ม.๒

คูม อื ครูและแผนการจัดการเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุม สาระการเรียนรู

ศิลปะ

ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยความรวมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ม.๒

คูม อื ครูและแผนการจัดการเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุม สาระการเรียนรู

ศิลปะ

ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยความรวมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คํานํา
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสําคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทํา ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดโครงการในพระราชดําริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจํานวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
๒๕๖๒ นี้ เป็นการสอนออกอากาศในแนวใหม่ บันทึกเทปการสอนจากห้องเรียนต้นทางของโรงเรียนวังไกลกังวล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTV ของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละ
โรงเรียน
การจัดทําคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะทํ า งาน ประกอบด้ ว ย สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ผู้บ ริห ารระดับ สูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิ ทยาลั ย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้ งจั ด เตรีย มเอกสารเพื่ อส่ งเสริ มการเรี ยน ได้ แ ก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหั ด ให้ ผู้ เรียนเป็ นรายบุค คล
เกิดประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บ คุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข

บทนํา
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) ประจําภาคเรียนที่ 2
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) การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คําชี้แจงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทําคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) เป็นการ
ทํางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้มีส่วนร่วม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
บทนํา
สารบัญ
การรับชมรายการเรียนการสอนทางไกล
คําชี้แจงรายวิชา ทัศนศิลป์ รหัส ศ๒๒๑๐๒ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
คําอธิบายราชวิชา ทัศนศิลป์ รหัส ศ๒๒๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชา นาฏศิลป์ ศ ๒๑๑๐๒ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 ศิลปวิจารณ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
แผนการจัดการเรียยรู้ที่ 4 การพัฒนาผลงานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 สร้างสรรค์ภาพตัวละคร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 บุคลิกลักษณะของตัวละคร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วิธีการวาดภาพคนเหมือนเบื้องต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 วิธีการวาดภาพตัวละครในลักษณะแบบการ์ตูน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ภาพแสดงเรื่องราวของตัวละคร
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 ทัศนศิลป์ในงานโฆษณา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 บุคลิกลักษณะของตัวละคร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หลักการออกแบบในงานโฆษณา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หลักการออกแบบอักษร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หลักการออกแบบโลโก้เพื่อการโฆษณา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 ศิลปะวัฒนธรรมไทยและสากล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 งานทัศนศิลป์ในยุคสมัยของไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรือ่ งวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรือ่ ง ศิลปะสมัยใหม่ในชาติตะวันตก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะสมัยใหม่ในชาติตะวันตก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
บรรณานุกรม
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คําชี้แจงรายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ 2๒104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ 2
คําอธิบายราชวิชา นาฏศิลป์ รหัส 2๒104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชา นาฏศิลป์ ศ ๒๑๑๐๔ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 บูรณาการนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบํากฤดาภินิหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบําไก่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์ไทย รําวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิบัติรําวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย (๑)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ปฏิบัติรําวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย (๒)
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 นาฏศิลป์พนื้ เมือง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์พื้นเมือง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือและภาคกลาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานและภาคใต้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 การแสดงละครไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 จุดมุ่งหมายของละคร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบของละคร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติการละครไทย ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติการละครไทย ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ละครไทยแบบดั้งเดิม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 บูรณาการละคร
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก. แบบประเมินรวม
ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizer)
ค. บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)

๑๙๕
201
202
203
20๔
20๗
21๓
2๑๙
2๒๕
2๓๙
24๒
2๔๗
25๒
26๓
2๖๗
27๓
2๗๖
28๑
29๓
3๐๖
31๔
3๑๘
32๔
3๒๙
3๓๖
34๓
35๐
36๐
3๖๖
3๖๗
37๑
38๐

จ

คณะทํางาน
- คณะจัดทําคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะจัดทําคูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๒
- คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๒
- คณะตรวจปรู๊ฟคู่มือครู และแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๒
-รายชื่อคณะทํางาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38๕
3๘๖
3๘๙
39๐
๓๙๑

ฉ

การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จํานวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live) และ
รายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คําว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คําว่า DLTV
การเรียกหมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 15 ช่องรายการ

DLTV 1
DLTV 2
DLTV 3
DLTV 4
DLTV 5
DLTV 6
DLTV 7
DLTV 8
DLTV 9
DLTV 10
DLTV 11
DLTV 12
DLTV 13
DLTV 14
DLTV 15

(ช่อง 186)
(ช่อง 187)
(ช่อง 188)
(ช่อง 189)
(ช่อง 190)
(ช่อง 191)
(ช่อง 192)
(ช่อง 193)
(ช่อง 194)
(ช่อง 195)
(ช่อง 196)
(ช่อง 197)
(ช่อง 19๘)
(ช่อง 199)
(ช่อง 200)

เวลาเรียน / นอกเวลาเรียน
รายการสอนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 / สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการสอนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 / ความรู้รอบตัว
รายการสอนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการสอนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการสอนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 / ศิลปวัฒนธรรมไทย
รายการสอนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 / หน้าที่พลเมือง
รายการสอนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายการสอนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 / ภาษาต่างประเทศ
รายการสอนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 / การเกษตร
รายการสอนชัน้ อนุบาลปีที่ 1 / รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชัน้ อนุบาลปีที่ 2 / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชัน้ อนุบาลปีที่ 3 / รายการสําหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

ช
การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
๑. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ – ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv,ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร 032 522 347 , 032 520 478โทรสาร 032 520 478
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

