ์ประจาชาติ เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน
ได้เรียนรู้และรักในคุณค่าในศิลปะไทยในแขนงนี้ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมที่จะช่วย
สืบทอด จรรโลง และธารงไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป
การแสดงพื้นเมือง เป็นการแสดงเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความบันเทิง
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรม แต่ละท้องถิ่น ดังนั้น
การแบ่งประเภทของการแสดงพื้นเมืองของไทย โดยทั่วไปจะแบ่งตามส่วนภูมิภาค ดังนี้
๑. การแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ
๒. การแสดงพื้นเมืองของภาคกลาง
๓. การแสดงพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔. การแสดงพื้นเมืองของใต้
กล่ าวได้ว่าการแสดงพื้นเมืองในแต่ละภาคจะมีลักษณะที่คล้ายคลึ งกันในเรื่องของมูลเหตุ
แห่งการแสดง ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้
๑. แสดงเพื่อเซ่นสรวงหรือบูชาเทพเจ้า เป็นการแสดงเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์ สิทธิ์
หรือเซ่นบวงสรวงดวงวิญญาณที่ล่วงลับ
๒. แสดงเพื่อ ความสนุ กสนานในเทศกาลต่ า ง ๆ เป็ นการราเพื่ อการรื่น เริ ง ของกลุ่ ม ชน
ตามหมู่บ้าน ในโอกาสต่าง ๆ หรือเพื่อเกี้ยวพาราสีกันระหว่าง ชาย - หญิง
๓. แสดงเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล เป็ น การร าเพื่ อ แสดงความยิ น ดี ใ นโอกาสต่ า ง ๆ หรื อ
ใช้ในโอกาสต้อนรับแขกผู้มาเยือน
๔. แสดงเพื่อสื่ อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และวัฒ นธรรม
ประเพณีเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๘๗

๑. กำรแสดงพื้นเมืองภำคเหนือ
ศิลปะการแสดงทางภาคเหนือ เป็นลักษณะศิลปะที่มีการผสมผสานกันระหว่างชนพื้นเมือง
ชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นไทยล้ านนาไทยใหญ่ เงี้ยว รวมถึงพวกพม่าที่เคยเข้ามาปกครองล้านนาไทย ทาให้
นาฏศิล ป์ ห รื อ การแสดงที่เ กิ ด ขึ้น ในภาคเหนื อมี ค วามหลากหลาย แต่ยั ง คงมี เ อกลั กษณ์ เ ฉพาะที่ แ สดงถึ ง
ความนุ่มนวลของท่วงท่า และทานองเพลงประกอบกับความไพเราะของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด สี ตี เป่า
ที่มีความเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็น เปิ้ยะ สะล้อ ซอ ซึง และกลอง ที่ปรากฏอยู่ในการฟ้อนประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง
การแสดงที่มีความเข้มแข็ง หนักแน่นในแบบฉบับของการตีกลองสะบัดชัย และการตบมะผาบ
การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือนอกจะมีลักษณะเป็นแบบพื้นเมืองเดิม ไทยล้านนา ไทยใหญ่
เงี้ยวรวมถึงพม่า ผสมกันอยู่แล้ว ยังมีลักษณะการแสดงของภาคกลางรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชายา พระนามว่าเจ้าดารารัศมี พระราชธิดาของพระเจ้า
อินทวิชยานนท์ และเจ้าแม่ทิพเกสร เจ้าเมืองเชียงใหม่ ทาให้อิทธิพลการแสดงของภาคเหนือในสมั ยพระราชชายาเจ้ า ดารารั ศ มี มี ลั ก ษณะของภาคกลางปะปนอยู่ บ้ า ง ท าให้ ส ามารถแบ่ ง ลั ก ษณะการแสดงพื้ น เมื อ ง
ภาคเหนือได้เป็น ๓ ลักษณะ
๑) ลักษณะการฟ้อนแบบพื้นเมืองเดิม เป็นการแสดงที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไป เช่น ฟ้อนครัว
ทาน ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน เป็นต้น
๒) ลั กษณะการฟ้อนที่ได้รับอิทธิพลจากชาติอื่น อาทิ พม่า ไทยใหญ่ เงี้ยว เช่น ฟ้อนไต
ฟ้อนโต ฟ้อนเงี้ยว เป็นต้น
๓) ลักษณะการฟ้อนแบบคุ้มหลวง เป็นการฟ้อนที่เกิดขึ้นในคุ้มของพระราชชายา เจ้าดารา
รัศมีซึ่งมีลักษณะการฟ้อนของภาคกลางผสมอยู่ เช่น ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ฟ้อนน้อยใจยา เป็นต้น
ปั จ จุ บั น การแสดงพื้ น เมื อ งภาคเหนื อ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป์ เ ชี ย งใหม่ สร้ า งสรรค์ จ ากท่ า
และทานองเพลงพื้นเมืองล้านนา ใช้หัต ถกรรมพื้นบ้านเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง เช่น ฟ้อนผาง ฟ้อนที
เป็นต้น การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ ได้แก่
- ฟ้อนผีมด ฟ้อนผีเม็ง เป็นการบูชาผีบรรพบุรุษ
- ฟ้อนกิงกะหลา เป็นการฟ้อนเรียนแบบนก
มีลักษณะเป็นการราคู่ เกี้ยวพาราสีหรือหยอกล้อเล่นหัวกัน
- ฟ้อนผีนางดัง เป็นการฟ้อนของชาวล้านนา
นิยมเล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์
- ฟ้อนเจิง เป็นการฟ้อนที่แสดงถึงศิลปะ
ฟ้อนเทียน ภาคเหนือ
การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า
- ฟ้อนดาบ เป็นการแสดงถึงศิลปะการป้องกันตัวด้วยมีดดาบ
- ฟ้อ นจ๊ าด เป็ น การฟ้ อ นที่เ ล่ น เป็น เรื่ องราวแบบโบราณ นิ ย มแสดงในงานศพ และงาน
เทศกาลต่าง ๆ

๒๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ตบมะผาบ เป็ น การฟ้ อ นด้ ว ยมื อ เปล่ า ใช้ มื อ ตบไปตามร่ า งกายด้ ว ยความรวดเร็ ว
เพื่อให้เกิดเสียงดัง
- ฟ้อนเล็บ เป็นการฟ้อนแบบดั้งเดิมที่มีความสวยงาม โดยผู้ฟ้อนสวมเล็บสีทอง
- ฟ้ อ นเที ย น เป็ น การฟ้ อ นแบบดั้ ง เดิ ม เช่ น เดี ย วกั บ ฟ้ อ นเล็ บ นิ ย มฟ้ อ นเวลากลางคื น
โดยที่ผู้ฟ้อนจะถือเทียน
- ฟ้อ นม่ า นมุ้ ย เชี ย งตา เป็ น การฟ้ อนที่ พ ระราชชายา เจ้ า ดารารั ศมี ท รงประดิ ษ ฐ์ ร่ ว มกั บ
ครู ช่างฟ้อนของพม่า โดยใช้ท่าราของราชสานักพม่าผสมท่าฟ้อน โดยใช้ท่าราของส านักพม่าผสมท่าฟ้อน
ของไทย
- ฟ้ อ นล่ อ งน่ า น หรื อ ฟ้ อ นน้ อ ยใจยา เป็ น การฟ้ อ นเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการแสดงละครเรื่ อ ง
น้อยใจยา มีลักษณะการราคู่ระหว่างชายกับหญิง
- ฟ้อนสาวไหม เป็ น การฟ้อนที่แสดงถึงกรรมวิธีการทอผ้ าไหม ซึ่งเป็นอาชีพของชาวไทย
ภาคเหนือ
- ฟ้อนเก็บ ใบชา เป็ น การฟ้อนที่แสดงถึงกรรมวิธีการเก็บใบชา ซึ่งเป็นอาชีพของชาวไทย
ภาคเหนือ
- ฟ้อนปั่นฝ้าย เป็นการฟ้อนที่นิยมแสดงเพื่อคั่นการขับซอ ผู้ฟ้อนจะแสดงกิริยาเลียนแบบ
การปั่นฝ้าย
- ฟ้อนหางนกยูง เป็นการฟ้อนที่ใช้หางนกยูงเป็นอุปกรณ์ประกอบ เป็นการฟ้อนเพื่อแสดง
เอกลักษณ์ของชาวล้านนา มีหางนกยูงเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง
- ฟ้อนที เป็นการฟ้อนโดยใช้ผู้แสดงหญิงล้วน แต่งกายพื้นเมือง ใช้ทานองเพลงเหมยมุงเมือง
- ฟ้อนผาง เป็นการฟ้อนโดยใช้ผู้แสดงหญิงล้วน แต่งกายพื้นเมือง อุปกรณ์ประกอบการแสดง
คือ ตะคันดินเผาจุดเทียน
๒. กำรแสดงพื้นเมืองของภำคกลำง
ภาคกลางเป็ น ภาคที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นกสิ ก รรม และ
เกษตรกรรม ทาให้ เป็ นภาคที่มีความสมบูรณ์ ประชาชนมี
ความเป็นอยู่สุขสบาย การแสดงหรือการละเล่น ที่เกิดขึ้น จึง
เป็นไปในลักษณะที่สนุกสนานหรือเป็นการร้องเกี้ยวพาราสี
กัน เช่น เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว หรือเป็นการแสดงพื้นเมือง
ที่สื่อให้เห็นการประกอบอาชีพการแสดงพื้นเมืองภาคกลาง
ราเถิดเทิงกลองยาว ภาคกลาง
ได้แก่
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- ราโทน เป็นการรา และการร้องของชาวบ้าน โดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
เป็นการร้อง และการราไปตามความถนัด ไม่มีแบบแผนหรือท่าราที่กาหนดแน่นอน
- รากลองยาว เป็นการแสดงเพื่อความรื่นเริง ในขบวนแห่ต่าง ๆ ของไทยมีผู้แสดงทั้งชาย
และหญิง ออกราเป็นคู่ ๆ โดยมีผู้ตีกลองประกอบจังหวะ พร้อม ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหม่ง
- ระบาชาวนา เป็นวิถีชีวิตความเป็นมาที่พากันออกมาไถนาหว่าน และเก็บเกี่ยวเมื่อข้าว
เจริญงอกงาม หลังจากนั้นพากันร้องราเพลงด้วยความสนุกสนาน
- เต้น การ าเคีย ว เป็ น การแสดงพื้น เมือ งของจั งหวัด นครสวรรค์ นิ ยมเล่ น กัน ตามท้อ งนา
ผู้แสดงทั้งชายและหญิงถือเคียวมือหนึ่งถือถือรวงข้าว
ร้องเกี้ยวพาราสีกันอย่างสนุกสนาน
- ร า เ ห ย่ อ ย ห รื อ ร า พ า ด ผ้ า
เป็นการละเล่นที่แสดงวิธีชีวิตอันสนุกของชาวบ้าน
หมู่บ้านเก่า ตาบลจระเข้เผือก อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุ รี เป็ น การร้ อ งร า เกี้ ย วพาราสี ร ะหว่ า ง
ชาย-หญิง เริ่มการแสดงด้ว ยการประโคมกลองยาว
จบแล้วผู้แสดงชาย-หญิง ออกราทีละคู่
เต้นการาเคียว ภาคกลาง
๓. กำรแสดงพื้นเมืองภำคใต้
ด้วยเหตุที่ภาคใต้เป็นภาคที่มี อาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศมาลาเซี ย และเป็ น ดิ น แดนที่ ติ ด ทะเล ท าให้ เ กิ ด การ
ผสมผสานทั้งทางศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรมจากกลุ่มชน
หลายเชื้อชาติ เกี่ยวโยงถึ งศาสนาและพิธีกรรม จนทาให้นาฏศิลป์
และดนตรี ในภาคใต้มี ลั กษณะที่เป็ น เครื่องบันเทิงทั้งในพิธีกรรม
และพิธีช าวบ้ าน รวมทั้งงานรื่น เริงโดยมีลั กษณะการแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ คือมีจังหวะที่เร่งเร้า กระฉับกระเฉง ผิดจากภาค
อื่น ๆ และเน้นจังหวะมากกว่าท่วงทานอง โดยมีลั กษณะที่เด่นชัด
ของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีให้จังหวะเป็นสาคัญ ส่วนลีลาท่ารา
จะมี ค วามคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไว สนุ ก สนาน การแสดงพื้ น เมื อ งภาคใต้
โนราห์ ภาคใต้
ที่มา : www.mokkalana.com/523/
มีทั้งแบบพื้นเมืองเดิม และแบบประยุกต์ที่ได้แนวความคิดมาแล้วพัฒนา
ขึ้นเป็นรูปแบบใหม่ หรือรับมาบางส่วนแล้วแต่งเติม เข้าไปการแสดง
พื้นเมืองภาคใต้ ได้แก่
- หนังตะลุง เรียกว่า “หนัง” หรือ “หนังควน” ในสมัยโบราณนิยมแสดงในงานนักขัตฤกษ์
และงานฉลองต่าง ๆ

๒๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ลิ เ กป่ า เป็ น การแสดงพื้ น เมื อ งภาคใต้ อี ก อย่ า งหนึ่ ง นิ ย มแสดงในงานทั่ ว ไป
หรือใช้ในงานแก้บน
- โนรา เป็ น การแสดงแบบโบราณที่ มี ม าช้ า นาน นิ ย มแสดงเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล
- โต๊ ะ ครึ ม เป็ น การแสดงประกอบการเข้ า ทรง เพื่ อ บู ช าสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ หรื อ บู ช าวิ ญ ญาณ
บรรพบุรุษ
- สิละ เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า
- รองเง็ง เป็น การแสดงของชาวไทยมุส ลิมที่ได้รับความนิยมมาก เป็นการเต้นราระหว่าง
หญิง-ชาย ในงานมงคล
- ซัมเป็ง เป็นการราตามจังหวะเพลง แสดงในงานรื่นเริงต่าง ๆ หรืองานต้อนรับแขกเมือง
- มะโยง เป็ น ศิล ปะการแสดงละครของชาวไทยมุส ลิ มจากวังรายา เมืองปั ตตานี ในอดี ต
ใช้ผู้แสดงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ยกเว้นตัวตลก พระเอก เรียกว่า เปาะโย่ง นางเอก เรียกว่า มะโยง
- ตารีกีปัส เป็นการราพัด ซึ่งเกิดจากการผสมผสานกับการแสดงของมาเลเซียในเพลงชื่อ
บัวกาน่า วงดนตรีพื้นบ้านผสมสากล แสดงได้สองแบบคือชาย-หญิง และหญิงล้วน
- ร่อนแร่ เป็นการแสดงที่นากรรมวิธีร่อนแร่มาสร้างสรรค์ลีลาท่ารา
- ปาแต๊ะ เป็นการแสดงระบาพื้นเมือง ลีลาท่ารานามาจากกรรมวิธีการย้อมทาลวดลายโสร่ง
ปาเต๊ะของไทยมุสลิม ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน
๔. กำรแสดงพื้นเมืองภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศิ ล ปะการแสดงภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี
ลักษณะคล้ายภาคเหนือ ในการรวมกลุ่มของชนชาติต่าง ๆ เช่น
พวกไทยลาว ภู ไทย ไทยพวน แสก โซ่ แต่ ล ะกลุ่ ม มีลั ก ษณะ
แตกต่างตามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ แต่ยังมีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็น
การแสดงที่เกิดขึ้นเพื่อพิธีกรรมทางศาสนา และความสนุกสนาน
รื่นเริง ในเทศกาลต่าง ๆ การร่ายราจะมีลักษณะเฉพาะของการ
เคลื่ อ นไหวอวั ย วะส่ ว น ต่ า ง ๆ ของร่ า งกาย เช่ น ก้ า วเท้ า
เซิ้งแหย่ไข่มดแดง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วาดแขน ยกเท้า ส่ายมือ และการส่ายสะโพกที่เกิดขึ้นจากท่าทาง
ที่มา : www. www.bloggang.com
อันเป็นธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจาวัน แล้วนามาประดิษฐ์หรือปรุงแต่งให้สวยงามตามแบบท้องถิ่น
อีสาน เช่น ทาท่าทางลักษณะเเอ่นตัวแล้วโยกตัวไปมา เวลาก้าวตามจังหวะก็มี การกระแทกกระทั้นตัว ดีดขา
ขยับเอว ขยับไหล่ เน้นความสนุกสนาน การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของชนพื้นเมือง
กับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การแสดงพื้นเมืองภาคอีสานจะมีทั้งการแสดงที่เป็นแบบดั่งเดิมที่มีการสืบทอดกันมา
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และการแสดงที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นเป็นไปตามความถนัดหรือ ความสามารถของแต่ละคน โดยไม่มีระเบียบ
แบบแผนการแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน ได้แก่
- กันตรึม เป็นการแสดงเพื่อบูชาหรือบูชาหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ
- ฟ้อนภูไท เป็นการฟ้อนเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และ
ฟ้อนในงานประเพณีต่าง ๆ
- เซิ้งตังหวาย เป็นการแสดงเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือในงานพิธีกรรมต่าง ๆ
- เซิ้งบั้งไฟ เป็นการฟ้อนในพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการขอฝน
- เรื อมจับ กรับ เป็ นการแสดงที่ใช้ผู้ ชายถือกรับออกมาร่ายราไปตามจังหวะเพลงโดยไม่มี
แบบแผน หรือทาท่าที่แน่นอน เป็นการราเพื่อความสนุกสนาน
- เรือมอันเร หรือ กระทบไม้ บางทีก็เรียกว่า แสกเต้นสาก เป็นการแสดงที่ใช้ไม้ไผ่มากระทบ
กันตามจังหวะเพลง แล้วผู้ราก็กระโดดข้ามไม้ด้วยท่าทางต่าง ๆ
- มวยโบราณ เป็นศิลปะการต่อสู้ที่แสดงถึ งความกล้าหาญ เข้มแข็ง นิยมแสดงในเทศกาล
ต่าง ๆ
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แบบสังเกตพฤติกรรม
คำชี้แจง ให้ครูทำเครื่องหมำย () ลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมิน
เลขที่

ระดับคุณภำพ

ชื่อ - สกุล
๔

๓

๒

รวม
๑

๑
๒
๓
.
ลงชื่อ...................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.................
เกณฑ์กำรประเมิน
ประเด็น
กำรประเมิน
จาแนก
วิเคราะห์
นาฏศิลป์
พื้นบ้าน
๔ ภาค
ทักษะการคิด

ระดับคุณภำพ
๔ (ดีเยี่ยม )

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

ศึกษาใบความรู้
ด้วยความตั้งใจ
ให้ความร่วมมือ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
ร่วมกัน จาแนก
วิเคราะห์
นาฏศิลป์พื้นบ้าน
อย่างเป็นระบบ
นาเสนอข้อมูล
การศึกษาได้ถูกต้อง
เป็นแบบอย่างได้

ศึกษาใบความรู้
ด้วยความตั้งใจ
ให้ความร่วมมือ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
ร่วมกัน จาแนก
วิเคราะห์
นาฏศิลป์พื้นบ้าน
อย่างเป็นระบบ
นาเสนอข้อมูล
การศึกษาได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

ศึกษาใบความรู้
ให้ความร่วมมือ
ร่วมกัน จาแนก
วิเคราะห์
นาฏศิลป์พื้นบ้าน
อย่างเป็นระบบ
นาเสนอข้อมูล
การศึกษาได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน

ศึกษาใบความรู้
ให้ความร่วมมือ
ร่วมกัน จาแนก
วิเคราะห์
นาฏศิลป์พื้นบ้าน
นาเสนอข้อมูล
การศึกษาได้ถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
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๒๙๓

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน
เรื่องกำรนำฏศิลป์พื้นบ้ำน ๔ ภำค
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำ นำฏศิลป์
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- นาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค
นักเรียน ครู สนทนาทบทวนความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย ๔ ภาคที่ได้ศึกษา
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ชั่วโมงเรียนที่แล้ว
ด้ำนควำมรู้
ขั้นสอน
- จาแนก วิเคราะห์นาฏศิลป์
๑. ครูแจ้งภาระงาน ให้นักเรียนศึกษาท่าทางนาฏศิลป์
พื้นบ้าน ๔ ภาค
ของแต่ละภูมิภาค จากวีดิทัศน์เพื่อแสดงท่าทางนาฏศิลป์
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละภาค กลุ่มละ ๒-๕ นาที
ทักษะการคิด วิเคราะห์
๒. นักเรียนชมวิดีทัศน์นาฏศิลป์ ๔ ภาค ทีละภาค
ด้ำนคุณลักษณะ
๓. นักเรียนเข้ากลุ่มที่ได้แบ่งไว้เมื่อคาบเรียนที่แล้ว ร่วมกันจาแนก วิเคราะห์
- มีวินัย
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค (ใบงานเรื่องการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค)
- ใฝ่เรียนรู้
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ขั้นสรุป
ครู นักเรียน ร่วมกันสนทนา ทบทวนเอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะ
ของนาฏศิลป์แต่ละภาค

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
-วีดิทัศน์ตัวอย่างนาฏศิลป์ ๔ ภาค
๑) ภาคเหนือ (ฟ้อนเงี้ยว)
https://www.youtube.com/watch?v=TA4qdz00RBc
&feature=youtu.be
๒) ภาคกลาง
https://www.youtube.com/watch?v=n35TKIS3VZg&
feature=youtu.be
๓) ภาคใต้
https://www.youtube.com/watch?v=bwCmnJMlCA
I&feature=youtu.be
๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
https://www.youtube.com/watch?v=qeu7s8GXZbc
&feature=youtu.be
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงาน เรื่องการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค

๒๙๔
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
จาแนก วิเคราะห์การแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
ทักษะการคิด วิเคราะห์
ด้ำนคุณลักษณะ
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ประเมินใบงาน
เรื่องการแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน
๔ ภาค

แบบประเมิน
ใบงาน

ผ่านเกณฑ์
ระดับพอใช้

สังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต

ผ่านเกณฑ์
ระดับดี

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................... .......
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

ใบงำน เรื่องกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน ๔ ภำค
รำยวิชำนำฏศิลป์ รหัส ศ๒๑๑๐๔ ภำคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษานาฏศิลป์พื้นบ้าน จาแนก วิเคราะห์การแสดงพื้นบ้านแต่ละประเภท
ภูมิภำค
ชื่อกำรแสดง ลักษณะกำรแสดง
กำรแต่งกำย
ดนตรีที่ใช้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

๒๙๕

๒๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน
เรื่องกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน ๔ ภำค
กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำ นำฏศิลป์
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- นาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค
นักเรียน ครู สนทนาทบทวนความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย ๔ ภาค
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ที่ได้ศึกษาชั่วโมงเรียนที่แล้ว
ด้ำนควำมรู้
ขั้นสอน
- จาแนก วิเคราะห์นาฏศิลป์
๑. ครูแจ้งภาระงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาท่าทางการแสดง
พื้นบ้าน ๔ ภาค
นาฏศิลป์ ๔ ภาค เตรียมนาเสนอ กลุ่มละ ๒-๕ นาที (ครูอาจพิจารณาแบ่ง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
การศึกษาเป็นกลุ่มละภาค ตามความเหมาะสม)
- ฝึกทักษะแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
๒. นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมตัวอย่างวีดิทัศน์นาฏศิลป์ ๔ ภาค หรือศึกษา
๔ ภาค
เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ หรือสื่ออื่น ๆ
ด้ำนคุณลักษณะ
๓. นักเรียนฝึกซ้อมการแสดงท่าทางนาฏศิลป์ที่สะท้อนเอกลักกษณ์
- มีวินัย
แต่ละภาค
- ใฝ่เรียนรู้
๔. ครูให้คาปรึกษา และอานวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า
ของนักเรียน
ขั้นสรุป
ครู นักเรียน ร่วมกันสนทนา ทบทวนเอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะ
ของนาฏศิลป์แต่ละภาค

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
- วีดิทัศน์ตัวอย่างนาฏศิลป์ ๔ ภาค
๑) ภาคเหนือ (ฟ้อนเงี้ยว)
https://www.youtube.com/watch?v=TA4qdz00R
Bc&feature=youtu.be
๒) ภาคกลาง
https://www.youtube.com/watch?v=n35TKIS3V
Zg&feature=youtu.be
๓) ภาคใต้
https://www.youtube.com/watch?v=bwCmnJMl
CAI&feature=youtu.be
๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
https://www.youtube.com/watch?v=qeu7s8GX
Zbc&feature=youtu.be
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ฝึกทักษะแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
จาแนก วิเคราะห์การแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
ฝึกทักษะแสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้าน ๔ ภาค
ด้ำนคุณลักษณะ
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้

๒๙๗

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกต

แบบสังเกต

ผ่านเกณฑ์
ระดับพอใช้

สังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต

ผ่านเกณฑ์
ระดับดี

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
.................................................................................................................................................................. ...........
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๒๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบสังเกตพฤติกรรม
คำชี้แจง ให้ครูทำเครื่องหมำย () ลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมิน
กลุ่มที่

ระดับคุณภาพ

ชื่อ - สกุล
๔

๓

๒

รวม
๑

๑
๒
๓
.
ลงชื่อ...................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.................
เกณฑ์กำรประเมิน
ประเด็น
กำรประเมิน
จาแนก
วิเคราะห์
นาฏศิลป์
พื้นบ้าน
๔ ภาค
ฝึกทักษะ
แสดง
นาฏศิลป์
พื้นบ้าน
๔ ภาค

ระดับคุณภำพ
๔ (ดีเยี่ยม )

ฝึกทักษะ
แสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้าน ๔ ภาค
สมาชิกทุกคน
ร่วมแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับท่าทาง
อย่างตั้งใจ
ใช้ท่าทางได้ถูกต้อง
สอดคล้องตาม
เอกลักษณ์
ของแต่ละภาค
เป็นส่วนมาก

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

ฝึกทักษะ
แสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้าน ๔ ภาค
สมาชิก
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับท่าทาง
อย่างตั้งใจ
ใช้ท่าทางได้ถูกต้อง
สอดคล้อง
ตามเอกลักษณ์
ของแต่ละภาค
เป็นบางส่วน

ฝึกทักษะ
แสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้าน ๔ ภาค
สมาชิกเป็น
บางส่วน
ร่วมแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับท่าทาง
อย่างตั้งใจ
ใช้ท่าทางได้ถูกต้อง
สอดคล้อง
ตามเอกลักษณ์
ของแต่ละภาค
เป็นส่วนน้อย

๑ (ปรับปรุง)
ฝึกทักษะ
แสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้าน ๔ ภาค
สมาชิก
เป็นส่วนน้อย
ร่วมแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับท่าทาง
อย่างตั้งใจ
ใช้ท่าทาง
ไม่สอดคล้อง
ตามเอกลักษณ์
ของแต่ละภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๒๙๙

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน
เรื่องกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน ๔ ภำค
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำ นำฏศิลป์
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- นาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค
นักเรียน ครู สนทนาทบทวนความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย ๔ ภาคที่ได้ศึกษา
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ชั่วโมงเรียนที่แล้ว
ด้ำนควำมรู้
ขั้นสอน
- จาแนก วิเคราะห์นาฏศิลป์
๑. นักเรียนเข้ากลุ่ม เตรียมความพร้อมก่อนการนาเสนอ การแสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้าน ๔ ภาค
พื้นบ้าน ๔ ภาค
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอการแสดงท่าทางนาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค
- แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค
ที่ได้ฝึกซ้อมจากชั่วโมงเรียนที่แล้ว
ด้ำนคุณลักษณะ
๓. ครู นักเรียน กลุ่มอื่น ๆ ร่วมกันพากษ์ วิจารณ์ ให้ข้อเสนอแนะ
- มีวินัย
ขั้นสรุป
- ใฝ่เรียนรู้
ครู นักเรียน ร่วมกันสนทนา ทบทวนเอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์
แต่ละภาค

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- นาเสนอการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค

๓๐๐
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
จาแนก วิเคราะห์การแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ๔ ภาค
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
๔ ภาค
ด้ำนคุณลักษณะ
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์
ระดับพอใช้

สังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต

ผ่านเกณฑ์
ระดับดี

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
...................................................................................................................... .......................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๐๑

แบบประเมินทักษะกำรแสดงนำฏศิลป์
คำชี้แจง ให้ครูทำเครื่องหมำย () ลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมิน
กลุ่มที่

ระดับคุณภาพ

ชื่อ - สกุล
๔

๓

๒

รวม
๑

๑
๒
๓
.
ลงชื่อ...................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.................
เกณฑ์กำรประเมิน
ประเด็น
กำรประเมิน
๔ (ดีเยี่ยม)
จาแนก
จาแนก วิเคราะห์
วิเคราะห์
รูปแบบการแสดง
รูปแบบ
นาฏศิลป์แต่ละ
การแสดง
ภาค ได้ถูกต้อง
นาฏศิลป์
ครบถ้วน
แสดง
แสดงท่ารา
นาฏศิลป์
ที่สะท้อน
พื้นบ้าน
เอกลักษณ์เฉพาะ
ของการแสดง
พื้นบ้าน แต่ละ
ภาค ได้ ๕ ท่า

ระดับคุณภำพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
จาแนก วิเคราะห์ จาแนก วิเคราะห์
รูปแบบการแสดง รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์แต่ละ นาฏศิลป์แต่ละ
ภาคได้ถูกต้อง
ภาค ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
แสดงท่ารา
แสดงท่ารา
ที่สะท้อน
ที่สะท้อน
เอกลักษณ์เฉพาะ เอกลักษณ์เฉพาะ
ของการแสดง
ของการแสดง
พื้นบ้าน แต่ละ พื้นบ้าน แต่ละ
ภาค ได้ ๔ ท่า
ภาค ได้ ๓ ท่า

๑ (ปรับปรุง)
จาแนก วิเคราะห์
รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์แต่ละ
ภาค ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
แสดงท่ารา
ที่สะท้อน
เอกลักษณ์เฉพาะ
ของการแสดง
พื้นบ้าน แต่ละ
ภาค ได้ ๒ ท่า

๓๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรผลิตและกำรแสดงละคร
รหัสวิชำ ศ๒๑๑๐๔
รำยวิชำ นำฏศิลป์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ภำคเรียนที่ ๒
เวลำ ๖ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ นำฏศิลป์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม. ๑/๔ ใช้ทักษะการทางานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง
ม. ๑/๕ ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กาหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง
การแสดงท่าและการเคลื่อนไหว
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การผลิ ต การแสดงเป็ น กระบวนการที่ ต้ อ งใช้ ที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบด้ ว ยฝ่ า ย
อานวยการแสดง ฝ่ายการแสดง และฝ่ายสนับสนุน ซึ่งต้องทางานกันอย่างเป็นระบบ การแสดงละครสั้ นมี
องค์ประกอบ คือ เรื่อง เนื้อหา สรุป นิสัยตัวละคร และบรรยากาศ โดยมีบทละครเป็นคู่มือฝ่ายจัดและผู้แสดง
การประเมินการแสดงอาจสร้างเกณฑ์ง่าย ๆ ที่กาหนดขึ้นเอง หลักการชมการแสดงผู้ชมที่ดีควรรู้จักกาลเทศะใน
การชมส่ว นผู้แสดงที่ดีควรฝึ กฝนตนเองในด้านเทคนิคการแสดง รูปแบบการแสดงย่อมพัฒ นาไปตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
- บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง
- หลักการสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจ
- หลักการชมการแสดง
ทักษะ/กระบวนกำร
- ทักษะกระบวนการคิด
- ทักษะการจัดการแสดงละครสร้างสรรค์
เจตคติ
- รับผิดชอบการปฏิบัติกิจกรรมการแสดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๐๓

- มีจิตอาสาในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งำนหรือภำระงำน
- ผังมโนทัศน์
- ใบงาน เรื่องการวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์
- การแสดงละครสร้างสรรค์
เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็นกำร
ประเมิน
วิเคราะห์การ
วางแผนและการ
จัดแสดงละคร
สร้างสรรค์ ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔ (ดีมำก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
สามารถวาง
แผนการแสดง
ละคร การจัดการ
แสดงละครอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
และตรงตาม
บุคลิกตัวละครได้
ครบสมบูรณ์ทุกตัว
ละคร

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
สามารถวาง
แผนการแสดง
ละคร การจัดการ
แสดงละครอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
และตรงตาม
บุคลิกตัวละครได้
ครบ ๘ – ๙ ตัว
ละคร

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
สามารถวาง
แผนการแสดง
ละคร การจัดการ
แสดงละครอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
และตรงตาม
บุคลิกตัวละครได้
ครบ ๖ – ๗ ตัว
ละคร

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
สามารถวาง
แผนการแสดง
ละคร การจัดการ
แสดงละครอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
และตรงตาม
บุคลิกตัวละครได้
น้อยกว่า ๕ ตัว
ละคร

๓๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน

คุณภำพ

๑๐ - ๑๒
๗–๙
๔–๖
๑–๓

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

เกณฑ์ผ่ำน ตั้งแต่ระดับ ๔-๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๐๕
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง รูปแบบในกำรสร้ำงบทละคร
รำยวิชำ ศ ๒๑๑๐๔ นำฏศิลป์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ กำรผลิตและกำรแสดงละคร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- รูปแบบในการสร้างบทละคร
ขั้นนำ
๑. ครูเปิดวีดทิ ัศน์ตัวอย่าง การแสดงละครทีวีให้นักเรียนชม
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
- วิเคราะห์รูปแบบในการสร้างบท
ละคร
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- ทักษะกระบวนการคิดรูปแบบในการ
สร้างบทละคร
ด้ำนคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน

๒. นักเรียน ครูร่วมกันสนทนารูปแบบในการสร้างบทละครจากตัวอย่างที่ได้ชม
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบในการสร้างบทละคร ในการแสดงละครตามแบบอย่างที่
เสนอมา ควรเรียนรู้เรื่องอะไร
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องรูปแบบในการสร้างบทละคร
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน ระดมความคิดในใบงานผังมโนทัศน์เรื่องรูปแบบใน
การสร้างบทละคร
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผังมโนทัศน์เรื่องรูปแบบในการสร้างบทละครหน้าชั้น
เรียน
๒. นักเรียน ครูร่วมกันสรุปและอภิปรายเรื่องรูปแบบในการสร้างบทละคร

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- วีดิทัศน์ตัวอย่างละครทีวี
https://youtu.be/n2CdcB4JGok
- ใบความรู้
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงาน ผังมโนทัศน์เรื่องรูปแบบในการ
สร้างบทละคร

๓๐๖
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- วิเคราะห์รูปแบบในการ
สร้างบทละคร
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ทักษะกระบวนการคิด
รูปแบบในการสร้างบทละคร
ด้ำนคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สนทนาถามตอบ
แสดงความคิดเห็น

แบบสังเกต
พฤติกรรม

มีคะแนนตัดสิน
ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

การเขียนผังมโนทัศน์

แบบประเมินการ
เขียนผังมโนทัศน์

มีคะแนนตัดสิน
ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะอยู่
ในระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน............พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..............พ.ศ.............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๐๗

แบบประเมินผังมโนทัศน์
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนทำเครื่องหมำย (  ) ลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมิน
กำรเชื่อมโยงควำมรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
สรุปควำมรู้ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องตำมลำดับ
ในกำรเขียนผัง
รวม
ครบตรงประเด็น
เลขที่
ชื่อ - สกุล
ขั้นควำมสัมพันธ์
ควำมคิด
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑
๑
๒
๓
๔
.
.
.
.
.
.
.
.

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
= ๔
ดี
= ๓
พอใช้
= ๒
ปรับปรุง
= ๑
เกณฑ์ผ่ำน ตั้งแต่ระดับ ๔-๖

(ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.................
คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน

คุณภาพ

๑๐ -๑๒

ดีมาก

๗–๗

ดี

๔–๖

พอใช้

๑–๓

ควรปรับปรุง

๓๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผังมโนทัศน์
รำยกำรประเมิน

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔ (ดีมำก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑. สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบและ
ตรงประเด็นและ
ถูกต้องทุกหัวข้อ
ครบสมบูรณ์

สรุปความรู้ไม่ครบ สรุปความรู้
ทุกประเด็น แต่มี ไม่ถูกต้องเกิน
ข้อบกพร่องอยู่
๓-๔ แห่ง
๓-๔ แห่ง

๒. การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลาดับขั้น
ความสัมพันธ์

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลาดับ
ความสัมพันธ์

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบ
ตรงประเด็นและมี
ความถูกต้อง แต่มี
ข้อบกพร่องอยู่
๑-๒ แห่ง
สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และ
ลาดับความ
สัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และลาดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่
ไม่เป็นไป
ตามลาดับ
ความสัมพันธ์

๓. มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เขียนผังมโนทัศน์

สามารถเขียนผัง
มโนทัศน์ได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้อง
และสวยงาม

สามารถเขียนผัง
มโนทัศน์ได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย

สามารถเขียนผัง
มโนทัศน์ได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน

สามารถเขียนผัง
มโนทัศน์ได้ แต่
ขาดรูปแบบและ
ความสวยงาม

คะแนนตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน
คุณภำพ
๑๐ - ๑๒
ดีมาก
๗–๙
ดี
๔–๖
พอใช้
๑–๓
ควรปรับปรุง
เกณฑ์ผ่ำน ตั้งแต่ระดับ ๔-๖

๑ (ปรับปรุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๐๙

ใบควำมรู้
เรื่อง รูปแบบในกำรสร้ำงบทละคร
รูปแบบในกำรสร้ำงบทละคร
การสร้างบทละครมีวิธีการสร้างเรื่องดาเนินเรื่องหลายหลายรูปแบบ ดังนี้
๑. บทละครที่เป็นแบบฉบับ (Tradition Play) จะใช้แสดงในโรงละคร เรื่องราวที่นาเสนอมา
จากวรรณกรรม นิ ทานพื้น บ้ าน ถ้าเป็ น วรรณกรรมเรื่อ งยาว เช่น รามเกียรติ์ อิเหนา พระลอ ผู้ ประพันธ์บ ท
ก็ต้องเลื อ กตอนที่น่ า สนใจมาเสนอ จากนั้นเปิดเรื่องด้ว ยฉากที่นาเสนอตามแบบฉบับ คื อภาพหรือ เหตุการณ์
สถานการณ์ของเรื่อง แนะนาตัวละครที่เป็นตัวเอกพร้อมทั้งข้อมูลที่จะนาไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรมต่อ ๆ มาอย่าง
รวบรัดชัดเจน โดยพิจารณาจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
- เหตุการณ์นั้นมีความสัมพันธ์ต่อเหตุการณ์อื่น ๆ ของเรื่องหรือไม่
- เหตุการณ์นั้นมีคุณค่า มีความจาเป็นและสัมพันธ์กับละครทั้งเรื่องอย่างไร
- เหตุการณ์ดังกล่าวเสริมสร้าง เน้นจุดมุ่งหมาย ประโยคหลักของเรื่องเช่นใด
- เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดแรงกระตุ้น ความสะเทือนใจต่อตัวละครเพียงใด
- เหตุ ก ารณ์ นั้ น ก่ อให้ เ กิ ดปฏิ กิริ ย าการค้ นพบ อุ ป นิสั ยและการกระท าของตั ว ละคร
อย่างไร
เมื่อแยกแยะเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้ว ผู้เขียนบทก็จะต้องสามารถสร้างบรรยากาศ อารมณ์ของ
เรื่อง ให้ความสาคัญต่อเหตุการณ์ และหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่มีต่อผู้ชมว่า ควรดาเนินเรื่องอย่างไรจึงจะน่า
ติดตามหรือทาให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วม มีความประทับใจในการแสดง เสมือนหนึ่งว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นจริง ๆ
๒. บทละครที่ไม่เป็นแบบฉบับ (Non Illusion Style) ผู้เขียนบทละครควรเน้นที่การเล่าเรื่อง
(Story Theatre) จินตนาการ (Imagination) การเริ่มเรื่องจะเป็นการเล่ าเรื่องโดยใช้ลีลาท่าทางประกอบดนตรี
การขับร้องเพื่อให้ผู้ชมทราบกติกาการนาเสนอ ต่อจากนั้นก็ใช้วิธีประสานเรื่องราวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อทาให้
แนวคิดของเรื่องมีคุณค่าให้ประโยชน์แก่ผู้ชม การเขียนบทประเภทนี้จึงเน้นที่บรรยากาศ รูปแบบการนาเสนอ การ
เรียบเรียงเรื่องราว กฎเกณฑ์ในการเข้าสู่เรื่องและออกจากเรื่องเมื่อเรื่องหนึ่งจบลง
๓. บทละครที่เด็กมีส่วนร่วมแสดง (Participatory Theatre) การเขียนบทประเภทนี้จะต้อง
เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดง เช่น ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวละครที่คอยช่วยเหลือตัวละครในเรื่อง ช่ วยเป็น
ฉาก ถืออุปกรณ์ประกอบฉาก ผู้ชมจะนั่งดูล้อมเป็นวง ทาให้ละครกลับเป็นประสบการณ์ตรงที่เด็ก ๆ ได้รับ ผู้ชมจะ
เชื่อบทบาทและปฏิบัติตามที่ตัวละครสั่ง