1

คําชี้แจง
รายวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดสาระการเรียนรู้ จํานวน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕ ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสาร และสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่ า งถู ก ต้ อง เหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณธรรมและข้อมู ล สารสนเทศ เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถนํา
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม มีคุณธรรมด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทํางาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักการออกแบบกิจกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้คํานึงถึง
คุณลักษณะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะหลังการเรียนรู้ สอดคล้องตามเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ มีเจตคติ
ที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา ครูผู้สอนควรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่
ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นคนดีของสังคม
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ เป็ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
กิ จ กรรมทางศิ 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 ตลอดจนการนํ า ไปสู่
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ครูผู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ ควรมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ
เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนําเสนอผลงาน
ทางทั ศ นศิ ล ป์ จ ากจิ น ตนาการ สามารถใช้ อุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง สามารถใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารของศิ ล ปิ น
ในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนศิ ล ป์ ประวัติศ าสตร์ และวั ฒนธรรม เห็น คุ ณ ค่ างานศิ ล ปะที่ เ ป็ น มรดกทางวัฒ นธรรม ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แนวคิดสําคัญของการจัดศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียน คิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพราะ
สามารถทําให้ผู้สอนประเมินระดับ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ให้ความสําคัญของการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดับ
การศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้คิดเป็น ทําเป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
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๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของผู้เรียน
และผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัดกิจกรรมให้
นักเรียน เกิดการเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วมวางแผน การเรียน
การวัดผล ประเมินผล และต้องคํานึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒนากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา
การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคําอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนําไปสู่คําตอบของปัญหาหรือคํา
ถามต่าง ๆ ในที่สุดสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยคํานึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนลงมือทดลอง
และอภิปรายผล โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนําเข้าสู่บทเรียน การใช้คําถาม การเสริมพลัง
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ที่จะทําให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
 ครูควรมีการวางแผนการใช้คําถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียน และลงข้อสรุปได้
โดยที่ไม่ใช้เวลานานเกินไป ครูควรเลือกใช้คําถามที่มีความยากง่ายพอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน
 เมื่อนักเรียนถาม อย่าบอกคําตอบทันที ควรให้คําแนะนําที่จะช่วยให้นักเรียนหาคําตอบได้เอง ครูควรให้
ความสนใจต่อคําถามของนักเรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคําถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเรียนอยู่ก็ตาม
ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสู่เรื่องที่กําลังอภิปรายอยู่ สําหรับปัญหาที่
นักเรียนถามมานั้น ควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
 การสํารวจตรวจสอบซ้ํา เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ ครูควรย้ําให้
นักเรียนได้สํารวจตรวจสอบซ้ําเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
แนวการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ครูควรจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผน
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ๓ ขั้นตอนดังนี้
๑) ขั้นนํา
เป็นขั้นเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ สํารวจ ตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนโดย
ส่ ว นมากผู้ จั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ฉ บั บ นี้ ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นขั้ น ตอนนี้ ด้ ว ยการตั้ ง คํ า ถาม
การอภิปราย การสนทนากระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งผู้ถาม ผู้ตอบ ผู้โต้แย้ง ครูควรสร้างบรรยากาศในขั้นนําให้ตื่นเต้น
เร้าใจ ให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิด
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2) ขั้นสอน
เป็นขั้นถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการศึกษาจาก
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ ใบความรู้ ใบงาน อินเทอร์เน็ต ฯลฯ การฝึกปฏิบัติทักษะทางทัศนศิลป์มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สร้างและนําเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนา การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินใน
การสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3) ขั้นสรุป
เป็ น ขั้น สุ ด ท้า ยของการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนในแต่ ล ะชั่ ว โมง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสรุ ป
สาระสําคัญของบทเรียน หรือสิ่งที่ได้เรียนแล้ว กิจกรรมที่จัดขึ้นในขั้นตอนนี้อาจจะเป็นการนําเสนอรายงานของ
กลุ่ม การทําแบบฝึกหัดเพื่อสรุปความรู้ เล่นเกมเพื่อทดสอบสิ่งที่เรียนมาแล้ว หรือสรุปสาระหลักสําคัญโดยใช้
แผนผังความคิด (Graphic Organizers) (ดูภาคผนวก ข) ซึ่งอาจให้ผู้เรียนสรุปเองหรือครูร่วมสรุปด้วย
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ทักษะกระบวนการได้ง่ายในระยะเวลาสั้นและช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดอย่างถูกต้องและรวดเร็วสื่อ
ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้
๑) ใบความรู้ ใบงาน แผนภาพนําเสนอข้อมูล
๒) คลิป/วีดิทัศน์/ภาพข่าวสถานการณ์ปัจจุบนั
๓) สถานการณ์สมมุติ
๔) สื่อบุคคล
แหล่งเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสร้างคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ที่ทุกคนต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิต ดังนี้
๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุด
ประชาชน ห้องสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญและเป็นหัวใจสําคัญของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า โรงเรียนควร
จัดห้องสมุดกลาง ห้องสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ ห้องสมุดประชาชน
ล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้จะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๓) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- กระทรวงวัฒนธรรม
ฯลฯ
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้สื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อโดยส่วนมากในวิชาทัศนศิลป์เป็นสื่อประเภทภาพผลงาน
ศิ ล ปะต่ า ง ๆ ผู้ นํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ นี้ ไ ปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ควรจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถแสดง
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สื่ อ การเรี ย นรู้ ใ ห้ นั ก เรี ย นมองเห็ น สื่ อ ได้ อ ย่ า งชั ด เจน อาทิ โปรเจคเตอร์ โทรทั ศ น์ ฯลฯ หรื อ ควรพิ ม พ์ ภ าพ
สื่อการเรียนรู้ผลงานทางศิลปะเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ ใบความรู้ หนังสือเรียน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
๔. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์สําคัญของการประเมินการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจํานวนมากยังให้
ความสําคัญการเรียนรู้แบบท่องจําเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบ ผิวเผินมากกว่า
การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืนกว่า (กุศลิน,
๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะด้ า นต่ า ง ๆ ของผู้ เ รี ย นนั้ น จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารประเมิ น
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินในรูปแบบที่
หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รูปแบบการประเมิน การเรียนรู้ ได้แก่ การประเมินการ
เรียนรู้ระหว่างเรียน (Formative Assessment) การประเมินการเรียนรู้สรุปรวม (Summative Assessment)
และ การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
การประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้สอนจําเป็นต้องสะท้อนการประเมิน ให้ผู้เรียนรับทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง และผู้สอนต้องนําผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ (กุศลิน, ๒๕๕๕ )
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบความสําเร็จ
นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินการเรียนรู้ในทุกระดับ
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสําคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และความรู้เดิมของผู้เรียน
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนํา)
(๒) การวัดและประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะโดย
วิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนําเสนอ
(ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(ก) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชํานาญ รวมถึงมี
เจตคติทางการเรียนรู้อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(ข) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(ค) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคน
(๓) การวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสําเร็จตามจุดประสงค์รายแผน เป็นการ
พัฒนาในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และเพื่อตัดสิน
ผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว อาจเป็นการประเมินหลังจบหน่วย การเรียนรู้
หน่วยใดหน่วยหนึ่ง รวมทั้งการประเมินกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน ผลจากการประเมินประเภทนี้ใช้ใน
การตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เรียนคนใดควรจะได้รับระดับคะแนนใด
(๔) ประเมิ น รวบยอดเมื่ อ สิ้ น สุ ด หน่ ว ยการเรี ย นรู้ เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นว่ า บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และเจตคติ หรือไม่ เช่น การทํา
โครงงาน การนําความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การทําแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log)
นอกจากนี้ ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิดสิ่งที่
เรียนรู้ทั้งที่ทําได้ดีและยังต้องพัฒนา โดยการทําแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log) (ดูภาคผนวก ค.) ควรให้
ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้รวมในช่วงกลาง
ภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถเลือกใช้ชุดคําถามและจํานวนข้อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน
ช่วงเวลาและธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทําร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนําวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิ ด
และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง ผู้ปกครองร่วมประเมิน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ มุ่งวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อ
พั ฒ นาผู้ เ รี ย น โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลการเรี ย นรู้ แ ละการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นระหว่ า งการเรี ย นรู้
อย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลแล้วนํามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้
ของผู้เรียนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
การเรี ย นการสอนก็ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ การประเมิ น ระหว่ า งการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ เ ช่ น นี้
เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมิน
เพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลสําคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ครูต้องใช้วิธีการและ
เครื่ องมือการประเมินที่ หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิด เห็นเพื่อให้ได้มติ ข้อสรุ ป
ของประเด็นที่กําหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งสําคัญที่สุดในการประเมิน
เพื่ อ พั ฒ นาคื อ การให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ ผู้ เ รี ย นในลั ก ษณะคํ า แนะนํ า ที่ เ ชื่ อ มโยงความรู้ เ ดิ ม กั บ ความรู้ ใ หม่
ทําให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและ
พัฒนาตนได้ สิ่งที่สําคัญอีกประการคือการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน ซึ่งเป็นการประเมินสรุปผล
การเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อตัดสิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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ให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียนให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับ
การเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียน
แสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่า
ใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน
5. คําแนะนําสําหรับครู
๑) การเตรียมตัวของครู
(๑) ศึกษาทําความเข้าใจคําชี้แจงและทําความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรมและการวัดผล
และประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(๒) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(๓) ปรับประยุกต์หรือเพิ่ม เป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น และที่
เป็นปัจจุบันตามบริบทของห้องเรียน โรงเรียนชุมชนกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการวัดประเมิน
(๔) จัดเตรียมใบงาน บันทึกการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์
๒) การนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
(๑) ครูผู้สอนควรศึกษาและทําความเข้าใจก่อนนําแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับการเตรียมสื่อให้
พร้อมและครบตามคาบเวลาในแต่ละแผนไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนนําไปใช้
(๒) ครูผู้สอนควรนําแผนการจัดการเรียนรู้ออกมาเตรียม แล้ววางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน หรือมีการปรับปรุงแผนการสอนหลังการสอนให้มีความทันสมัย ต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม เจตคติ ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งวัดและประเมินผลทั้งทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
๓) การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
(๑) จัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด มีความเป็น
ระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อการนํามาใช้ มีป้าย
นิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่นและเหมาะกับกิจกรรมการเรียนรู้
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๔) การบันทึกหลังการสอนของครู
(๑) บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนของตนเอง โดยสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างเรียน และ
ประเมินตนเองใช้เทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทาํ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(๒) บันทึกสาเหตุของความสําเร็จ หรืออุปสรรคของการสอน เช่น การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
การเตรียมตัวเพิ่ม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
(๓ ) สรุ ปข้ อจํ ากั ดการใช้ แผนการจั ดการเรี ยนรู้ และปรั บปรุ งตามแนวทางของครู ปลายทาง
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๒ ชื่อวิชาทัศนศิลป์ กลุม่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หน่วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน วิธีการใช้
งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา การเปลี่ยนแปลงงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและ
เนื้อหาของงานเปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล สามารถ
สร้างเกณฑ์ในการประเมินการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ และนําผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญ หา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต ทักษะ
กระบวนการสื่อ สาร และทั ก ษะกระบวนการใช้เ ทคโนโลยี เพื่อให้มีค วามรู้ ความเข้า ใจ กล้า คิด กล้ า
แสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทํ า งาน รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ รั ก ความเป็ น ไทย มี จิ ต สาธารณะ และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วดั
ศ ๑.๑ ม.๒/๔
ศ ๑.๒ ม.๒/๑

ศ ๑.๑ ม.๒/๕
ศ ๑.๒ ม.๒/๑

รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วดั

ศ ๑.๑ ม.๒/๖
ศ ๑.๒ ม.๒/๑

ศ ๑.๑ ม.๒/๗
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คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
รายวิชาทัศนศิลป์

รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หน่วยกิต
............................................................................................................................................................
สาระที่ ๑ : ทัศนศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้ า งสรรค์ งานทั ศ นศิ ล ป์ ต ามจิ น ตนาการ และความคิ ดสร้า งสรรค์ วิ เ คราะห์ วิ พ ากษ์
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วดั
ม.๒/๔ สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
ม.๒/๕ นําผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
ม.๒/๖ วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
ม.๒/๗ บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและนําเสนอตัวอย่างประกอบ
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ทีส่ ะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน
ม.๒/๒ บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิด
และเนื้อหาของงาน
ม.๒/๓ เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๒ วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หน่วยกิต
หน่วยที่
๑

๒

ชื่อหน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
การเรียนรู้
ตัวชี้วดั
ศิลปวิจารณ์ ศ ๑.๑
ม.๒/๔ สร้างเกณฑ์ในการ
ประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์
ม.๒/๕ นําผลการวิจารณ์ไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
สร้างสรรค์ ศ ๑.๑
ภาพการ์ตนู ม.๒/๖ วาดภาพแสดง
บุคลิกลักษณะของตัวละคร

๓

ศ ๑.๑
งาน
ทัศนศิลป์กบั ม.๒/๗ บรรยายวิธีการใช้งาน
การโฆษณา ทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อ
โน้มน้าวใจและนําเสนอ
ตัวอย่างประกอบ

๔

ศิลปวัฒน
ธรรมไทย
และสากล

ศ ๑.๒
ม.๒/๑ ระบุ และบรรยาย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่
สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ใน
ปัจจุบัน
ม.๒/๒ บรรยายถึงการ
เปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์
ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดย
เน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของ
งาน ม.๒/๓ เปรียบเทียบ
แนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ทมี่ าจากวัฒนธรรม
ไทยและสากล
รวมตลอดภาคเรียน