๓๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔. บทละครเพื่อกำรศึกษำ (TIE ย่อมำจำก Theatre In Education) เป็นละครเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดของเยาวชนในโรงเรียน ก่อให้เกิดความคิดเชิงวิจารณ์
นาไปสู่การพูดคุย การเขียนบทจะแบ่งออกเป็นฉาก ๆ แล้วใส่โครงเรื่องตัวละครประมาณ ๕-๖ คนลงไป ประเด็นที่
นาเสนอมักเป็นปัญหาการขัดแย้ง เปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกที่มีต่ อสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในละคร
๕. บทละครจำกกำรรวบรวมข้อมูลและเทคนิค ละครสด (Collective Improvisation
Theatre) การจะได้บทละครจากการแสดงละครสดนั้น จะต้องสนใจการทางาน
๑. คลายความเครียดหรือบางครั้งก็กระตุ้นอารมณ์ให้เกิ ดความรู้สึกตื่นเต้น ทาให้มนุษย์
มีความสุข กระตือรือร้นในการดาเนินชีวิต
๒. สมอง ให้คุณค่าทางสติปัญญา โดยการดูละครแล้วกลับมาพิจารณาปัญหาต่าง ๆ
เกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับมนุษยชาติและเกี่ยวกับสังคมส่วนรวม
๓. จิตใจ ความสัมพันธ์ของศิลปะการละครกับจิตใจของมนุษย์มีมาแต่โบราณ จะเห็นได้
ว่าการละครตะวัน ออกและตะวันตก ล้วนถือกาเนิดจากพิธีบวงสรวงเทพเจ้าเพื่อขอพรและให้เทพเจ้าบันดาล
สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ปรารถนาหรือถ้าจะให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็พิจารณาได้จากละครเวที ทั้งนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในละคร
เวที มีลักษณะเหมือนชีวิตจริง ๆ ของมนุษย์ คือเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านเลยไป ผู้ชมไม่สามารถหยุดพัก
เหมือนการอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์ เช่น เมื่อรู้สึกเบื่อก็สามารถปิดหนังสือ โทรทัศน์ได้ แต่ผู้ชมละครจะต้องนั่ง
อยู่ในโรงละคร เพื่อร่วมรู้เห็นการกระทา (Action) ของตัวละครจนจบเรื่อง จะให้ละครหยุดพักการแสดงเมื่อเราไม่
อยากชมและถ้าจะชมต่อ ก็จะให้เริ่มแสดงตรงช่วงนั้น ๆ ต่อเนื่องไปย่อมไม่สามารถจะกระทาได้ เพราะละครแม้จะ
เป็นผู้แสดงชุดเดียว บทเดียวกัน แต่ต่างช่วงเวลา การแสดงย่อมจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวทั้งหมด ละครเวที จึงมี
ลักษณะเหมือนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ๆ
ดังนั้ น จึ ง กล่ าวได้ ว่าละครสามารถให้ ได้ทั้งความบันเทิ ง กระตุ้ นเร้าความคิด ให้ การศึกษา
ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สอนบทเรียน ให้ความฝันที่คนดูปรารถนาและเป็นเสมือนโลกที่งดงาม ให้ผู้ คนหลีก
หนีจากชีวิตที่สับสน ได้มาพักสมองผ่อนคลายความเครียดได้ชั่วขณะหนึ่งของนักแสดงตามหัวข้อที่มอบหมายให้
แสดง และนาข้อมูลเรื่องราวกลับมาสู่กลุ่มผู้แสดงละครเพื่อสร้างตัวละครและเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามแผนงานที่
กาหนดตัวละครและเหตุการณ์ต่าง ๆ ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและค้นหาจุดเปลี่ยนจากบทบาทหนึ่งไปสู่อีก
บทบาทหนึ่ง อารมณ์ ความรู้สึกของนักแสดงและของตัวละครที่ต่อเนื่องถ่ายทอดกันได้ดี จะทาให้ตั วละครน่าสนใจ
และมีชีวิตชีวาน่าเชื่อมากขึ้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ กำรผลิตและกำรแสดงละคร
เรื่อง บทบำทและหน้ำที่ของฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงละคร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำ ศ ๒๑๑๐๔ นำฏศิลป์
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- บทบาทและหน้าที่ในการสร้างละคร
ขั้นนำ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. นักเรียน ครูร่วมกันสนทนาถึงบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ
ด้ำนควำมรู้
ในการสร้างละคร
- วิเคราะห์กระบวนการผลิตการแสดงและ
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดงละคร
กระบวนการการจัดการแสดง
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- ทักษะกระบวนการคิดการจัดการแสดงละคร ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน ระดมความคิดในใบงานผังมโนทัศน์เรื่องบทบาท
และหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง
ด้ำนคุณลักษณะ
ขั้นสรุป
- ใฝ่เรียนรู้
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผังมโนทัศน์เรื่องบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ใน
- มุ่งมั่นในการทางาน
การจัดการแสดงหน้าชั้นเรียน
๒. นักเรียน ครู ร่วมกันสรุปและอภิปรายเรื่องบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆในการ
จัดการแสดง

๓๑๑

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้บทบาทและหน้าที่ของ
ฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้างละคร
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงาน ผังมโนทัศน์เรื่องบทบาท
และหน้าที่ของ
ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง

๓๑๒
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- วิเคราะห์กระบวนการผลิต
การแสดงและกระบวนการ
การจัดการแสดง
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ทักษะกระบวนการคิดการ
จัดการแสดงละคร
ด้ำนคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สนทนาถามตอบ
แสดงความคิดเห็น

แบบสังเกต
พฤติกรรม

มีคะแนนตัดสิน
ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

การเขียนผังมโนทัศน์

แบบประเมินการ
เขียนผังมโนทัศน์

มีคะแนนตัดสิน
ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะอยู่
ในระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.................................................................................................................................................. .........................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๑๓

แบบประเมินผังมโนทัศน์
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนทำเครื่องหมำย (  ) ลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมิน
กำหนดเกณฑ์ได้
กำรเชื่อมโยงควำมรู้
ถูกต้อง ครบตำม
ได้ถูกต้องตำมลำดับ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
หลักเกณฑ์ในกำร
เลขที่
ชื่อ - สกุล
รวม
ขั้นควำมสัมพันธ์
ประเมินกำรแสดง
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑
๑
๒
๓
๔

(ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.................
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
= ๔
ดี
= ๓
พอใช้
= ๒
ปรับปรุง
= ๑
เกณฑ์ผ่ำน ตั้งแต่ระดับ ๔-๖

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน

คุณภาพ

๑๐ -๑๒

ดีมาก

๗–๗

ดี

๔–๖

พอใช้

๑–๓

ควรปรับปรุง

๓๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผังมโนทัศน์
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
รำยกำรประเมิน
๔ (ดีมำก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. สรุปความรู้ได้ สามารถสรุป
สามารถสรุป
สรุปความรู้ไม่ครบ
ถูกต้อง ครบตรง ความรู้ได้ครบและ ความรู้ได้ครบ
ทุกประเด็น แต่มี
ประเด็น
ตรงประเด็นและ ตรงประเด็นและมี ข้อบกพร่อง
ถูกต้องทุกหัวข้อ ความถูกต้อง แต่มี ๓-๔ แห่ง
ครบสมบูรณ์
ข้อบกพร่อง
๑-๒ แห่ง
๒. การเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง ความรู้ได้ถูกต้อง ความรู้ได้ และ
ความรู้และลาดับ
ตามลาดับขั้น
ตามลาดับ
ลาดับความ
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์ได้
ได้บ้าง
ค่อนข้างครบ
๓. มีความคิด
สามารถเขียนผัง สามารถเขียนผัง สามารถเขียนผัง
สร้างสรรค์ในการ มโนทัศน์ได้ใน
มโนทัศน์ได้ถูกต้อง มโนทัศน์ได้ และมี
เขียนผังมโนทัศน์ รูปแบบที่ถูกต้อง และมีข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องเป็น
และสวยงาม
เพียงเล็กน้อย
บางส่วน
คะแนนตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน
คุณภำพ
๑๐ - ๑๒
ดีมาก
๗–๙
ดี
๔–๖
พอใช้
๑–๓
ควรปรับปรุง
เกณฑ์ผ่ำน ตั้งแต่ระดับ ๔-๖
หมำยเหตุ นักเรียนได้ ๔ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ ผ่ำน

๑ (ปรับปรุง)
สรุปความรู้
ไม่ถูกต้องเกิน
๓-๔ แห่ง

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามลาดับ
ความสัมพันธ์
สามารถเขียนผัง
มโนทัศน์ได้ แต่
ขาดรูปแบบและ
ความสวยงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๑๕

ใบควำมรู้
เรื่อง บทบำทและหน้ำที่ของฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงละคร
บทบำทและหน้ำที่ของฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงละคร
ทีมงานสร้างงานละครจะประกอบด้วยบุคคลที่ทาหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ มากมายหลายสาขา ซึ่งแต่
ละฝ่ายล้วนมีบทบาทสาคัญในอันที่จะทาให้การจัดการแสดงละครประสบผลสาเร็จ ซึ่งความสามัคคีเป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกันระหว่างทีมงานทุกฝ่าย นับเป็นกุญแจดอกสาคัญที่จะทาให้การแสดงละครสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่
ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ละเว้นการก้าวก่ายงานของผู้อื่น มีน้าใจรู้จัก
ให้อภัยต่อกันบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการแสดงละครที่สาคัญ ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
๑. ผู้อานวยการแสดง (Producer) คือ ผู้จัดหรือหัวหน้าคณะในการจัดแสดงละครแต่ละครั้ง
เป็นผู้กาหนดนโยบาย รูปแบบการแสดง เรื่องที่จะนามาแสดง จัดสรรหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ดูแลงบประมาณ
เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสาคัญ ๆ
๒. ผู้กากับการแสดง (Director) ควบคุมผู้แสดงให้แสดงให้สมบทบาทตามบทที่กาหนดไว้
จัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของละครให้มีความสมจริง
๓. ผู้กากับเวที (Stage Manager) เป็นผู้รับผิดชอบต่อจากผู้กากับการแสดง เฉพาะในเรื่อง
การแสดงบนเวที มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของเวที เป็นผู้เดียวที่สั่งให้การแสดงเริ่มหรือหยุด ติดต่อสั่ งงาน
เกี่ยวกับไฟแสง เสียงประกอบ ตลอดจนการเปิดปิดฉากละคร
๔. ผู้เขียนบท (Play Wright) เป็นผู้ทาหน้าที่เขีย นบทละคร สร้างโครงเรื่อง คาพูดและ
เหตุการณ์ ผู้เขียนบทละครนับเป็นหัวใจสาคัญของการละคร ละครจะสนุกได้รับผลดีเพียงใด อยู่ที่ผู้เขียนบท
ละครเป็นสาคัญ ผู้เขียนบทจะต้องกาหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เป้าหมายหลักคืออะไร ต้องการสื่ออะไรกับผู้ดู
เช่น แนวคิด คติสอนใจ เป็นต้น
๕. ผู้จัดการฝ่ายธุรการ (House Manager) เป็นฝ่ายจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของ
โรงละคร จัดสถานที่แสดง ดูแลการจาหน่ายบัตรที่นั่ง รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ดู
๖. เจ้าหน้าที่เครื่องแต่งกายและแต่งหน้า (Costume & Make up) ต้องรู้ว่าฉากใด ผู้แสดง
มีตั ว ละครกี่ ตั ว ใช้ ชุ ด สี อะไรแบบไหน ส่ ว นเครื่ องแต่ ง หน้ า ต้ อ งเตรี ย มให้ พ ร้ อ ม และควรมี ค วามสามารถ
ในการแต่งหน้าตัวละครได้สมจริง เช่น แต่งหน้าในบทของคนชรา คนต่างชาติ คนที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น
๗. นักแสดง (Actor) คือ ผู้ที่สวมบทบาทเป็นตัวละคร เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกนึก
คิดที่อยู่ในบทละครมาสู่ผู้ชม
ในบรรดาผู้ร่วมงานทางด้านการจัดแสดงละคร นักแสดงคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ชมมากที่สุด ผลงานการ
สร้างสรรค์ของฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนบท ผู้กากับการแสดง การออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้าจะ
ได้รับการถ่ายทอดมาสู่ผู้ชมโดยตรง โดยผ่านนักแสดง ผู้ที่เป็นนักแสดง พึงคิดไว้เสมอว่า “ละครคือศิลปะที่รวม

๓๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศิลปะหลายแขนงไว้ด้วยกัน ความสาเร็จของละครอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงานทุกฝ่าย” นักแสดงจึง
ไม่ควรเย่อหยิ่งหรือคิดว่าตนเป็นคนสาคัญแต่เพียงผู้เดียว และพึงระลึกเสมอว่าตัวละครในบทละครทุกตัวมี
ความสาคัญเท่าเทียมกันหมด นับตั้งแต่พระเอก นางเอก ผู้ร้าย ตัวประกอบ
หน้ำที่ของผู้แสดง เมื่อได้รับบทให้แสดงเป็นตัวอะไรไม่ ว่าจะเป็นตัวประกอบ เช่น คนรับใช้ พี่เลี้ยง
ทหาร ตารวจ พยาบาล ประชาชน ก็ควรทุ่มเทฝึกซ้อมให้เต็มความสามารถ เพราะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างสูงสุดที่มีต่อผู้ชม และเพื่อนร่วมงานทุกฝ่าย เพราะถ้าผู้แสดงไม่ตั้งใจแสดงก็เหมือนเป็นการทาลายผลงาน
ของผู้เขียนบท ผู้กากับการแสดง ผู้ออกแบบฝ่ายต่าง ๆ ฉะนั้นนักแสดงจะต้องมีจิตสานึกที่ถูกต้อง มิใช่รักแต่
ความดังที่ได้รับเป็นตัวเอก นักแสดงที่ดีต้องอุทิศตนเพื่องาน สามารถแสดงได้ทุกบทบาท มองเห็นคุณค่าของ
การแสดงว่าเป็นศิลปะ และควรภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แสดง ไม่ว่าจะเป็นตัว ประกอบ ตัวร้าย ก็สามารถให้
ความบันเทิงแก่ผู้ชมได้เช่นกัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ กำรผลิตและกำรแสดงละคร
เรื่อง กำรเป็นผู้ชมที่ดีและเป็นผู้แสดงที่ดี
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
รำยวิชำ ศ๒๑๑๐๔ นำฏศิลป์
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- หลักในการชมการแสดง
ขั้นนำ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. ครูให้นักเรียนชมวีดีทัศน์ละครเวที เรื่องแม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล
ด้ำนควำมรู้
๒. นักเรียน ครูร่วมกันสนทนาเรื่องการเป็นผู้ชมที่ดีและเป็นผู้แสดงที่ดี
- วิเคราะห์การชมการแสดงและการเป็น ขั้นสอน
ผู้แสดงที่ดี
๑. ครูอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการเป็นผู้ชมที่ดีและเป็นผู้แสดงที่ดี
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องหลักในการชมการแสดง
- ทักษะกระบวนการคิดลักษณะที่ดี
๓. นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหาจากใบความรู้ลงในใบงานผังมโนทัศน์
ของการเป็นผู้ชม
เรื่องหลักในการชมการแสดง
ด้ำนคุณลักษณะ
ขั้นสรุป
- ใฝ่เรียนรู้
๑. นักเรียนนาเสนอผังมโนทัศน์เรื่องหลักในการชมการแสดง
- มุ่งมั่นในการทางาน
๒. นักเรียน ครูร่วมกันสรุปและอภิปรายเรื่องหลักในการชมการแสดง

๓๑๗

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- วีดีทัศน์ละครเวที เรื่องแม่นาคพระ
โขนง เดอะมิวสิคัล
https://youtu.be/5TsRPGnKby0
- ใบความรู้ เรื่อง หลักในการชมการ
แสดง
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานผังมโนทัศน์ เรื่องหลักในการ
ชมการแสดง

๓๑๘
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- วิเคราะห์การชมการแสดง
และการเป็นผู้แสดงที่ดี
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ทักษะกระบวนการคิด
ลักษณะที่ดีของการเป็นผู้ชม
ด้ำนคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สนทนาถามตอบ
แสดงความคิดเห็น

แบบสังเกต
พฤติกรรม

มีคะแนนตัดสิน
ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

การเขียนผังมโนทัศน์

แบบประเมินการ
เขียนผังมโนทัศน์

มีคะแนนตัดสิน
ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะอยู่
ในระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๑๙

แบบประเมินผังมโนทัศน์
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนทำเครื่องหมำย (  ) ลงในช่องคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมิน
กาหนดเกณฑ์ได้
การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตาม
ถูกต้องตามลาดับขั้น มีความคิดสร้างสรรค์
หลักเกณฑ์ในการ
เลขที่
ชื่อ - สกุล
ความสัมพันธ์
ประเมินการแสดง
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑
๑
๒
๓
๔
.
.
.
.
.
.
.
.
(ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.................
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
= ๔
ดี
= ๓
พอใช้
= ๒
ปรับปรุง
= ๑
เกณฑ์ผ่ำน ตั้งแต่ระดับ ๔-๖

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน

คุณภาพ

๑๐ - ๑๒

ดีมาก

๗-๗

ดี

๔-๖

พอใช้

๑-๓

ควรปรับปรุง

รวม

๓๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผังมโนทัศน์
คาอธิบายระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. สรุปความรู้ได้ สามารถสรุป
สามารถสรุป
สรุปความรู้ไม่ครบ
ถูกต้อง ครบตรง ความรู้ได้ครบและ ความรู้ได้ครบ
ทุกประเด็น แต่มี
ประเด็น
ตรงประเด็นและ ตรงประเด็นและมี ข้อบกพร่องอยู่
ถูกต้องทุกหัวข้อ ความถูกต้อง แต่มี ๓-๔ แห่ง
ครบสมบูรณ์
ข้อบกพร่องอยู่
๑-๒ แห่ง
๒. การเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง ความรู้ได้ถูกต้อง ความรู้ได้ และ
ความรู้และลาดับ
ตามลาดับขั้น
ตามลาดับ
ลาดับความ
ความสัมพันธ์ได้
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์ได้
บ้าง
ค่อนข้างครบ
๓. มีความคิด
สามารถเขียนผัง สามารถเขียนผัง สามารถเขียนผัง
สร้างสรรค์ในการ มโนทัศน์ได้ใน
มโนทัศน์ได้ถูกต้อง มโนทัศน์ได้ และมี
เขียนผังมโนทัศน์ รูปแบบที่ถูกต้อง และมีข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องเป็น
และสวยงาม
เพียงเล็กน้อย
บางส่วน
คะแนนตัดสินระดับคุณภำพ
คะแนน
๑๐ - ๑๒
๗–๙
๔–๖
๑–๓

คุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

เกณฑ์ผ่ำน ตั้งแต่ระดับ ๔-๖

๑ (ปรับปรุง)
สรุปความรู้ไม่
ถูกต้องเกิน ๓-๔
แห่ง

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามลาดับ
ความสัมพันธ์
สามารถเขียนผัง
มโนทัศน์ได้ แต่
ขาดรูปแบบและ
ความสวยงาม
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๓๒๑

ใบควำมรู้
เรื่อง หลักในกำรชมกำรแสดง
หลักในกำรชมนำฏศิลป์
๑. ควรศึกษาเกี่ยวกับท่ารา "ท่ารา" ของนาฏศิลป์ไทยจัดได้ว่าเป็น "ภาษา" ชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้
สื่ อ ความหมายให้ ผู้ ช มเข้ า ใจถึ ง กิ ริ ย า อาการ และความรู้ สึ ก ตลอดจนอารมณ์ ข องผู้ แ สดง มี ทั้ ง ท่ า ร า
ตามธรรมชาติและท่าที่ประดิษฐ์ให้วิ จิตรสวยงามกว่าธรรมชาติ ผู้ชมที่ดีจะต้องเรียนรู้ความหมายและลีลา
ท่าราต่าง ๆ ของนาฏศิลป์ไทย ให้เช้าใจเป็นพื้นฐานก่อน
๒. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาหรือคาร้องของเพลงต่าง ๆ การแสดงนาฏศิลป์จะต้องใช้ดนตรีและ
เพลงเข้าประกอบ ซึ่งอาจจะมีทั้งเพลงขับร้องและเพลงบรรเลง ในเรื่องเพลงร้องนั้นจะต้องมี "คาร้อง" หรือ
เนื้อร้อง ประกอบด้วย บทร้องเพลงไทยส่วนมากจะเป็นคาประพันธ์ประเภทกลอนแปด หรือกลอนสุภาพ เป็น
คาร้องที่แต่งขึ้นใช้กับเพลงนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือนามาจากวรรณคดีไทยตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ ผู้ชมจะต้องฟัง
ภาษาที่ใช้ร้องให้เข้าใจควบคู่กับการชมการแสดงด้วย จึงจะเข้าใจถึงเรื่องราวนาฏศิลป์ที่แสดงอยู่
๓. มีความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีและเพลงต่าง ๆ นาฏศิลป์จาเป็นต้องมีดนตรีบรรเลงประกอบ
ขณะแสดง ซึ่งอาจจะเป็นแบบพื้นเมืองหรือแบบสมัยนิยม ผู้ชมจะต้องฟังเพลงให้เข้าใจทั้งลีลา ทานอง สาเนียง
ของเพลง ตลอดจนจั ง หวะอารมณ์ ด้ ว ย จึ ง จะชมนาฏศิ ล ป์ ไ ด้ เ ข้ า ใจและได้ อ รรถรสของการแสดง
อย่างสมบูรณ์ เช่น เข้าใจว่าเพลงสาเนียงมอญ พม่า ลาว ฯลฯ สามารถเข้าใจถึงประเภทของเพลงและอารมณ์
ของเพลงแต่ละเพลง นอกจากนี้ จะต้องรู้จักถึงชื่อของเครื่องดนตรีและวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงทุกชนิด
๔. เข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายและแต่งหน้าของผู้แสดง การแสดงนั้นแบ่งออกหลายแบบ
หลายประเภท ผู้ ชมควรดูให้เข้าใจว่าการแต่งกายเหมาะสมกับบรรยากาศและประเภทของการแสดงหรือ
ไม่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดง ตลอดทั้งการแต่งหน้าด้วยว่าเหมาะสมกลมกลืน
กันเพียงใด เช่น เหมาะสมกับฐานะหรือบทของผู้แสดงหรือไม่
๕. เข้าใจถึงการออกแบบฉากและการใช้แสงและเสียง ผู้ชมที่ดีต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องฉาก สถานที่ และสถานการณ์ต่าง ๆ ของการแสดง คือต้องดูให้เข้าใจว่าเหมาะสมกับการแสดงหรือไม่
บรรยากาศ แสง หรือเสียงที่ใช้นั้นเหมาะสมกับลักษณะของการแสดงเพียงใด
๖. เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและฐานะของตัวแสดง คือ การแสดงที่เป็นเรื่องราว มีตัวแสดง
หลายบท ซึ่งจะต้องแบ่ งออกตามฐานะในเรื่องนั้น ๆ เช่น พระเอก นางเอก ตัว เอก ตัว นายโรง พระรอง
นางรอง ตัวตลก ฯลฯ
๗. เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการแสดง ในกรณีที่เล่นเป็นเรื่องราว เช่น โขน ละคร ผู้ชมต้อง
ติดตามการแสดงให้ต่อเนื่องกัน จึงจะเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
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๘. ควรมีอารมณ์ร่วมกับการแสดง การแสดงนาฏศิลป์ได้บรรจุเอาลีลาท่าทาง หรืออารมณ์
ต่าง ๆ ของผู้แสดงไว้มากมาย ผู้ชมที่ดีควรมีส่วนร่วมกับผู้แสดงด้วย เช่น สนุกสนาน เฮฮาไปด้วย จะทาให้ได้
อรรถรสของการแสดงอย่างเต็มที่ และผู้แสดงจะสนุกสนาน มีอารมณ์และกาลังใจในการแสดงด้วย
๙. ควรมีมารยาทในการชมการแสดง คือ ปรบมือให้เกียรติก่อนแสดงและหลังจาจบการแสดง
แต่ล ะชุด ไม่ควรส่งเสี ยงโห่ร้ องเป็น การล้ อเลี ยน หรือเยาะเย้ย ในขณะที่การแสดงนั้นไม่ถูกใจหรืออาจจะ
ผิดพลาด ตลก ขบขัน ซึ่งจะทาให้ผู้ แสดงเสียกาลั งใจ และถือว่าไม่มีมารยาทในการชมการแสดงอย่างมาก
อีกทั้งเป็นการรบกวนสมาธิและอารมณ์ของผู้ชมคนอื่น ๆ ด้วย
๑๐. ควรแต่งกายสุภาพเรี ยบร้อย คือ ต้องให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ใช้แสดง เช่นโรงละคร
แห่ ง ชาติ หอประชุ ม ขนาดใหญ่ ควรแต่ ง กายสุ ภ าพแบบสากลนิ ย ม แต่ ใ นกรณี ส ถานที่ ส าธารณะหรื อ
งานแบบสวนสนุกก็อนุโลมแต่งกายตามสบายได้
๑๑. ควรศึกษาเกี่ยวกับสูจิบัตร ให้เข้าใจก่อนเริ่มชมการแสดง เพื่อจะได้ชมการแสดง
ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้าไม่มีสูจิบัตร ก็ควรจะตั้งใจฟังพิธีการบรรยายถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การแสดงให้เข้าใจด้วย
๑๒. ควรไปถึงสถานที่แสดงก่อนเวลา เพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อม และได้ชมการแสดงตั้งแต่
เริ่มต้น อีกทั้งจะได้ไม่เดินผ่านผู้อื่ นซึ่งชมการแสดงอยู่ก่อนแล้ว จะทาให้เกิดความวุ่นวายเป็นการทาลายสมาธิ
ด้วยในการชมการแสดงต่าง ๆ ผู้ชมควรมีมารยาทในการชม และชมอย่างมีสมาธิ เพราะต้องให้เกียรติแก่ผู้แสดง
และผู้ชมคนอื่น
ข้อปฏิบัติของผู้ชมที่ดี
ข้อควรปฏิบัติในการชมการแสดง มีดังนี้
๑. แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะ
๒. ไปถึงสถานที่ที่แสดงก่อนเวลาเริ่มแสดง
๓. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการแสดง
เช่น อ่านแผ่นพับ ชมป้ายนิเทศ เป็นต้น
๔. ขณะชมการแสดงควรชมอย่างมีสมาธิ ไม่ลุกไปลุกมา คุยกันหรือหยอกล้อกันเสียงดัง
๕. ปรบมือให้กับผู้แสดงตามจังหวะและความเหมาะสม
๖. ไม่เยาะเย้ยถากถางหรือโห่ร้องเมื่อผู้แสดงทาผิดพลาด
๗. แสดงอารมณ์ร่วมกับผู้แสดง หรือมีส่วนร่วมในการแสดงตามจังหวะและความเหมาะสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๒๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง กำรวำงแผนกำรแสดงละครสร้ำงสรรค์
รำยวิชำ ศ ๒๑๑๐๔ นำฏศิลป์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ กำรผลิตและกำรแสดงละคร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- หลักการวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์ ขั้นนำ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. ครูเปิดสื่อวีดิทัศน์ตัวอย่างการแสดงละครสั้นให้นักเรียนได้ชม
ด้ำนควำมรู้
๒. นักเรียน ครูทบทวนบทบาทหน้าที่ในการจัดการแสดงละคร
- วิเคราะห์ขั้นตอนการวางแผน
ขั้นสอน
การแสดงละครสร้างสรรค์
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ ม ๆ ละ ๑๐ คน ระดมความคิดในการวางแผนการแสดงละคร
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
สร้างสรรค์ ตามบทบาทภาระหน้าที่ของตนเองในการแสดงละคร
- ทักษะกระบวนการคิดในการ
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงานเรื่องการวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์
วางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์
ขั้นสรุป
ด้ำนคุณลักษณะ
๑. นักเรียน ครูสรุปร่วมกันการวางแผนแผนการแสดงละครสร้างสรรค์
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- สื่อวีดิทัศน์ตัวอย่างการแสดงละคร
https://youtu.be/JB5ic-CrhYw
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงาน เรื่องการวางแผน
การแสดงละครสร้างสรรค์

๓๒๔
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- วิเคราะห์ขั้นตอนการวาง
แผนการแสดงละคร
สร้างสรรค์
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ทักษะกระบวนการคิดใน
การวางแผนการแสดงละคร
สร้างสรรค์
ด้ำนคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สนทนาถามตอบ
แสดงความคิดเห็น

แบบสังเกต
พฤติกรรม

มีคะแนนตัดสินระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป

การวางแผนการแสดงละคร
สร้างสรรค์

แบบสังเกต
พฤติกรรม

มีคะแนนตัดสินระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
........................................................................................................................................ ...................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
........................................................................................................................................... ................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๒๕

ใบงำน
เรื่อง กำรวำงแผนกำรแสดงละครสร้ำงสรรค์
คำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๑๐ คน ในการวางแผนและกาหนดหน้าที่ในการจัดการแสดงละครสร้างสรรค์
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
๑. ชื่อเรื่องในการแสดงละคร ...............................................................................................................................
๒. กาหนดเค้าโครงเรื่องในการแสดง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ...
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
๓. กาหนดแก่นของเรื่องที่จะแสดง
................................................................................................................................. ...................................................
........................................................................................................................................................................
๔. กาหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดการแสดง
ฝ่ายผู้อานวยการแสดง.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ฝ่ายการแสดง.................................................................................................................. .........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ฝ่ายสนับสนุน...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๕. บทสนทนาในการแสดง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ...................................