สาระสําคัญ
/ความคิดรวบยอด
สร้างเกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งานทัศนศิลป์
นําผลการวิจารณ์ไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
งานทัศนศิลป์
วาดภาพแสดงบุคลิก
ลักษณะของตัวละคร
บรรยายวิธีการใช้
งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
เพื่อโน้มน้าวใจและนําเสนอ
ตัวอย่างประกอบ

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๔
๓๐

๔

๒๐

๕

๓๐

๗

๒๐

๒๐

๑๐๐

ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ทีส่ ะท้อน
ถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน
บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลง
ของงานทัศนศิลป์ของไทย
ในแต่ละยุคสมัย โดยเน้นถึง
แนวคิดและเนื้อหาของงาน
เปรียบเทียบแนวคิด
ในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ทมี่ าจาก
วัฒนธรรมไทยและสากล

๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ศิลปวิจารณ์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๒
รายวิชาทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วดั
ศ ๑.๑ ม.๒/๔ สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
ศ ๑.๑ ม.๒/๕ นําผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ศิลปวิจารณ์ คือ การแสดงอออกทางด้า นความคิด เห็น ต่อ ผลงานทางศิล ปะที่ศิล ปิน สร้า งสรรค์
ขึ้น ไว้โดยผู้วิจารณ์ใ ห้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์ การประเมินและวิ จารณ์งานทัศนศิลป์
ทั้งในด้าน
สุนทรียศาสตร์และอื่น ๆ ด้วยการติชมเพื่อให้ได้ข้อคิดนําผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
ทัศนศิลป์ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงาน และเป็นการฝึกวิธีดู วิธีวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบ
ให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของงานทัศนศิลป์
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
อธิบายเกี่ยวกับความหมาย ขั้นตอน วิธีการสร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
ทักษะ/กระบวนการ
สร้างเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์และวิเคราะห์ สามารถนําผลการวิจารณ์ไปปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนางาน
เจตคติ
เห็นคุณค่าและความสําคัญการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
- มีความมุ่งมั่นในการทํางาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. แผนผังความคิด เรื่อง
๒. ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง
๓. ใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง
๔. แผนผังความคิด เรื่อง

๑๓

การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
สร้างเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์ผลงาน
ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ของศิลปิน
พัฒนาผลงานทางทัศนศิลป์

เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
รายการ
ประเมิน

ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)

วิเคราะห์ขนั้ ตอน
วิธีการประเมินและ
วิจารณ์งาทัศนศิลป์
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ทุกขั้นตอน เข้าใจ
กระบวนการ
ประเมินและวิจารณ์
ดีมาก
๒. สร้างเกณฑ์ เขียนเกณฑ์ประเมิน
ในการประเมิน และวิจารณ์ผลงาน
ทางทัศนศิลป์ได้
และวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กําหนดและแตกต่าง
จากทีค่ รูยกตัวอย่าง
มีการเชื่อมโยงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์
กับตนเองและผูอ้ ื่น
๓. ประเมิน ประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ได้ตาม
และวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ เกณฑ์ มีความถูก
ต้อง สมบูรณ์ดมี าก
มีความสร้างสรรค์

๑. วิเคราะห์
ขั้นตอน
วิธีการเกณฑ์ใน
การประเมิน
และวิจารณ์
งานทัศนศิลป์

ดี (๓)

พอใช้ (๒)

ปรับปรุง (๑)

วิเคราะห์ขนั้ ตอน
วิธีการประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์
ได้น้อย ขัน้ ตอน
วิธีการไม่ครบถ้วน
เข้าใจกระบวนการ
ประเมินและวิจารณ์
เล็กน้อย
เขียนเกณฑ์ประเมิน เขียนเกณฑ์ประเมิน
และวิจารณ์ผลงานทาง และวิจารณ์ผลงานทาง
ทัศนศิลป์ได้สมั พันธ์ ทัศนศิลป์ได้สมั พันธ์
กับหัวข้อที่กําหนด
กับหัวข้อที่กําหนด
และแตกต่างจากที่ครู ตามทีค่ รูยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง แต่
แต่มีการดัดแปลงให้
เชื่อมโยงให้เห็นเฉพาะ แตกต่าง
ตนเอง

วิเคราะห์ขนั้ ตอน
วิธีการประเมินและ
วิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ได้น้อยมา
ขั้นตอนวิธีการไม่
ครบถ้วน ยังไม่เข้าใจ
กระบวนการประเมิน
และวิจารณ์
เขียนเกณฑ์ประเมิน
และวิจารณ์ผลงาน
ทางทัศนศิลป์ได้
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กําหนดตามทีค่ รู
ยกตัวอย่าง

ประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ได้ตาม
เกณฑ์ มีความถูกต้อง
บางส่วนแต่ยังไม่มี
ความสมบูรณ์
สร้างสรรค์ดีแต่ยังมี
ความคล้ายคลึงกับของ
ผู้อื่น

ไม่สามารถประเมิน
และวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ได้ตาม
เกณฑ์ ไม่สร้างสรรค์
และไม่ถกู ต้องตาม
หลักเกณฑ์
การประเมิน

วิเคราะห์ขนั้ ตอน
วิธีการประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์
ได้พอใช้ ขาดขัน้ ตอน
บางส่วน เข้าใจ
กระบวนการประเมิน
และวิจารณ์ปานกลาง

ประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ได้ไม่ตาม
เกณฑ์ ต้องแก้ไข
ปรับปรุงบางส่วน

๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการ
ประเมิน

๔. วิเคราะห์
ผลการประเมิน
และวิจารณ์ไป
เป็นแนวทางใน
การพัฒนา
ผลงานของ
ตนเอง

ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)

ดี (๓)

พอใช้ (๒)

ปรับปรุง (๑)

วิเคราะห์ผลการ
ประเมินและวิจารณ์
ไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผลงาน
ของตนเองได้ดีมาก
รู้สึกเห็นคุณค่าของ
งานศิลปะ สามารถ
นําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

วิเคราะห์ผลการ
ประเมินและวิจารณ์
ผลงานไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาผลงาน
ของตนเองได้ปานกลาง
มีความสนใจผลงาน
ด้านศิลปะมากขึ้น

วิเคราะห์ผลการ
ประเมินและวิจารณ์
ผลงานไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาผลงาน
ของตนเองพอได้บา้ ง
สามารถนําความรู้เรื่อง
การประเมินและการ
วิจารณ์ไปประยุกต์ใช้
ได้จริงในชีวิต
ประจําวันได้บ้าง
เล็กน้อย

ไม่สามารถนําผลการ
ประเมินและวิจารณ์
ผลงานไปเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาผลงานของ
ตนเองได้ ไม่เห็น
คุณค่าและความ
สําคัญงานของ
ผลงานด้านศิลปะ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
คะแนน
๑๔ - ๑๖
หมายถึง
คะแนน
๑๑ - ๑๓
หมายถึง
คะแนน
๘ - ๑๐
หมายถึง
คะแนน
ต่ํากว่า ๘
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป
คะแนนแบบทดสอบ เต็ม ๑๐ คะแนน
เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ ๕ คะแนนขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๑๕

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ศิลปวิจารณ์
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. เพราะเหตุใด จึงต้องมีการประเมินและวิจารณ์
๖. ขั้นสุดท้ายของการวิจารณ์งานศิลปะคือ
ผลงานทัศนศิลป์
ก. ขั้นตอนการพรรณนาผลงาน
ก. เพื่อสะท้อนแนวคิดของศิลปิน
ข. ขั้นวิเคราะห์
ข. เพื่อสะท้อนรูปแบบของผลงาน
ค. ขั้นตีความ
ค. เพื่อสะท้อนการใช้เทคนิคต่าง ๆ
ง. ขั้นประเมินผล
๗. ข้อใดคือการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานได้
ง. เพื่อสะท้อนความรู้สึกของผู้ชมผลงาน
อย่างเหมาะสม
๒. สื่อกลางที่ถา่ ยทอดความรู้สึกนึกคิด คืออะไร
ก. การจัดหน้ากระดาษ
ก. ผลงาน
ข. การจัดวางทัศนธาตุ
ข. ศิลปิน
ค. การจัดองค์ประกอบศิลป์
ค. ภาพที่ใช้
ง. การลงมือปฏิบัติด้วยวิธกี ารต่าง ๆ
ง. ทัศนธาตุ
๓. ผู้ดูมีความสําคัญอย่างไรกับผลงานทัศนศิลป์
๘. เพราะเหตุใด จึงต้องเรียนรู้หลักการประเมิน
ก. เป็นผู้ตดั สินผลงาน
ผลงานทัศนศิลป์
ข. ทําให้ผลงานมีคุณค่า
ก. เพราะเนื้อหาในบทเรียนน่าสนใจ
ค. ทําให้ผลงานมีราคาสูง
ข. เพราะนักเรียนมีความสนใจ อยากเรียนรู้
ค. เพราะอยากเป็นผู้ประเมินผลงานทัศนศิลป์
ง. ทําให้เจ้าของผลงานมีชื่อเสียง
ง. เพราะจะทําให้เกิดความเข้าใจต่อผลงานศิลปะ
๔. การประเมินและวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ใน
๙. ข้อใดเป็นเกณฑ์การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
ห้องเรียน มีประโยชน์อย่างไร
ด้านความเป็นเอกภาพ
ก. เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก. มีความสัมพันธ์และความครบถ้วนในผลงาน
ข. เพื่อจัดลําดับผลงานทัศนศิลป์
ข. อธิบายรูปแบบเนื้อหาเฉพาะเจาะจง
ค. เป็นความต้องการของนักเรียนเอง
ค. บรรยายเทคนิควิธีการสร้างสรรค์
ง. เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลงานทัศนศิลป์
๕. ข้อใดไม่ได้นํามาใช้ในการประเมินคุณค่าของงาน
ง. บรรยายด้วยศัพท์ทางทัศนศิลป์
ศิลปะ
๑๐. การพัฒนาผลงานทัศนศิลป์ มีความสําคัญอย่างไร
ก. ด้านความงาม
ก. ทําให้เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคม
ข. ด้านเนื้อหาสาระ
ข. ทําให้ผลงานเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป
ค. ด้านความถูกต้อง
ค. ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งแปลกใหม่
ง. เป็นประโยชน์สําหรับผู้ประเมินและวิจารณ์
ง. ด้านอารมณ์ความรู้สึก
ผลงานทัศนศิลป์