๓๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง กำรแสดงละครสร้ำงสรรค์
รำยวิชำ ศ ๒๑๑๐๔ นำฏศิลป์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ กำรผลิตและกำรแสดงละคร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- การแสดงละครสร้างสรรค์
ขั้นนำ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. นักเรียน ครูร่วมกัน ทบทวนบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มว่าได้ดาเนินการ
ด้ำนควำมรู้
อย่างไรบ้าง
- วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะของตั ว ละครในการ ขั้นสอน
แสดงละครสร้างสรรค์
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ และปฏิบัติตามบทบาทภาระหน้าที่ของ
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
ตนเองในการแสดงละคร
- ทักษะการแสดงละครสร้างสรรค์
๒. นักเรียนแสดงละครตามบทบาทภาระหน้าที่ของตนเอง
ด้ำนคุณลักษณะ
ขั้นสรุป
- ใฝ่เรียนรู้
๑. นักเรียน ครูร่วมกันสรุปผลการแสดงละครตามบทบาทภาระหน้าที่ของตนเอง
- มุ่งมั่นในการทางาน

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- การแสดงละครสร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- วิเคราะห์ลักษณะของ
ตัวละครในการแสดงละคร
สร้างสรรค์
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ทักษะการแสดงละคร
สร้างสรรค์
ด้ำนคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน

๓๒๗

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สนทนาถามตอบ
แสดงความคิดเห็น

แบบสังเกต
พฤติกรรม

มีคะแนนตัดสิน
ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

การปฏิบัติการแสดงละคร
สร้างสรรค์

แบบสังเกต
พฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

มีคะแนนตัดสิน
ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
ด้านคุณลักษณะอยู่
ในระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..................................................................................................................................... ......................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๓๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ กำรผลิตและกำรแสดงละคร
เรื่อง กำรจัดแสดงและกำรประเมินกำรแสดงละคร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
รำยวิชำ ศ ๒๑๑๐๔ นำฏศิลป์
ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- การเป็นนักแสดงที่ดี
ขั้นนำ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. นักเรียน ครูร่วมกันทบทวนการแสดงละครของนักเรียนในแต่
ด้ำนควำมรู้
ละกลุ่ม
- วิเคราะห์การแสดงที่ดีของการรับบท
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากในการจัดลาดับในการแสดงละคร
เป็นนักแสดง
ขั้นสอน
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดแสดงละครตามบทบาทภาระหน้าที่ของ
- ทักษะการปฏิบัติเทคนิคการแสดงเบื้องต้น
ตนเอง
ด้ำนคุณลักษณะ
ขั้นสรุป
- ใฝ่เรียนรู้
๑. นักเรียน ครูร่วมกันสรุปผลและประเมินผลการแสดงละครตาม
- มุ่งมั่นในการทางาน
บทบาทภาระหน้าที่ของตนเอง

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- การจัดการแสดงละคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๒๙

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- วิเคราะห์การแสดงที่ดีของ
การรับบทเป็นนักแสดง

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สนทนาถามตอบ
แสดงความคิดเห็น

แบบสังเกตพฤติกรรม

มีคะแนนตัดสินระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- ทั ก ษะการปฏิ บั ติ เ ทคนิ ค
การแสดงเบื้องต้น

การปฏิบัติการแสดง
ละครสร้างสรรค์

แบบสังเกตพฤติกรรม

มีคะแนนตัดสินระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะอยู่
ในระดับคุณภาพดีขึ้น
ไป ร้อยละ ๘๐

ด้ำนคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ต รวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๓๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรละครไทย
รหัสวิชำ ศ ๒๑๑๐๔
รำยวิชำ นำฏศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
เวลำ ๒ ชั่วโมง

๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ ๓ นำฏศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
ม.๑/๑ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย
และละครพื้นบ้าน
ม.๑/๒ บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย
๒. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ละครเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเรื่องราว เป็นที่รวมของศิลปะสาขาต่าง ๆ ไว้ อย่างมากมาย
มีปัจจัยหลายด้านที่ทาให้การละครได้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย การละครของไทยมีวิวัฒนาการมา
ตั้งแต่สมัยน่านเจ้าจนถึงปัจจุบัน โดยมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
๓. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
- บรรยายประวัติการละครไทยในแต่ยุคแต่ละสมัย
ทักษะ/กระบวนกำร
- นาเสนอการละครไทยในแต่ละยุคสมัย
เจตคติ
- เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มุ่งมั่นในการทางาน
๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งำนหรือภำระงำน
- ใบงานประวัติการละคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๓๑

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ระดับคุณภำพ
ประเด็นกำรประเมิน
๑. เนื้อเรื่อง

๔ (ดีเยี่ยม )

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

คิดวิเคราะห์

คิดวิเคราะห์ตอบ คิดวิเคราะห์ตอบ คิดวิเคราะห์ ไม่ได้

และตอบคาถาม

คาถามได้ชัดเจน

คาถามไม่ชัดเจน

เป็นส่วนใหญ่ต้อง

ได้ ถูกต้องชัดเจน เป็นส่วนใหญ่

ต้องปรับปรุงบ้าง ปรับปรุงแก้ไข

สมบูรณ์ทุกข้อ

ทางานเป็น

ข้อการทางานเป็น การทางานไม่

ทางานเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ระเบียบเรียบร้อย เรียบร้อยส่งงาน

ระเบียบเรียบร้อย ส่งงาน ทันเวลาที่ ส่งงานทัน
สวยงามงานเสร็จ กาหนด

ไม่ทันตามกาหนด

ตามกาหนด

ทันเวลาที่กาหนด
๒. การสร้างสรรค์

ตกแต่งชิ้นงาน

ตกแต่งชิ้นงาน

ตกแต่งชิ้นงาน

ตกแต่งชิ้นงาน

ใบงาน

ได้สวยงามดีมาก

ได้สวยงาม

ได้เรียบร้อยพอใช้ ไม่เรียบร้อย

เรียบร้อยดี
เกณฑ์กำรตัดสิน/ระดับคุณภำพ

เกณฑ์การผ่าน

คะแนน ๗ – ๘ คะแนน

หมายถึง

ดีเยี่ยม

คะแนน ๕ – ๖ คะแนน

หมายถึง

ดี

คะแนน ๓ – ๔ คะแนน

หมายถึง

พอใช้

คะแนน ต่ากว่า ๓ คะแนน

หมายถึง

ปรับปรุง

ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

๓๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบประเมินกำรนำเสนอ/อภิปรำยหน้ำห้อง
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ประวัติกำรละครไทย

สมาชิกกลุ่ม………………………………… ห้อง……………………………………
๑…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คาชี้แจง : ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่กาหนดให้
ประเมินตนเอง
รำยกำรประเมิน
พฤติกรรมบ่งชี้
รวม
๕
๔
๓
๒
๑
๑. มีการวางแผนการทางาน
๒. มีความพร้อมในการนาเสนอ
๓. ความน่าสนใจในการนาเสนอ
๔. มีความคิดสร้างสรรค์
๕. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานนาเสนอ
เพื่อนประเมิน
รำยกำรประเมิน
พฤติกรรมบ่งชี้
รวม
๕
๔
๓
๒
๑
๑. มีการวางแผนการทางาน
๒. มีความพร้อมในการนาเสนอ
๓. ความน่าสนใจในการนาเสนอ
๔. มีความคิดสร้างสรรค์
๕. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานนาเสนอ
เกณฑ์กำรประเมิน
๕
๔
๓
๒
๑
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง
ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน

ลงชื่อ…………….………….ผู้ประเมิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องกำรละครไทย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
วิวัฒนาการละครไทยในแต่ละยุคสมัย
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
- อธิบายประวัติการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- การนาเสนอใบงานเรื่อง ประวัติการละครไทย
ด้ำนคุณลักษณะ
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มุ่งมั่นในการทางาน

๓๓๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง ประวัติกำรละครไทย
รำยวิชำนำฏศิลป์

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูนาภาพนาฏศิลป์ไทยเรื่อง มโนราห์ ไกรทอง สังข์ทอง
โคบุตร พระรถเสน
๒. นักเรียนบอกชื่อการแสดงจากภาพที่เห็นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา
ถึงภาพพอสังเขป
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายถึงความหมายของคาว่าละคร
๒. ครูอธิบายละครตั้งแต่สมัยน่านเจ้า จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ว่าเกิดละครชนิดใดบ้าง
๓. นักเรียนศึกษาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือแบบเรียนและใบความรู้
๔. นักเรียนจับกลุ่ม ๕ - ๖ คน ครูแจกใบงาน เรื่องประวัติ
การละครไทย
๕. นักเรียนปฏิบัติใบงานที่ ๖ เป็นกลุ่ม
ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนนาเสนอใบงานหน้าชั้นเรียนเป็นรายกลุ่ม
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้งเพื่อเป็นการทบทวน

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้เรื่อง ประวัติการละครไทย
- ภาพการแสดงละครไทย
สือ่
- หนังสือแบบเรียนนาฏศิลป์
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานเรื่อง ประวัติการละครไทย

๓๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
วิธีกำร
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้ำนควำมรู้
ประเมินใบงาน
แบบประเมินใบงาน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้
- อธิบายวิวัฒนาการละคร
ขึ้นไป
ในแต่ละยุคสมัย
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
ประเมินการนาเสนอใบงาน
แบบประเมิน
ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้
- นักเรียนนาเสนอใบงาน
การนาเสนอใบงาน ขึ้นไป
หน้าชั้นเรียน
ด้ำนคุณลักษณะ
ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกต
ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้
- ซื่อสัตย์สุจริต
นักเรียน
พฤติกรรม
ขึ้นไป
- มุ่งมั่นในการทางาน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................... ..............................
........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๓๕

ใบควำมรู้เรื่องกำรละครไทย หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่องประวัติกำรละครไทย รำยวิชำนำฏศิลป์ รหัส ศ ๒๑๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
วิวัฒนำกำรละครไทย
นาฏศิ ล ป์ ไ ทย เป็ น ศิ ล ปะประจ าชาติ ที่ มี วิ วั ฒ นาการมาตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย จนถึ ง ปั จ จุ บั น
มี เ อกลั ก ษณ์ แ ตกต่ า งกั น ไปตามยุ ค สมั ย จนกระทั้ ง พั ฒ นาเป็ น นาฏศิ ล ป์ ร ะดั บ มาตรฐานที่ มี แ บบแผน
เป็นเอกลักษณ์ของไทย
๑.๑ สมัยสุโขทัย
เป็ น การแสดงประเภทระบ า ร า ฟ้ อ น มี วิ วั ฒ นาการมา จากการละเล่ น ของชาวบ้ า น
เป็นการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเสร็จงาน หรือแสดงในงานบุญ งานรื่นเริงประจาปี ปรากฏในหนังสือไตรภูมิ
พระร่ ว งฉบั บ พระมหาราชาลิ ไ ทว่ า “บ้ า งเต้ น บ้ า งร า บ้ า งฟ้ อ น ระบ าบั น ลื อ ” แสดงให้ เ ห็ น รู ป แบบ
ของนาฏศิลป์ที่ปรากฏในสมัยนี้ คือ เต้น รา ฟ้อน และระบา
๑.๒ สมัยอยุธยา
ในสมัยนี้ได้พัฒนาการแสดงในรูปแบบของละครรา นับเป็นต้นแบบของละครราแบบอื่น ๆ ต่อมา
คื อ ละครชาตรี ละครนอก และละครใน ส าหรั บ ละครในเป็ น ละครผู้ ห ญิ ง แสดงเฉพาะในราชส านั ก
รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนิยมแสดงเรื่องนิเหนา ซึ่งเจ้าพินทวดีได้สืบทอดท่าราต่อมาจนถึงสมัยธนบุรี
๑.๓ สมัยธนบุรี
มีละครราของหลวงที่มีผู้หญิงและผู้ชายแสดง และมีละครผู้หญิงของเจ้านครศรีธรรมราช ส่วน
นาฏศิลป์ที่เป็นการแสดงเพื่อสมโภชพระแก้วมรกตมีทั้งโขน ละครรา ระบา และมหรสพต่าง ๆ
๑.๔ สมัยรัตนโกสินทร์
สมัยรัตนโกสินทร์ ระบาและรามีความสาคัญต่อราชพิธีต่าง ๆ ในรูปแบบของพิธีกรรม โดยถือ
ปฏิบัติเป็นกฎมณเฑียรบาลมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (สมัยรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๔ )
รัช สมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดรวบรวมตาราฟ้อนราและเขีย นภาพ
ท่าราแม่บทบันทึกไว้เป็นหลักฐาน มีการพัฒนาโขนเป็นรูปแบบละครใน ปรับปรุงระบาสี่บทซึ่งเป็นระบามาตรฐาน
ตั้งแต่สุโขทัย ในสมัยนี้ได้เกิดนาฏศิลป์ขึ้นมาหลายชุด เช่น ระบาเมขลา-รามสูร ในราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์
รั ช สมัย สมเด็ จ พระพุ ทธเลิ ศหล้ านภาลั ยเป็ นยุ คของนาฏศิ ล ป์ไ ทยเนื่องจากพระมหากษั ตริ ย์
ทรงโปรดละครรา ท่ารางดงามตามประณีตแบบราชสานักมีการฝึกหัดทั้งโขน ละครใน ละครนอกโดยได้ฝึกผู้หญิง
ให้แสดงละครนอกของหลวงและมีการปรับปรุงเครื่องแต่งกายยืนเครื่องแบบละครใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ยกเลิกละครหลวง ทาให้นาฏศิลป์ไทยเป็น
ที่ นิ ย มแพร่ ห ลายในหมู่ ป ระชาชน และเกิ ด การแสดงของเอกชนขึ้ น หลายคณะ ศิ ล ปิ น ที่ มี ค วามสามารถ
สืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบแผนกันต่อมา

๓๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีละครราผู้หญิงในราชสานักตามเดิมและ
ในเอกชนมีการแสดงละครผู้หญิงและผู้ชาย ในสมัยนี้มีบรมครูทางนาฏศิลป์ได้ชาระพิธีโขนละครทูลเกล้าถวายตรา
ไว้เป็นฉบับหลวงและมีการดัดแปลงการาเบิกโรงชุดประเริงมาเป็นราดอกไม้เงินทอง
รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ในรั ช สมั ย นี้ มี ทั้ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
นาฏศิ ล ป์ ไ ทยให้ ทั น สมั ย เช่ น มี ก ารพั ฒ นาละครในละครดึ ก ด าบรรพ์ พั ฒ นาละครร าที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม มาเป็ น
ละครพันทางและละครเสภาและได้กาหนดนาฏศิลป์เป็นที่บทระบาแทรกอยู่ในละครเรื่องต่าง ๆ เช่น ระบาเทวดานางฟ้ า ในเรื่ อ งกรุ ง พาณชมทวี ป ระบ าตอนนางบุ ษ บากั บนางก านั น ชมสารในเรื่ อ งนิ เ หนา ระบ าไก่
เป็นต้น
รั ช สมั ย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้า อยู่หั ว เป็น ศิ ล ปะด้ านนาฏศิล ป์ เจริญ รุ่ง เรือ งมาก
พระองค์โปรดให้ตั้งกรมมหรสพขึ้น มีการทานุบารุงศิลปะทางโขน ละคร และดนตรีปี่พาทย์ ทาให้ศิลปะทาให้มี
การฝึ ก หั ด อย่ า งมี ร ะเบี ย บแบบแผน และโปรดตั้ งโรงเรี ยนฝึ ก หั ดนาฏศิ ล ป์ ใ นกรมมหรสพ นอกจากนี้ ยั งได้ มี
การปรับปรุงวิธีการแสดงโขนเป็นละครดึกดาบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์และได้เกิดโขนบรรดาศักดิ์ที่มหาดเล็กแสดง
คู่กับโขนเชลยศักดิ์ที่เอกชนแสดง
รั ช สมั ย สมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โปรดให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศิ ล ปากรขึ้ น แทนกรมมหรสพ
ที่ถูกยุบ ไปทาให้ ศิล ปะโขน ละคร ระบา รา ฟ้อน ยังคงปรากฏอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒ นา
สืบต่อไป
รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว อานั น ทมหิ ด ล หลวงวิ จิ ต รวาทการอธิ บ ดี ข อง
กรมศิลปากรได้ก่อตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ขึ้นมา เพื่อป้องกันไม่ให้ศิลปะทางด้านนาฏศิลป์สูญหายไป
ในสมัยนี้ได้เกิดละครวิจิตรซึ่งเป็นละครปลุกใจให้รักชาติและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนไทยหัน
มาสนใจนาฏศิลป์ไทยมีการตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์แทนโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ ซึ่งถูกทาลายตอนสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นสถานศึกษานาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ของทางราชการและเป็นการทานุบารุง เผยแพร่นาฏศิลป์
ไทยให้เป็นที่ยกย่องนานาอารยประเทศ
รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช นาฏศิ ล ป์ ละคร ฟ้ อ น ร า ได้ อ ยู่
ในความรับผิดชอบของรั ฐบาล มีการส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยคิดประดิษฐ์ท่ารา ระบาชุดใหม่ ได้แก่
ระบาพม่าไทยอธิษฐาน
ปัจจัยที่ทำให้นำฏศิลป์เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ปั จ จุ บั น ได้ มีก ารน านาฏศิ ล ป์ น านาชาติ มาประยุก ต์ ใช้ ในการประดิษ ฐ์ ท่า ร า รูป แบบของการแสดง
มีการนาเทคนิคแสง สี เสียง เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการแสดงชุดต่าง ๆ ปรับปรุงลีลาท่าราให้เหมาะสมกับฉาก
บนเวที ก ารแสดงมี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย ทั้ ง ระบบม่ า น ฉาก แสง ควบคุ ม ด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์
มีระบบเสียงที่สมบูรณ์ มีเครื่องฉายภาพยนตร์ประกอบการแสดง และเผยแพร่ศิลปกรรมทุกสาขานาฏศิ ลป์ และ
สร้างนักวิชาการและนักวิจัยในระบบสูง โดยมีการเปิดสอนนาฏศิลป์ไทยในระดับปริญญาเอกอีกหลายแห่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

การแสดงละครเรื่อง มโนราห์
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th

๓๓๗

การแสดงละครเรื่อง สังข์ทอง
ที่มา : http://khunmaebook.tarad.com

๓๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำนเรื่องประวัติกำรละครไทย

คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ความสาคัญของบทความที่กาหนดมาให้
เกิดละครชาตรี

สมัยสุโขทัย

มีละครเรื่องมโนราห์

สมัยน่านเจ้า

บัญญัติ คาว่า ระบา รา เต้น

ละครนอก

ละครที่ใช้แสดงผู้ชายแสดง

ละครดึกดาบรรพ์

ล้วน
ละครที่ผู้แสดงต้องร้องเองรา

สมัยอยุธยา

เอง
นาพงศาวดารเชื้อชาติต่าง ๆ

รัชกาลที่ ๖

มาแสดง
ละครพูดเกิดในรัชสมัยใด

ละครพันทาง

มาแสดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๓๙

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล
ที่

พฤติกรรม ควำมสนใจ กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น
ชื่อ-สกุล

กำรตอบ
คำถำม

กำรยอมรับ ทำงำน หมำยเหตุ
ฟังคนอื่น ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
ดีมาก
= ๔ สนใจฟังไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคาถามที่ดี ตอบคาถามถูกต้อง
ทางานส่งครบตรงเวลา
ดี
= ๓ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๗๐%
ปานกลาง
= ๒ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๕๐%
ปรับปรุง
= ๑ เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา
ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต
(……………………………….)
…………/…………/……….

๓๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องกำรละครไทย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหำ
ประเภทของการละครไทย
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
ประเภทของละครไทย
- ละครแบบดั้งเดิม
- ละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร
- นาเสนอใบงานเรื่อง ประเภทของละครไทย
ด้ำนคุณลักษณะ
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มุ่งมั่นในการทางาน

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ประเภทของละครไทย
รำยวิชำ นำฏศิลป์
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ครูและนักเรียนสนทนาเรื่อง ละครที่นักเรียนชมอยู่ในปัจจุบันเป็นละครชนิดใด
และจัดอยู่ในประเภทของละครใด
๒. นักเรียนช่วยกันตอบและช่วยกันสนทนาภายในห้องเรียน
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายถึงประเภทของละครไทย ละครแบบดั้งเดิมและละครที่ปรับปรุงขึ้น
ใหม่
๒. ครูอธิบายถึงลักษณะประเภทของละครไทยว่าแต่ละประเภทมีลักษณะและ
วิธีการแสดงที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะที่เป็นละครรา
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ ๕ คน ร่วมกันศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือแบบเรียน เรื่อง
ประเภทของการละครไทย
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงาน เรื่องประเภทของละครไทย
๕. นักเรียนนาเสนอใบงาน
ขั้นสรุป
นักเรียนช่วยกันสรุปว่าละครแต่ละประเภทมีลักษณะเด่น แตกต่างกันอย่างไร

เวลำ ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้เรื่อง ประวัติการละคร
สือ่
- หนังสือแบบเรียนนาฏศิลป์
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานเรื่องประเภทของละครไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องกำรวัด/ประเมิน
ด้ำนควำมรู้
- บรรยายประเภทของละคร
ไทย
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
- นาเสนอใบงาน

วิธีกำร

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินใบงาน

เกณฑ์

แบบประเมินใบงาน ตั้งแต่ระดับคุณภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ประเมินการนาเสนอใบงาน

แบบประเมินการ
นาเสนอใบงาน

ตั้งแต่ระดับคุณภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ตั้งแต่ระดับคุณภาพ
ผ่านขึ้นไป

เรื่องประเภทของละครไทย
ด้ำนคุณลักษณะ
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มุ่งมั่นในการทางาน

๓๔๑

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................. ...............
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๓๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงำน เรื่องประเภทละครไทย หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
รำยวิชำนำฏศิลป์ รหัสวิชำ ศ ๒๑๑๐๔ ภำคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ให้นักเรียนใส่ประเภทของละครพร้อมทั้งบรรยำยลักษณะของละครแต่ละประเภทลงในช่องว่ำง ให้ถูกต้อง
๑. รูปแบบละครแบบดั้งเดิม
ชื่อประเภทละคร

ลักษณะของละคร

๑)

๒)

๓)

๒. รูปแบบละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่
ชื่อประเภทละคร
๑)

๒)

๓)

ลักษณะของละคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๔๓
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๓๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภำคผนวก ก.
แบบประเมินรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๔๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้ำน
๑. ใฝ่เรียนรู้

รำยกำรประเมิน

๑.๑ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
๑.๒ มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ
๑.๓ สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
๒. มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๒.๑ มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่
ได้รับมอบหมาย
๒.๒ มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค
เพื่อให้งานสาเร็จ
๓. รักควำมเป็นไทย
๓.๑ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
๓.๒ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทย

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
................/................/...............

ระดับคะแนน
๔ ๓ ๒ ๑

๓๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ประเด็นประเมิน

ระดับคุณภำพ
๔(ดีมาก)

๓(ดี)

๒(พอใช้)

๑(ปรับปรุง)

ใฝ่เรียนรู้

มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง
และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ
อย่างสมเหตุสมผล

มีการเสนอแนวคิดที่
ถูกต้องบางส่วนและมี
บางส่วนที่ยังไม่
สมเหตุสมผลในการ
ตัดสินใจและไม่อ้างอิง
สรุปผลไม่ถูกต้อง

มีการเสนอแนวคิดที่ไม่
สมเหตุสมผลในการ
ตัดสินใจและไม่อ้างอิง
สรุปผลไม่ถูกต้อง

มุ่งมั่นในการทางาน

มีความตั้งใจและ
พยายามในการทางานที่
ได้รับมอบหมาย มีความ
อดทนและไม่ท้อแท้ต่อ
อุปสรรคเพื่อให้งาน
สาเร็จ

รักความเป็นไทย

มีความซาบซึ้งและมี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย อยู่
เสมอและเห็นคุณค่า
และปฏิบตั ิตนตาม
วัฒนธรรมไทยอยู่
เสมอ

มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง
ในบางส่วนและเสนอ
แนวคิดประกอบการ
ตัดสินใจ แต่อาจจะไม่
สมเหตุสมผลในบาง
กรณี สรุปผลไม่ค่อย
ถูกต้อง
มีความตั้งใจและ
พยายามในการทางาน
ที่ได้รับมอบหมาย
พอใช้ มีความรู้สึก
ท้อแท้ต่ออุปสรรคอยู่
บ้างแต่อดทนพยายาม
ทางานจนสาเร็จ
มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยบางครั้ง
และเห็นคุณค่าและ
ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยอยู่
เสมอ

เกณฑ์กำรตัดสิน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ ให้ ๙-๑๐ คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้ ๗-๘ คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง
ให้ ๕-๖ คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง
ต่ากว่า ๕ คะแนน
เกณฑ์กำรผ่ำน

ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึน้ ไป

มีความตั้งใจและ
ไม่มีความพยายามใน
พยายามในการทางานที่ การทางานจนสาเร็จ
ได้รับมอบหมายน้อย สมาธิสั้น
ท้อแท้ไม่อดทนต่อ
อุปสรรค ทางานไม่
สาเร็จ
มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยบางครั้ง
แต่ไม่ตระหนักใน
คุณค่าและปฏิบัติตน
เป็นบางครั้งตาม
วัฒนธรรมไทย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ขาดจิตสานึกในความ
เป็นไทย ไม่เห็นคุณค่า
และไม่ปฏิบตั ิตนตาม
วัฒนธรรมไทย

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๔๗

แบบบันทึกกำรประเมินผลชิ้นงำน
(หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ............ ใบงำนที่........)
เรื่อง ............................................................
ชื่อ........................................นามสกุล...........................เลขที่...........ภาคเรียนที่..................ชั้น.....................
สำหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง

๓. ควำมรับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

๒. ด้ำนทักษะ เทคนิค
กระบวนกำร

เลขที่

๑.ผลงำนสำเร็จ

รำยกำรประเมิน

คะแนน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
................/................/...............