เฉลย
๑. ง

๒. ก

๓. ข

๔. ง

๕. ค

๖. ง

๗. ง

๘. ง

๙. ก ๑๐. ค

ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายของ
การประเมินและวิจารณ'
- วิธีและหลักเกณฑ'ประเมิน
และวิจารณ'
- ภาษากับการวิจารณ'
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
- อธิบายความหมายและ
ขั้นตอนวิธีการประเมินและ
วิจารณ'งานทัศนศิลป,
ดานทักษะและกระบวนการ
- เขาใจ วิเคราะห'ขั้นตอน
วิธีการประเมินและสามารถ
วิจารณ'งานทัศนศิลป,
ดานคุณลักษณะ
- ใฝ1เรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
เรื่อง การประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป!
รายวิชา ศ๒๒๑๐๒ ทัศนศิลป!
สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. ภาพผลงานทัศนศิลป,
ประเภทตาง ๆ
๒. ใบความรูที่ ๑.๑
เรื่อง การประเมินและ
วิจารณ'งานทัศนศิลป,
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แผนผังความคิด
(กิจกรรมกลุม)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. นักเรียนและครูพูดคุยซักถาม เกี่ยวกับประสบการณ'และการดูงานศิลปะที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
๒. นักเรียนและครูรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การประเมินและการวิจารณ'งานศิลปะวามี
ความสําคัญอยางไร
ขั้นสอน
๑. นักเรียนดูภาพผลงานทัศนศิลป,ประเภทตาง ๆ จากนั้นสุมนักเรียน ๑ – ๒ คน เลือกผลงานที่ชอบ
และออกมานําเสนอหนาชั้นเรียนวาชื่นชอบผลงานชิ้นนี้เพราะเหตุผลใด
๒. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการดูงานทัศนศิลป, และเกี่ยวของกับ
การประเมิน การวิจารณ'อยางไร มีหลักเกณฑ'ในการประเมินและจุดประสงค'อะไรในการวิจารณ'ผลงาน
๓. นักเรียนแบงกลุมละ ๔ – ๕ คน ศึกษาขอมูลในใบความรูที่ ๑.๑ เรื่อง การประเมินและการวิจารณ'
งานทัศนศิลป, แลวรวมกันระดมความคิดวิเคราะห' อธิบายความหมาย ลักษณะ วิธีขั้นตอน หลักเกณฑ'
จุดประสงค'การประเมินและการวิจารณ'งานทัศนศิลป,โดยสรุปเปCนแผนผังความคิดและตกแตงใหสวยงาม
เพื่อสงครู
๔. ครูคัดเลือกผลงานนักเรียน ๑ – ๒ ชิ้น และใหตัวแทนกลุมเจาของผลงานออกมานําเสนอหนาชั้น
เรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น โดยครูชวยเพิ่มเติมใหมีความสมบูรณ'มากขึ้น
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง การประเมินและการวิจารณ'งานทัศนศิลป,

หนวยการเรียนรูที่ ๑ ศิลปวิจารณ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

๑๖

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อธิบายความหมายและขั้นตอน
วิธีการประเมินและวิจารณ'งาน
ทัศนศิลป,
ดานทักษะ/กระบวนการ
มีความสามารถวิเคราะห'ขั้นตอน
วิธีการประเมินและวิจารณ'งาน
ทัศนศิลป,
ดานคุณลักษณะ
- ใฝ1เรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน

๑๗

วิธีการ
สังเกตจากการ
ตอบคําถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบบันทึกการตอบ
คําถาม

เกณฑ
ผานเกณฑ'คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๓
ระดับ

- สังเกตจากการ
รวมกิจกรรมกลุม
- ประเมินแผนผัง
ความคิด

- แบบสังเกตพฤติกรรม - ผานเกณฑ'ตั้งแต ๘
การรวมกิจกรรมกลุม คะแนนขึ้นไป
- แบบประเมินแผนผัง - ผานเกณฑ'คุณภาพ
ความคิด
ระดับ ๒ จาก ๓ ระดับ

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑ'ตั้งแต ๖
คะแนนขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
ปKญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูบริหาร
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

จิตรกรรม

ตัวอยางภาพผลงานทัศนศิลป!ประเภทตาง ๆ

ที่มา : https://i.pinimg.com/originals/5e/3e/6e/5e3e6ef45eb515921c48113ee2ffe2c6.jpg

ประติมากรรม

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/493284965405231641/

สื่อผสม

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/5629568253731584/

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ใบความรูที่ ๑.๑ การประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป!
การประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป!
๑. การประเมินคุณคาของงานทัศนศิลป!
การประเมินงานศิลปะ หมายถึง
การสรางหลักเกณฑ'เพื่อประเมินผลงานศิลปะให
เกิดความเที่ยงธรรม เปCนการรวบรวมขอมูลมา
ประกอบพิจารณาในทุก ๆ ดานเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินมีความสําคัญมากและมีผลกระทบ
โดยตรงตอนั ก เรี ย นหรื อ ศิ ล ปM น ผู สรางสรรค'
ผลงาน จึงควรดําเนินการดวยความรอบคอบใช
หลักวิชามาประกอบ และมีความยุติธรรมอยาง
ทั่วถึง ซึ่งโดยทั่วไปการประเมินคุณคาของงาน
ทัศนศิลป,จะพิจารณาจาก 3 ดาน ไดแก
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/229050331028065638/

๑. ดานความงาม เปCนการประเมินคุณคาในดานทักษะฝFมือ การใชทัศนธาตุทางศิลปะ
และการจัดองค'ประกอบศิลป, วาผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะไดอยางเหมาะสม
สงผลตอผูชมหรือผูดูใหเกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใด การแสดงออกทางความงามของ
ศิลปะแตละยุค แตละสมัยจะมีความแตกตางกัน ผูประเมินจะตองศึกษาใหเกิดความรูความเขาใจ
ดวย
๒. ดานเนื้อหาสาระ เปCนการประเมินคุณคาของผลงานศิลปะแตละชิ้นวามีลักษณะ
เนื้อหาสาระอะไรกับผูชมที่จะสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจุดประสงค'ตาง ๆ ซึ่งอาจเปCน
สาระเกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม ศาสนา การเมือง ปKญญา ความคิดและจินตนาการ
๓. ดานอารมณความรูสึก เปCนการประเมินคุณคาที่สามารถกระตุนอารมณ' ความรูสึก
ของผูดูโดยการใชเทคนิควิธีการและสื่อความหมายของวัสดุที่นํามาสรางสรรค' ใหแสดงออกถึง
ความคิด จินตนาการในผลงาน
๒. หลักเกณฑในการประเมินงานทัศนศิลป!
มีหลักเกณฑ'ในการพิจารณา ดังนี้
๑. สื่อความหมายไดอยางชัดเจนและสอดคลองกับหัวขอเรื่องที่กําหนด
๒. ความคิดริเริ่มในการสรางสรรค'ผลงานที่แสดงถึงความกาวหนา ความแปลกใหม
ทันสมัย
๓. เทคนิ ค วิ ธี ก ารแสดงออกที่ ช วยใหผลงานมี คุ ณ คา มี ลั ก ษณะเปC น ของตนเอง
ไมลอกเลียนแบบและมีความสามารถในการใชวัสดุสรางสรรค'
๔. มีหลักการจัดองค'ประกอบศิลป, หรือการจัดภาพที่เหมาะสมสวยงาม
๕. มีความประณีตและเรียบรอยหรือความสมบูรณ'ของผลงานศิลปะ

๑๙

๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

๓. ประโยชนของการประเมินคุณคางาน
ทัศนศิลป!
มีประโยชน'และความสําคัญ ๔ ดาน ไดแก
๑. ดานสงเสริมการพัฒนาผลงาน
ขอมูลที่ไดจากการประเมิน ชวยให
เห็ น ลั ก ษณะจุ ด ดอย จุ ด เดน ลั กษณะการ
ถายทอดทางดานการจัดองค'ประกอบศิลป,
เทคนิ ค การสรางสรรค' ผ ลงานและความ
สมบูรณ'ของผลงาน ซึ่งจะเปCนประโยชน'ตอ
ผูสรางสรรค'งานที่จะนําขอมูลเหลานั้นไปสู
การแกไข ปรับปรุงพัฒนาผลงานใหดียิ่งขึ้น
ตอไป

ที่มา : https://www.gsbgen.com/uploads/201606/20160620100249_8.jpg

๒. ดานสงเสริมการตัดสินผลงานอยางมี
ที่มา : http://www.finearts.cmu.ac.th/wpหลักเกณฑ
การประเมิ น โดยการจํ า แนกสวนประกอบตางๆ ใหเห็ น ถึ ง ขอดี ข อเสี ย ของการ
แสดงออกทางทั ศนธาตุ องค'ป ระกอบศิ ลป, เทคนิคกระบวนการสรางสรรค' วัส ดุที่ใชและ
เนื้ อหาสาระอยางมี ห ลักเกณฑ'ทางศิ ลปะ เปCน ขอมู ลที่ ช วยสงเสริ มในการตั ด สิน ประเมิ น
คุณคา โดยการใหคะแนนของครูตอนักเรียน ของคณะกรรมการตัดสินในการประกวดแขงขัน
งานศิลปะ รวมถึงเปCนขอมูลในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อผลงานทางศิลปะของผูที่สนใจ
๓. ดานสงเสริมการพัฒนาเรียนรู
ในการประเมินคุณคาของงานศิลปะ ผูประเมินตองมีคุณสมบัติทางดานความรู ความ
เขาใจในเทคนิคการสรางงานศิลปะและสาระตาง ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธ'กับการแสดงออกใน
ผลงาน เพื่อนําสิ่งดังกลาวมาเปCนขอมูลในการประเมิน
๔. ดานสงเสริมผลงานใหมีคุณคา
ผลงานศิลปะที่ไดรับการประเมินใหไดรับรางวัล หรือไดรับการยกยองจะทําใหศิลปMน
ผูสรางสรรค'มีชื่อเสียง เปCนที่รูจักยอมรับของสาธารณชน เปCนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
ทางศิ ล ปะ ผลงานที่ ส รางสรรค' มี มู ล คาสู ง ขึ้ น และเกิ ด กระแสนิ ย มในผลงานศิ ล ปะอยาง
แพรหลาย ทําใหมีชีวิตความเปCนอยูที่ดีขึ้น

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

การวิจารณงานทัศนศิลป!
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ผ ลตอผลงานศิ ล ปะอยางมี
หลั ก การ เพื่ อ แสดงความชื่ น ชมและปรั บ ปรุ ง
พัฒ นาผลงาน ตลอดจนใหสามารถประเมิ น คา
ผลงานไดดวยความเที่ยงธรรม การวิจารณ'มีทั้ง
หลักการวิจารณ'ซึ่งเปCนมาตรฐานสากล และการ
วิจารณ'ดวยเหตุผลรสนิยมและทัศนคติสวนตัว

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/fd/50/dc/fd50dca06906c06cfb19aca3c58cf452.jpg

จุดประสงคของการวิจารณงานศิลปะ มีจุดประสงค' ดังนี้
๑. วิจารณ'เพื่อความชื่นชม เปCนการวิจารณ'สวนตัวที่มีตอผลงานศิลปะนั้น ๆ เปCน
ประโยชน'ในการถายทอดความคิดเห็นและความรูสึกใหผูอื่นไดรับทราบ หรือแลกเปลี่ยน
ทัศนะซึ่งกันและกัน ชวยใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน
๒. วิจารณ'เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงาน เปCนการวิจารณ'ผลงานศิลปะในกิจกรรมการ
เรียนการสอนในระหวางปฏิบัติงาน เพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนาผลงานใหดียิ่งขึ้น เชน
ครูวิจารณ'ผลงานนักเรียนหรือนักเรียนวิจารณ'ผลงานของตนเองหรือของเพื่อนในชั้นเรียน
๓. วิจารณ'เพื่อประเมินผลหรือตัดสิน เปCนการวิเคราะห'และรวบรวมขอมูลในทุก ๆ
ดาน เกี่ยวกับผลงานศิลปะ เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจในการวัดประเมินผลการสรางงาน
ศิลปะ หรือในการตัดสินการประกวดแขงขันผลงานศิลปะดานตาง ๆ ซึ่งจะตองมีหลักเกณฑ'
และเครื่องมือการวัดผลประเมินผล
องคประกอบของการวิจารณงานศิลปะ
การวิจารณ'งานศิลปะมีองค'ประกอบสําคัญที่มีความสัมพันธ'เชื่อมโยงกันเปCน
๓ สวน คือ
๑. ศิลป>น (Artist) เปCนผูสรางสรรค'ผลงานศิลปะที่ถายทอดมาจากแรงบันดาลใจ
๒. ผลงานศิลปะ (Work of ART) เปCนสิ่งที่เกิดจากการถายทอดความคิดทาง
ภูมิปKญญาของศิลปMนผานสื่อ วัสดุดวยเทคนิคการสรางสรรค'ที่หลากหลาย เชน จิตรกรรม
การวาดเสน ภาพพิมพ' ประติมากรรม สถาปKตยกรรม
๓. ผู ชม (Spectator)
เปC น ประชาชนที่ ม าชมผลงานศิ ล ปะซึ่ ง นั บ วาเปC น
องค'ประกอบสําคัญอยางยิ่ง ผูชมเหลานี้เมื่อไดสัมผัสรับรู ชื่นชมผลงานศิลปะจะเกิดปฏิกิริยา
อยางใดอยางหนึ่ งทางความรู สึ ก บางคนรู สึ กชอบหรื อ ไมชอบ แตไมแสดงความคิ ด เห็ น
ในขณะที่บางคนจะแสดงความคิดเห็นวิจารณ'วาดีหรือไมดีอยางไร ซึ่งจะเปCนประโยชน'ตอ
ศิลปMนในการพิจารณาปรับปรุงการสรางผลงานตอ ๆ ไป

๒๑

๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/ae/c1
/7f/aec17f26ea6faccea4942607e7707a75.jpg

กระบวนการวิจารณงานศิลปะตามหลักและ
วิธีการ
ในการวิจารณ'งานศิลปะนั้น สิ่งสําคัญก็
คือขอมูลที่นํามาวิจารณ'ไดมาจากการวิเคราะห'
หาคุณคาผลงานใน ๓ ดาน ไดแก ดานความ
งาม ดานสาระและดานอารมณ' ความรู สึ ก ซึ่ ง
จะตองนํามาจั ดลําดับ ขั้นตอนการวิจ ารณ'ตาม
หลักและวิธีการวิจารณ' ๕ ขั้นตอน คือ
๑. ขั้ น ระบุ ข อมู ลของผลงาน เปC น
ขอมูลรายละเอียดสังเขปเกี่ยวกับประเภทงาน
ชื่อผลงาน ชื่อศิลปMน ขนาดวัสดุ เทคนิควิธีการ
สรางเมื่ อ พ.ศ. ใด ปK จ จุ บั น ติ ด ตั้ ง อยู ที่ ไ หน
รูปแบบการสรางสรรค'เปCนแบบใด

๒. ขั้นพรรณนาผลงาน เปCนการบันทึกขอมูลที่เกิดจากการมองเห็นภาพผลงานใน
ขั้นตนวา เปCนภาพอะไร เชน ภาพคน ภาพสัตว' ภาพทิวทัศน' ภาพหุนนิ่ง เปCนตน มีเทคนิคใน
การสรางสรรค'แบบใด
๓. ขั้นวิเคราะห เปCนการดูลักษณะภาพรวมของผลงานวาจัดอยูในประเภทใด รูปแบบ
การถายทอดเปCนแบบใด จําแนกทัศนธาตุและองค'ประกอบศิลป, ภาพรวมเปCนสวนยอยใหเห็น
วามีหลักการจัดภาพที่กลมกลืนหรือขัดแยงอยางไร
๔.
ตองการ
สื่อใหผูชมผลงานไดรับรูเกี่ยวกับอะไร เชน สภาพปKญหาในชุมชน สังคมและภูมิปKญญาทองถิ่น
เปCนตน
๕. ขั้นประเมินผล เปCนการประเมินคุณคาของผลงานศิลปะชิ้นนั้น จากการพิจารณา
ทุกขอในเบื้องตน สรุปใหเห็นขอดีและขอดอยในดานเนื้อหาและเรื่องราว หลักทัศนธาตุและ
หลักการจัดองค'ประกอบศิลป, ทักษะฝFมือและการถายทอดความงาม เพื่อการพัฒนาหรือตัดสิน
ผลงานชิ้นนั้น
ประโยชนของการวิจารณ
๑. ศิลปMนไดขอคิดนําไปปรับปรุง พัฒนาการสรางสรรค'ผลงานใหดีขึ้น
๒. ผูวิจารณ'มีความรู ความเขาใจ และไดชื่นชมศิลปะมากขึ้น
๓. ศิลปMน ผูชม ผูวิจารณ' นักวิชาการไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําใหเกิด
ประสบการณ'ในการวิเคราะห'วิจารณ'มากขึ้น
๔. ผลงานศิลปะ ศิลปMนและผูวิจารณ' เปCนที่รูจักในวงการศิลปะและสังคมมากขึ้น
๕. ชวยจรรโลงจิตใจของคนในสังคมใหมีความสุข มีสุนทรียภาพและมีรสนิยมทางความงาม

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๒๓

แผนผังความคิดเรื่อง การประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป!

การประเมินคุณคา
ของงานทัศนศิลป!

จุดประสงคของ
การวิจารณ

การวิจารณงาน
ทัศนศิลป!

การประเมิน
และวิจารณ
งานทัศนศิลป!