๓๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์กำรประเมินผลชิ้นงำนหรือภำระงำน
ระดับคุณภำพ
ประเด็นกำรประเมิน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
(ดีมาก)
(ดี)
(พอใช้)
(ปรับปรุง)
๑. ผลงานสาเร็จ
ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ผลงานเสร็จ
ผลงาน ไม่เสร็จ
สื่อความหมายตรงตาม สื่อความหมายตรง สมบูรณ์
สมบูรณ์
ภาระงานเป็น
ตามภาระงาน
แบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
๒. ด้านทักษะ เทคนิค มีการนาองค์ประกอบ มีการนาองค์ประกอบ มีการนา
ยังขาดทักษะ
กระบวนการ
ของการออกแบบ มาใช้ ของการออกแบบ องค์ประกอบ
เทคนิคในสร้าง
เหมาะสม กลมกลืน มาใช้เหมาะสม
ของการ
ผลงาน
หลักการจัดภาพมีครบ กลมกลืน หลักการ ออกแบบ มาใช้
จัดภาพยังขาดไป ไม่เหมาะสม ยัง
บางส่วน
ขาดทักษะ
๓. ความรับผิดชอบ
ส่งใบงานตามเวลาที่ ส่งใบงานตามเวลา ส่งใบงานล่าช้า ส่งใบงานไม่ตรง
กาหนด มีความ
ที่กาหนดแต่ยังไม่ เพียงเล็กน้อย มี ตามเวลาที่
สมบูรณ์ครบถ้วน
สมบูรณ์
ความสมบูรณ์ กาหนดล่าช้ามาก
ครบถ้วน
และไม่สมบูรณ์
หมำยเหตุ : อาจลดประเด็นในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเด็นได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์กำรตัดสิน
ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน ให้ ๔ คะแนน หมายถึง ดีมาก
ปฏิบัติได้คล่องแคล่ว มั่นใจ มีหลักการ และเนื้อหาถูกต้อง
ให้ ๓ คะแนน หมายถึง ดี
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเนื้อหา
ให้ ๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
ปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ถูกต้องบ้าง
ให้ ๑ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

ลงชื่อ............................................(ผู้ประเมิน)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ..............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๔๙

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่

กำรแสดงควำม
คิดเห็น

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับกำรประเมิน
๔

๓

๒

๑

กำรยอมรับ ฟังคน
อื่น

กำรทำงำน ตำมที่
ได้รับ มอบหมำย

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

กำรมี
ส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุง ผลงำน
กลุ่ม
๔

๓

๒

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
................/................./................
เกณฑ์กำรตัดสินกำรให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้ ๔ คะแนน
ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑

รวม
๒๐ คะแนน

๓๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภำคผนวก ข.
แผนผังควำมคิด
(Graphic Organizers)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๕๑

๓๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๕๓

๓๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภำคผนวก ข

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๕๕

แผนผังควำมคิด
(Graphic Organizers)
แผนผังควำมคิด (Graphic Organizers)
แผนผังความคิด เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลหรือความรู้ จากการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การฟัง
คาบรรยาย แล้วนาข้อมูลมาจัดกลุ่ม เขียนเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง ความคิด กระบวนการคิด และ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด โดยใช้รูปภาพ หรือแผนภาพ

ผังควำมคิด (Mind Mapping)
เป็นการแสดงโครงสร้างของความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด ตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้มองเห็น ภาพรวม
ของความคิดและเค้าโครงของความคิดในเรื่องที่กาลังคิด ทาให้มองเห็นความสัมพันธ์ของความคิดทาได้โดยเขียน
ความคิดหลั กไว้ ตรงกลางและโยงเส้ น ให้ สั มพัน ธ์กับ ความคิด รองความคิด ย่อย และความคิดที่ แยกย่ อยที่ มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ขยายได้ต่อไปอีก ไม่มีทิศทางที่กาหนดแน่นอนตายตัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ออกลูกเป็นไข่
ออกลูกเป็นตัว

สัตว์ปีก

สัตว์บก

โพรทิสต์

สัตว์

สิ่งมีชีวิต

สัตว์น้ำ

ไวรัส

มีดอก

พืช

ไม่มีดอก

๓๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผังแสดงควำมสัมพันธ์แบบโครงสร้ำงต้นไม้ (Tree Structure)
ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ จะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของเรื่องที่มีความสาคัญ
ลดหลั่งกันเป็นลาดับจากใหญ่ไปหาจุ ดเล็ก ๆ รูปร่างของการเขียนจะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน
หรืออาจจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิการบริหารองค์กรวิธีการเขียนให้เริ่มต้นหัวข้อเรื่องไว้ข้างบนหรือตรงกลางแล้ว
ลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสาคัญรองลงไปตามลาดับ
กำรกระทำ
เงื่อนไข
กำรกระทำ
เงื่อนไข
กำรกระทำ
เงื่อนไข
กำรกระทำ

รำก

กำรกระทำ
เงื่อนไข
กำรกระทำ
เงื่อนไข
กำรกระทำ
เงื่อนไข
กำรกระทำ

ผังรูปแบบเวนน์ (Venn Diagram)
เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปว่าส่วนใดลักษณะใดที่ มีความ
เหมือนหรือความต่างกัน เป็นการคิดแบบหาตัวร่วมในสิ่งที่เหมือนกัน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักจาแนกความ เหมือนและ
ความต่ า งของสิ่ ง ของ สถานที่ และบุ ค คล หรื อ อื่ น ๆได้ ดี โดยการเขี ย นเป็ น แผนภาพแสดง ความสั ม พั น ธ์
ดังตัวอย่างนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๕๗

ผังควำมคิดแบบวงจร (The Circle)
เป็นการคิดแบบเป็นวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้นตอนต่าง ๆ
ที่สัมพันธ์เรียงลาดับเป็นวงกลม ตัวอยางเช่น
วิญญำณ

สังขำร

นำมรูป

ทุกข์
ผัสสะ

อำยตนะ

ผังก้ำงปลำ (The Fish Bone)
เป็ น การคิดหาสาเหตุของปั ญหา เช่น แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เป็นต้นการเขียนแผนผั งทาได้
โดยกาหนดเรื่องแล้วหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น

๓๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผังแบบลำดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลาดับขั้นตอนเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการ
เรียงตามลาดับขั้นตอน เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึ งสภาพเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียง
ตามลาดับต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

ภำคผนวก ค.
บันทึกกำรเรียนรู้
(Learning Log)

๓๕๙

๓๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่ำงแบบบันทึกกำรเรียนรู้/อนุทินกำรเรียนรู้ (Learning Log)
ชุดที่ ๑
สิ่งที่ฉันชอบ คือ ......................
สิ่งที่ฉันไม่ชอบ คือ ......................
สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ คือ ...................
ชุดที่ ๒
สิ่งใหม่ที่ไม่คาดคิดจากบทเรียนวันนี้ คือ…….................
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดจากบทเรียนวันนี้ คือ……...............
สิ่งที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติมไปจากบทเรียนวันนี้ คือ…….............
ชุดที่ ๓
สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากบทเรียนวันนี้ คือ…….....................
ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก……...................
สิ่งที่ทาให้ฉันได้ใช้ความคิดจริง ๆ คือ……....................
ชุดที่ ๔
สิ่งที่ฉนั สนใจมากเป็นพิเศษจากบทเรียนวันนี้ คือ……......................
สิ่งที่ฉันยังไม่ค่อยเข้าใจจากบทเรียนวันนี้ คือ……....................
สิ่งที่ฉันได้ประโยชน์มากที่สุดจากบทเรียนวันนี้ คือ……..................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ชุดที่ ๕
หนึ่ง สิ่งที่ฉันได้เคยเรียนมาแล้วคือ_____________________________________
สอง คาถามที่ฉันยังต้องการคาตอบเพิ่มเติมคือ
๑. _____________________________________________________________
๒. _____________________________________________________________
สำมสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากบทเรียนวันนี้คือ
๑. _____________________________________________________________
๒. _____________________________________________________________
๓. _____________________________________________________________
ชุดที่ ๖
จำกบทเรียนวันนี้…
สิ่งที่ดาเนินไปได้ดีคอื
_______________________________________________________________
สิ่งที่เราควรปรับให้ดีขึ้นได้คือ
_______________________________________________________________
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
________________________________________________________

ชุดที่ ๗ (กิจกรรมกลุ่ม /โครงงำน -เด็กเล็ก)
๑. วันนี้ฉันทา/เขียน............................................................................................
๒. ฉันพูดคุยเกี่ยวกับ...........................................................................................
๓. ฉันเขียน.........................................................................................................
๔. ปัญหาอย่างหนึ่งของฉันในวันนี้คือ................................................................
๕. ขั้นต่อไปฉันจะ...............................................................................................

๓๖๑

๓๖๒
ชุดที่ ๘ (กิจกรรมกลุ่ม/โครงงำน-เด็กโต)
๑. สิ่งที่ฉันและกลุ่มทาได้ดีในวันนี้คือ
.....................................................................................

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
…

๒. ถ้าได้รับมอบหมายให้ทางานแบบเดิมอีกครั้ง ฉันจะทาอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้าง
.............................................................................................................................
๓. ส่วนที่ฉันยังต้องการความช่วยเหลือในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
..............................................................................................................................
๔. ข้อบันทึกเพิ่มเติม
..............................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๖๓

๓๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บันทึกกำรย้อนคิดและไตร่ตรองสิ่งที่เรียนรู้
ชื่อ-สกุล ................................................................... วัน เดือน ปี : ...........................................................
ค ำชี้ แ จง : นั ก เรี ย นเลื อ กตอบค ำถำมข้ ำ งล่ ำ ง ๒ ข้ อ เขี ย นลงในแผ่ น กระดำษแล้ ว น ำไปติ ด ตำมช่ อ ง
ของคำถำม

สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในกำรเรียนวันนี้

สิ่งใดที่ฉันน่ำจะทำได้ดีกว่ำนี้

คำถำม ฉันอยำกทรำบคำตอบ

สิ่งที่เป็นปัญหำของฉัน คือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๖๕

คณะจัดทำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เพื่อกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ที่ปรึกษำ
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
หัวหน้าสานักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะจัดทำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ภำคเรียนที่ ๒
๑. นางกิติมา จงสมจิต
ข้าราชการบานาญ
๒.

นายยุทธนา มิ่งเมือง

ข้าราชการบานาญ

๓.

นายศุภกร มรกต

๔.

นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์

๕.

นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว

ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒

๓๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๖.

นายวิทูร ยศธนวรกุล

๗.

นางสาวจิริสุดา สุพันธมา

๘.

นางวันเพ็ญ รักเสนาะ

๙.

นางสาวพรศรี บุญรอด

๑๐.

นายวสะ ภูวงศ์

๑๑.

นายภราดร สะโดอยู่

๑๒.

นางสาวมยุรี สุขมา

๑๓.

นายกายเพชร สมเพชร

๑๔.

นางเทวารัตน์ สุธาพจน์

๑๕.

นางสาวขวัญชนก ภิญโญทรัพย์

๑๖.

นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์

๑๗.

นางสุริษา บุญวัฒน์

๑๘.

นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม

๑๙.

นายอภิญญ์ ภาณุศานต์

๒๐.

นางฉัตรกุล เสฎฐวุฒิกุล

๒๑.

นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ประจันต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ครู โรงเรียนคลองเกลือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
๒๒.

นายปฏิมากร โกมลธร

๒๓.

นางสาวพรพิมล สนั่นดัง

๒๔.

นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์

๒๕.

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุฑามณี ไชยสงคราม

๒๖.

นางอารีย์ โต๊ะเหม

๒๗.

นายสมใจ ภัติศิริ

๒๘.

ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพงศ์ ชนะศึก

๒๙.

นางปัณณาสา ผลพฤกษา

๓๐.

นายวิทวัฒน์ มาทอง

๓๑.

นายสรศักดิ์ บัวแย้ม

๓๒.

นางประรารี คาเมืองแพน

๓๓.

นายนิราศ ศรีขาวรส

๓๔.

นายนพดล เทียมเมืองแคน

๓๕.

นางนริศรา ไชยกันยา

๓๖.

นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์

๓๗.

นางศกุณตลา ดีทองอ่อน

ครู โรงเรียนบางบัวทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖
ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖
ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒
ครู โรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓
ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓
ครู โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓
ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗
ครู โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘
ครู โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘
ครู โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑
ครู โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗
ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗
ครู โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕
ครู โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี

๓๖๗

๓๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๓๘.

นางโชติกา สมพงษ์

ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓๙.

นางสาวชมพูนุท ภู่สกุล

ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

๔๐.

นางสิริวรรณ รัตนะธาดา

ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

๔๑.

นายจักรพันธ์ สุวรรณเกิด

ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

๔๒.

นายชนะชล บัวพล

ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

๔๓.

นายธนพล เชียงโชติ

ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

๔๔.

นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ภำคเรียนที่ ๒
๑.

นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

๒.

นายวิทูร ยศธนวรกุล

ผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

๓.

นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

๔.

ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพงศ์ ชนะศึก

โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม

๕.

นางสาวอมลธีรา อ่อนรักษ์

๖.

นางสาวมยุรี สุขมา

๗.

นางโชติกา สมพงษ์

ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒
ครู โรงเรียนคลองเกลือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

๘.

นางสาวชมพูนุท ภู่สกุล

ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

๓๖๙

คณะตรวจปรู๊ฟ/พิมพ์ และจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ภำคเรียน
ที่ ๒
๑. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ประธาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นางราตรี ศรีไพรวรรณ

ผู้อานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

๓. นายธีระพล เข่งขวา

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา

กรรมการ

โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์

รองหัวหน้าสานักงาน

กรรมการ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. นายวิทูร ยศธนวรกุล

ผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์

คณะทางาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
๖. นางสิริพร ยศธนวรกุล

ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

คณะทางาน

๗. นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

คณะทางาน

๘. นางสาวปวีณา โค้วจารัส

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

คณะทางาน

๙. นางสาวชุติมา จงใจงาม

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

คณะทางาน

๑๐. นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

คณะทางาน

๑๑. นางสาวสาวิตรี ศรีโนนยาง

โรงเรียนวัดอัยยิการาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

คณะทางาน

๑๒. นางสาวสุณิสา ถาปันแก้ว

โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ ๖๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

คณะทางาน

๑๓. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทางาน

๓๗๐
๑๔. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นักทรัพยากรบุคคล

คณะทางาน

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๕. นางสาวกมลชนก ดวงคา

นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทางาน

๑๖. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทางาน

๑๗. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี

เลขานุการ

นักทรัพยากรบุคคล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

รายชื่อคณะทางาน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.

นางผาณิต ทวีศกั ดิ์

๒.

นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ

๓.

นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง

๔.

นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

๕.

นางเกศกัญญา อนุกูล

๖.

นายเฉลิมชัย พันธุ์เลิศ

๗.

นายนพพร แสงอาทิตย์

๘.

นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

๙.

นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน

๑๐. นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์
๑๑. นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช
๑๒. นางสาวบุญกัณฐพันธ วัลย์มาลี

นักวิชาการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา

๓๗๑

๓๗๒

๑๓. นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ
๑๔. นางสาวอริยาวรรณ สอดแสงจันทร์
๑๕. นางสาวศินี เขียวเขิน

คูม่ ือและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พนักงานธุรการ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานธุรการ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

การติดต่อ

รับข้อมูลข่าวสาร
๑. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔  โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕ ๔๕๗–๘  โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕ ๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗, ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘  โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘
    

Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

Website : http://www.kkws.ac.th

๔. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV
		
Website : http://www.dltv.ac.th