ประโยชนของการ
ประเมินและวิจารณ

หลักและวิธีการ
วิจารณและ
ประเมิน

องคประกอบของ
การวิจารณ

ตัวอยางแผนผังความคิด

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/e4/80/67/e48067db92ac61eb8cd4d1d9e183b1d3.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/d5/6b/be/d56bbe8cfa4c8ba035fbe7c0f1b3709e.jpg

๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แบบบันทึกการตอบคําถาม
ที่

ชื่อ – สกุล
๔

รายการประเมิน
อธิบายความหมายและ
ขั้นตอนวิธีการประเมิน
และวิจารณ'งานทัศนศิลป,

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

ระดับคุณภาพ
๓

๒

๑

เกณฑการพิจารณา
อธิบายความหมายและขั้นตอนวิธีการประเมินและ
วิจารณ'งานทัศนศิลป,ไดตรงประเด็น เนื้อหาครบถวน
อธิบายความหมายและขั้นตอนวิธีการประเมินและ
วิจารณ'งานทัศนศิลป,ไดตรงประเด็นบางสวนยังขาด
เนื้อหาไปบางเล็กนอย
อธิบายความหมายและขั้นตอนวิธีการประเมินและ
วิจารณ'งานทัศนศิลป,ไดพอเขาใจ แตยังขาดขั้นตอน
บางขั้นตอน
อธิบายความหมายและขั้นตอนวิธีการประเมินและวิจารณ'
งานทัศนศิลป,ไดบางเล็กนอย ไมครบทุกขั้นตอน

ระดับคุณภาพคะแนน
๔ หมายถึง ดีเยี่ยม
๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช
๑ หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ผานเกณฑ'คุณภาพระดับ ๒ จาก ๓ ระดับ

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๒๕

แบบประเมินแผนผังความคิด
ที่

ชื่อ – สกุล
๔

รายการประเมิน
วิเคราะห'ขั้นตอนวิธีการ
ประเมินและวิจารณ'
งานทัศนศิลป,

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

ระดับคุณภาพ
๓

๒

๑

เกณฑการพิจารณา
วิเคราะห'ขั้นตอนวิธีการประเมินและวิจารณ'งานทัศนศิลป,
ไดถูกตอง ครบถวนทุกขั้นตอน เขาใจกระบวนการประเมิน
และวิจารณ'ดีมาก
วิเคราะห'ขั้นตอนวิธีการประเมินและวิจารณ'งานทัศนศิลป,
ไดพอใช ขาดขั้นตอนบางสวน เขาใจกระบวนการประเมิน
และวิจารณ'ปานกลาง
วิเคราะห'ขั้นตอนวิธีการประเมินและวิจารณ'งานทัศนศิลป,
ไดนอย ขั้นตอนวิธีการไมครบถวน เขาใจกระบวนการ
ประเมินและวิจารณ'เล็กนอย
วิเคราะห'ขั้นตอนวิธีการประเมินและวิจารณ'งานทัศนศิลป,
ไดนอยมาก ขั้นตอนวิธีการไมครบถวน ยังไมเขาใจ
กระบวนการประเมินและวิจารณ'

ระดับคุณภาพคะแนน
๔ หมายถึง ดีเยี่ยม
๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช
๑ หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ผานเกณฑ'คุณภาพระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ

ขอบเขตเนื้อหา
- กระบวนการประเมินและ
วิจารณ์งานศิลปะตามหลักและ
วิธีการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- บอกขั้นตอนวิธีการสร้างเกณฑ์
ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
- สร้างเกณฑ์การประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์ตามหลัก
และวิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทํางาน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ศิลปวิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

๒๖

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
ครูและนักเรียนพูดคุยซักถาม เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านศิลปะ (เช่น เคยไปดูงานที่หอศิลป์ไหม
เวลาดูงานมีหลักการดูอย่างไร ความรู้สกึ ต่อผลงานศิลปะ)
ขั้นสอน
๑. นักเรียนดูภาพผลงานจิตรกรรมของ อาจารย์ประทีป คชบัว จากนั้นสุ่มเลือกนักเรียน
ร่วมแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ผลงานตามเกณฑ์ที่ได้เรียนรู้มาแล้ว
๒. ครูยกตัวอย่างและอธิบายเพิ่มเติมว่า การประเมินและวิจารณ์ว่าควรมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
และชัดเจน จะช่วยทําให้การวิพากษ์วิจารณ์เป็นที่ยอมรับมากขึ้น
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓ – ๕ คน ร่วมกันคิดวิเคราะห์สร้างเกณฑ์การประเมินผลงานลงใน
ใบงานที่ ๑.๑ โดยมีครูคอยให้คําปรึกษา
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอเกณฑ์การประเมินหน้าชั้นเรียน จากนัน้ อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน โดยมีครูคอยตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม
๕. นักเรียนและครูร่วมกันคัดเลือกเกณฑ์การประเมินของกลุ่มที่มีความน่าสนใจและรายละเอียด
ครบถ้วนมากทีส่ ุด สามารถเป็นแบบอย่างได้ เพื่อนําไปใช้ประเมินผลงานในชั่วโมงต่อไป
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์ผลงาน
พร้อมประเมินผลงาน ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
เรื่อง การสร้างเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพผลงานจิตรกรรมของ
อาจารย์ประทีป คชบัว
๒. ตัวอย่างกระบวนการ
วิจารณ์งานศิลปะตามหลัก
และวิธีการ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง
สร้างเกณฑ์การประเมินและ
วิจารณ์ผลงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกขั้นตอนวิธีการสร้างเกณฑ์
ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สร้างเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ตามหลักและวิธีการ
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทํางาน

๒๗

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

สังเกตจากการร่วม
กิจกรรมกลุม่

แบบสังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๘
คะแนนขึ้นไป

ประเมินใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๗
คะแนนขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๖
คะแนนขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้บริหาร
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๒๘

มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลงานจิตรกรรมของ อาจารย์ประทีป คชบัว

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/a4/18/d1/a418d1e93df0162a884b114378c21f21.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/77/56/87/7756879b9d537e00b530fa1657b01478.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/33/16/87/331687398b105efc3306c57cc5b6e120.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๒๙

ใบงานที่ ๑.๑ สร้างเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์ผลงาน
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มออกแบบเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์ผลงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และ
มีความสร้างสรรค์
เกณฑ์การประเมินและวิจารณ์ผลงาน
๑. การสื่อความหมาย
……………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์
……………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. เทคนิควิธีการ
……………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………..
๔. หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
……………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………..
๕. ความสมบูรณ์ของงาน
……………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………..

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สมาชิกในกลุม่
………………………………………เลขที่………..
………………………………………เลขที่………..
………………………………………เลขที่………..
……………………………………….เลขที…่ ……..
……………………………………...เลขที…่ ……..

๓๐

มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างกระบวนการวิจารณ์งานศิลปะตามหลักและวิธีการ

ที่มา : http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/person/Lampu%20Kansanoh/work/work1.jpg

๑. ข้อมูลของผลงาน
ชื่อผลงาน : วันวานยังหวานอยู่
ศิลปิน : ลําพู กันเสนาะ
ขนาด : ๒๓๐ x ๒๐๐ ซม.
เทคนิค : สีน้ํามันบนผ้าใบ
๒. พรรณนาผลงาน
เป็นภาพคุณตากับคุณยายที่ใบหน้ายิ้มแย้มดูมีความสุข ใส่เสื้อผ้าเหมือนชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาว
บรรยากาศของภาพเป็นสีโทนร้อน ทําให้อารมณ์ของภาพดูอบอุ่น ในภาพมีการสร้างระยะใกล้ – ใกล้
๓. วิเคราะห์
ผลงานเป็นรูปแบบกึ่งเหมือนจริง องค์ประกอบของภาพ ศิลปินสร้างจุดเด่นโดยมีตากับ
ยายเป็นประธานในภาพ มีการดึงทัศนธาตุเรื่องของรูปร่างรูปทรง สี ระยะ และแสงเงา มาใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน
๔. ตีความ
ศิลปินต้องการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนรัก ที่ถึงแม้ว่าจะอายุมากขึ้น
เท่าไหร่ ความรักก็ไม่เคยลดลง ยังหวานเหมือนกับคู่ข้าวใหม่ปลามัน
๕. ประเมินผล
จุ ดเด่ นของผลงานชิ้ นนี้ คื อ มี เนื้ อหาเรื่ องราวชั ดเจน สื่ อสารให้ ผู้ ชมเข้ าใจง่ าย การจั ด
องค์ประกอบศิลป์ ไม่ซับซ้อน สร้างจุดเด่นได้ดี ใช้สีเป็นตัวถ่ายทอดบรรยากาศของภาพให้ดูอบอุ่น
มีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์โดยเขียนภาพในรูปแบบกึ่งเหมือนจริงคล้ายกับการ์ตูนล้อเลียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๓๑

แบบประเมินใบงานนักเรียน
คําชีแ้ จง ครูสงั เกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
รายงานการสังเกต
ชื่อสรุปผลการ
ที่
รวม
นามสกุล
ประเมิน
ประเด็นที่ ๑
ประเด็นที่ ๒
ประเด็นที่ ๓
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑๒ ผ่าน ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินใบงาน
ประเด็นทีป่ ระเมิน

๔
เกณฑ์การประเมิน
๑. เกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งาน
และวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์มคี วามถูกต้อง ทัศนศิลป์มคี วาม
ถูกต้องตามหลัก
สมบูรณ์
และวิธีการ
สมบูรณ์

ระดับคุณภาพคะแนน
๒
เกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ยังต้อง
แก้ไขเพิ่มเติม
บางส่วน

๑
เกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ยงั ไม่
ถูกต้อง ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข
เกือบทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งาน
และวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์มคี วามคิด ทัศนศิลป์มี
ความคิดสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ดี
พอใช้ได้ ไม่แปลก
แต่ยังมีความ
ใหม่
คล้ายคลึงกับของ
ผู้อื่น
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งาน
และวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์สามารถ ทัศนศิลป์สามารถ
นําไปใช้ประเมินงาน นําไปใช้ประเมิน
งานของศิลปินได้
ของศิลปินได้บาง
ประเด็น บางเกณฑ์ น้อยมาก ยังต้อง
ยังไม่สามารถใช้เป็น แก้ไขบางส่วน
ต้นแบบได้
เกณฑ์ผ่านการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๗ คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ไม่มี
ความคิด
สร้างสรรค์
ไม่แปลกใหม่
ซ้ํากับของผู้อื่น
เกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ไม่
สามารถนําไปใช้
ประเมินงานของ
ศิลปินได้ ยังต้อง
ปรับปรุงแก้ไข

เกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ดีมาก
แปลกใหม่ แตกต่าง
ไม่ซ้ําใคร
๓. เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งาน
และวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์สามารถ
ทัศนศิลป์สามารถ
นําไปใช้ประเมินงานของ นําไปใช้ประเมินงาน
ของศิลปินได้
ศิลปินได้
สามารถใช้เป็น
ต้นแบบตัวอย่างได้
๒. เกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์มคี วามคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

๓
เกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์มคี วาม
ถูกต้องบางส่วน
แต่ยังไม่มีความ
สมบูรณ์

ขอบเขตเนื้อหา
- การประเมินและวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- อธิบายเกณฑ์การประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
- สามารถประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ได้ตามเกณฑ์
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทํางาน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ศิลปวิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

๓๒

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากชั่วโมงที่แล้ว
๒. นักเรียนดูภาพผลงานทัศนศิลป์ที่ครูเตรียมไว้ ๒ ผลงาน จากนั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่าง (ประเด็น : ความสวยงาม เทคนิค การจัดองค์ประกอบศิลป์)
โดยครูวิจารณ์เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียน
ขั้นสอน
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละเท่าๆ กัน จํานวน ๘ กลุ่ม จากนัน้ ครูแจกภาพผลงานศิลปิน
ให้กับนักเรียนกลุ่มละ ๑ ภาพ
๒. นักเรียนทําใบงานที่ ๑.๒ ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ของศิลปิน โดยใช้เกณ์การ
ประเมินที่เลือกจากชั่วโมงที่ ๒
๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูคอยแนะนําเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้เรื่อง การประเมินและวิจารณ์ผลงานของศิลปิน
(เป้าหมายของการประเมินและวิจารณ์ หลักเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์ ความสําคัญของการ
ประเมินและการวิจารณ์ )

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
เรื่อง ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
รายวิชา ศ๒๒๑๐๒ ทัศนศิลป์
ภาพผลงานทัศนศิลป์ของ
ศิลปิน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๑.๒ ประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์ของ
ศิลปิน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายเกณฑ์การประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สามารถประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ได้ตามเกณฑ์
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทํางาน

๓๓

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

สังเกตการร่วมกิจกรรม
กลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๘
คะแนนขึ้นไป

ประเมินใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๗
คะแนนขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๖
คะแนนขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้บริหาร
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๓๔

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
ภาพที่ ๑

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/e8/fa/f0/e8faf0c736880d2127b7da4ea5d999ac.jpg

ภาพที่ ๒

ที่มา : https://mocabangkok.com/wp-content/uploads/2017/12/Black-Magic_-580x420.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ใบงานที่ ๑.๑ ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ของศิลปิน
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ของศิลปินตามหลักและวิธีการที่ถกู ต้อง

ภาพผลงานศิลปิน

๑. ข้อมูลของผลงาน
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
๒. พรรณนาผลงาน
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
๓. วิเคราะห์
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ตีความ
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ประเมินผล
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

สมาชิกในกลุม่
๑. ………………………………………เลขที่……….. ๒. ………………………………………เลขที…่ ……..
๓. ………………………………………เลขที่……….. ๔. ……………………………………….เลขที…่ ……..

๓๕

๓๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพงานทัศนศิลป์ของศิลปินสําหรับแจกให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
๑

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/d3/c6/96/d3c6969f731ec8dee8c66281a8483d00.jpg

๒

๓

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/9f/d9/67/
9fd9675c8a219ef57b634a3d274eefeb.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/1
8/9a/2c/189a2c85b24a63ee033a9f2636bf3feb.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

4

๓๗

5

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/fd/50/d
c/fd50dca06906c06cfb19aca3c58cf452.jpg

6

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/40
/6b/56/406b56490f9f7733c2a0bda9f88c0040.jpg

7

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/23/b7
/a4/23b7a4ca51036e68a2ab339d863612a5.jpg

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/229050331028065638/

๘

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/1a/cb/
57/1acb573b822899e74db96be85b774c8b.jpg

๓๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินใบงานนักเรียน
คําชีแ้ จง ครูสงั เกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
รายงานการสังเกต
ชื่อสรุปผลการ
ที่
รวม
นามสกุล
ประเมิน
ประเด็นที่ ๑
ประเด็นที่ ๒
ประเด็นที่ ๓
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑๒ ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินใบงาน
ประเด็นทีป่ ระเมิน

ระดับคุณภาพคะแนน

๔
๑. ประเมินและวิจารณ์ ประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ได้ตาม งานทัศนศิลป์ได้ตาม
เกณฑ์ มีความถูกต้อง เกณฑ์ มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์

๒. ประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์
ได้อย่างสร้างสรรค์

๓
ประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ได้ตาม
เกณฑ์ มีความถูก
ต้องบางส่วน
แต่ยังไม่มีความ
สมบูรณ์

๑
ไม่สามารถ
ประเมินและ
วิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ได้ตาม
เกณฑ์ ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข
เกือบทั้งหมด
ประเมินและ
ประเมินและวิจารณ์ ประเมินและวิจารณ์ ประเมินและ
วิจารณ์งาน
งานทัศนศิลป์ได้อย่าง งานทัศนศิลป์ได้อย่าง วิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์พอใช้ได้ ทัศนศิลป์ไม่
สร้างสรรค์ดี
สร้างสรรค์ดีมาก
สร้างสรรค์ ไม่
ไม่แปลกใหม่
แปลกใหม่ แตกต่างไม่ แต่ยังมีความ
แปลกใหม่ และซ้ํา
คล้ายคลึงกับของ
ซ้ําใคร
กับของผู้อื่น
ผู้อื่น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
นักเรียนได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๕ คะแนนขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน

๒
ประเมินและ
วิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ได้ไม่ตาม
เกณฑ์ ต้องแก้ไข
ปรับปรุงบางส่วน

ขอบเขตเนื้อหา
- ความสําคัญในการพัฒนาผลงานทัศนศิลป์
- แนวทางการพัฒนาผลงานทัศนศิลป์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- อธิบาย และบอกประโยชน์ของการประเมิน
และวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
- วิเคราะห์ผลการประเมินและวิจารณ์ไป
พัฒนาผลงานของตนเอง
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทํางาน
ด้านเจตคติ
- เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการ
ประเมินและวิจารณ์

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ศิลปวิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
เรื่อง การพัฒนาผลงานทัศนศิลป์
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. นักเรียนดูผลงานตัวอย่างที่ครูจัดนํามาให้ (ผลงานนักเรียนเดิมภาคเรียนที่แล้ว)
๒. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับภาพผลงานตัวอย่าง (ประเด็นสําคัญ เช่น ความสวยงาม
ด้านทักษะ ฝีมือและประสบกาณ์) และถ้าต้องการพัฒนาผลงานทางทัศนศิลป์ของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
ต้องทําอย่างไร
ขั้นสอน
๑. นักเรียนและครูร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินและวิจารณ์ผลงานว่า มีประโยชน์กับใคร
อย่างไรบ้าง นักเรียนจะใช้ประโยชน์จากผลการประเมินอย่างไร
๒. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานทัศนศิลป์ ดังนี้
- การพัฒนาผลงานทางทัศนศิลป์เป็นขั้นตอนต่อจากการวิจารณ์ผลงาน โดยนําคําวิจารณ์เกี่ยวกับ
ผลงานชิ้นนั้นมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาชิ้นงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
๓. แบ่งกลุม่ นักเรียนกลุ่มละเท่า ๆ กัน จํานวน ๘ กลุม่
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบงานที่ ๑.๒ เรื่องประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ของศิลปิน มาสรุปเป็นแนว
ทางการพัฒนาผลงานของตัวเอง โดยนําเสนอเป็นแผนผังความคิด และส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
นักเรียนและร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรู้เรื่อง การพัฒนาผลงานทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ผลงานนักเรียน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนผังความคิด
(กิจกรรมกลุ่ม)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๙

๔๐

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
อธิบาย และบอกประโยชน์ของการ
สังเกตการร่วม
แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๘
ประเมินและวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
กิจกรรมกลุม่
การร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนนขึ้นไป
ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ผลการประเมินและวิจารณ์ ประเมินแผนผังความคิด แบบประเมินแผนผัง ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงาน
ความคิด
ระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ
ของตนเอง
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๖
- มุ่งมั่นในการทํางาน
คะแนนขึ้นไป
ด้านเจตคติ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
เห็นความสําคัญและประโยชน์ของ
ระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ
การประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้บริหาร
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนผังความคิดเรื่อง การพัฒนาผลงานศิลปะ
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนนําข้อมูลผลจากการประเมินและวิจารณ์ในใบงานที่ ๑.๒ สรุปเป็นแผนผังความคิด
การพัฒนาผลงานศิลปะของตนเอง

การพัฒนาผลงาน
ศิลปะของตนเอง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สมาชิกในกลุม่
………………………………………เลขที่………..
………………………………………เลขที่………..
………………………………………เลขที่………..
……………………………………….เลขที…่ ……..
……………………………………...เลขที…่ ……..

๔๑

๔๒

ที่

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
วิเคราะห์ผลการประเมิน
และวิจารณ์ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนา
ผลงานของตนเอง

แบบประเมินแผนผังความคิด
ระดับคุณภาพ
๔
๓
๒

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

๑

เกณฑ์การพิจารณา
วิเคราะห์ผลการประเมินและวิจารณ์ไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผลงานของตนเองได้ดีมาก
วิเคราะห์ผลการประเมินและวิจารณ์ผลงานไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองได้ปานกลาง
วิเคราะห์ผลการประเมินและวิจารณ์ผลงานไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองพอได้บ้าง
ไม่สามารถนําผลการประเมินและวิจารณ์ผลงานไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองได้

ระดับคุณภาพคะแนน
๔ หมายถึง ดีเยี่ยม
๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๔๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะและเจตคติ
คําชีแ้ จง ครูสงั เกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต

ลําดับ

ชื่อนักเรียน

๔

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑

สรุปผล

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน

๔
ดีเยี่ยม

ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้
เข้าเรียนตรงเวลาทุก
ครั้ง ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่มีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

มุ่งมั่นในการ
ทํางาน

มีความตั้งใจและ
พยายามในการทํางาน
ที่ได้รับมอบหมายมี
ความอดทนและไม่
ท้อแท้ต่ออุปสรรค
เพื่อให้งานสําเร็จ

ระดับคุณภาพพฤติกรรม
๓
๒
ดี
พอใช้

๑
ปรับปรุง

เข้าเรียนตรงเวลาบ่อยครั้ง
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่มี
ความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เข้าเรียนตรงเวลา
บางครั้ง ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่มี
ความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้

ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนไม่ตรง
เวลาบ่อยครั้ง

มีความตั้งใจและพยายาม
ในการทํางานที่ได้รับ
มอบหมายพอใช้มี
ความรู้สึกท้อแท้ต่อ
อุปสรรคอยู่บ้าง แต่
อดทนพยายามทํางานจน
สําเร็จ

มีความตั้งใจและ
พยายามในการ
ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายน้อย
ท้อแท้ต่ออุปสรรค
แต่มีความอดทน
ในการทํางานให้
สําเร็จ

ไม่มีความตั้งใจ
ไม่พยายามในการ
ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายไม่มี
ความอดทนในการ
ทํางานให้สําเร็จ

๔๔
ด้านเจตคติ
เห็นความสําคัญ
และประโยชน์ของ
การประเมินและ
วิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สามารถนําความรู้เรื่อง
การประเมินและการ
วิจารณ์ไปประยุกต์ใช้
ได้จริงใน
ชีวิตประจําวัน
สามารถนําไปพัฒนา
ต่อยอดได้ตั้งใจ
สร้างสรรค์งานศิลปะ
มากขึ้น รูส้ ึกเห็น
คุณค่าของงานศิลปะ

สามารถนําความรู้เรื่อง
การประเมินและการ
วิจารณ์ไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในชีวิตประจําวันได้
บ้าง รู้สึกเห็นคุณค่าของ
งานศิลปะ มีความสนใจ
ผลงานด้านศิลปะมากขึ้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนได้ ๔ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
ด้านเจตคติ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ

สามารถนําความรู้
เรื่องการประเมิน
และการวิจารณ์ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
ในชีวิตประจําวัน
ได้บ้าง เล็กน้อย
มีความสนใจ
ผลงานด้านศิลปะ

ไม่เห็นคุณค่าและ
ความสําคัญงาน
ของผลงานด้าน
ศิลปะ ไม่สามารถ
นําความรู้เรื่องการ
ประเมินและการ
วิจารณ์ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๔๕

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สร้างสรรค์ภาพตัวละคร
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๒
รายวิชาทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วดั
ศ 1.1 ม.๒/๖ วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร หมายถึง การวาดภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างทางบุคลิกภาพของหน้าตา รูปร่าง อุปนิสัย เพศและวัย ได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะที่ถูกกําหนดมา
ในเนื้อหาหรือเรื่องราวจากเรื่องเล่านั้น ๆ ซึ่งบุคลิกลักษณะของตัวละครไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ผู้สร้างสรรค์
ผลงานจะต้องเข้าใจถึงลักษณะโครงสร้าง สัดส่วน ขั้นตอนการร่างภาพจนถึงการลงน้ําหนักแสงเงา รวมทั้ง
แสดงออกตามจินตนาการของตนเอง เกิดเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์ สามารถนําไปใช้และพัฒนาต่อได้ใน
ชีวิตประจําวัน ผู้เรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากผลงานของตนเอง
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
อธิบายขั้นตอนวิธีการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร
ทักษะ/กระบวนการ
เข้าใจลักษณะโครงสร้าง สัดส่วน ขั้นตอนเขียนภาพของตัวละครสามารถวาดภาพเพื่อแสดงความ
แตกต่างทางบุคลิกภาพของตัวละคร
เจตคติ
รู้สึกภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในผลงานของตนเอง
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความมุ่งมั่นในการทํางาน

๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๒.๑ วิเคราะห์ลกั ษณะนิสัยของตัวละคร
๒. วาดภาพเพื่อน (ครึ่งตัว)
๓. ใบงานที่ ๒.๒ ออกแบบตัวละคร
๔. ใบงานที่ ๒.๓ สร้างสรรค์เรื่องราวของตัวละคร
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
รายการประเมิน
วิเคราะห์ลกั ษณะ
บุคลิกอารมณ์
ของตัวละครได้
ครบถ้วน ถูกต้อง
ตรงประเด็น

ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของ
ตัวละครได้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงประเด็น
ดีมาก

อธิบายขั้นตอนการ
ร่างภาพโครงสร้าง
และสัดส่วนของคน
ได้ถูกต้องครบถ้วน
ทุกขั้นตอนผลงานมี
ความสมบูรณ์
สวยงาม โครงสร้าง
และสัดส่วนของตัว
ละครถูกต้อง
ไม่ผิดเพี้ยน
วาดภาพตัวละคร วาดภาพตัวละครได้
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
แสดงและถ่าย
กําหนดและแตกต่าง
ทอดบุคลิก
ลักษณะอารมณ์ จากที่ครูยกตัวอย่าง
แสดงให้เห็นถึง
มนุษย์
บุคลิกลักษณะได้
อย่างละเอียด
เข้าใจกระบวน
การร่างภาพ
โครงสร้างและ
สัดส่วนคน
เบื้องต้น

ดี (๓)
วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของ
ตัวละครได้ดีแต่ยังมี
ส่วนที่ต้องเพิ่มเติม
เล็กน้อย
อธิบายขั้นตอนการร่าง
ภาพโครงสร้างและ
สัดส่วนของคนได้เข้าใจ
แต่ยังขาดขั้นตอนบาง
ขั้นตอนเล็กน้อยผลงาน
มีความสวยงาม
โครงสร้างและสัดส่วน
ของตัวละครผิดเพี้ยน
เล็กน้อย
วาดภาพตัวละครได้
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กําหนด และแตกต่าง
จากที่ครูยกตัวอย่าง
แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ของตัวละครแต่
ไม่ละเอียด

พอใช้ (๒)

ปรับปรุง (๑)

วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของ
ตัวละครได้น้อยมาก
มีส่วนที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุงและ
เพิ่มเติมมาก
อธิบายขั้นตอนการ อธิบายขั้นตอนการ
ร่างภาพโครงสร้าง ร่างภาพโครงสร้าง
และสัดส่วนของคน และสัดส่วนของคน
ได้บ้างเล็กน้อย
ได้พอเข้าใจแต่ยัง
ไม่ครบทุกขั้นตอน
ขาดขั้นตอนบาง
ผลงานขาดความ
ขั้นตอนผลงานยัง
ขาดความสวยงาม สมบูรณ์ไม่สวยงาม
โครงสร้างและ
โครงสร้างและ
สัดส่วนของตัวละคร สัดส่วนของตัวละคร
ไม่ถูกต้อง
ผิดเพี้ยนเล็กน้อย
วาดภาพตัวละครได้ วาดภาพตัวละคร
สัมพันธ์กับหัวข้อที่ แสดงและถ่ายทอด
บุคลิกลักษณะ
กําหนดตามที่ครู
ยกตัวอย่าง แต่มีการ อารมณ์มนุษย์
ดัดแปลงให้แตกต่าง

วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของ
ตัวละครได้
แต่ยังมีส่วนที่ต้อง
เพิ่มเติมพอสมควร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ออกแบบและ
สร้างสรรค์
ถ่ายทอดเรื่องราว
ของตัวละคร

ออกแบบเรื่องราว
ของตัวละครได้อย่าง
สร้างสรรค์
มีความคิดแปลกใหม่
เรื่องราวสื่อสาร
เข้าใจง่าย มีความ
ชัดเจน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
คะแนน
๑๔ - ๑๖
คะแนน
๑๑ - ๑๓
คะแนน
๘ - ๑๐
คะแนน
ต่ํากว่า ๘
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป

ผลงานมีออกแบบอย่าง
สร้างสรรค์ดีแต่ความคิด
ยังไม่ค่อยแปลกใหม่
ผลงานมีรูปแบบ
คล้ายคลึงกับผลงานของ
คนอื่นมีเรื่องราว
น่าสนใจ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๔๗
ผลงานมีความ
น่าสนใจดีแต่
ความคิดไม่แปลก
ใหม่นําผลงานของ
ผู้อื่นมาปรับเปลี่ยน
ใหม่เรื่องราวไม่ค่อย
น่าสนใจ สื่อสารได้
ไม่ชัดเจน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ผลงานไม่ค่อยน่า
สนใจความคิดไม่
แปลกใหม่นําผลงาน
ของผู้อื่นมาคัดลอก
เรื่องราวไม่น่าสนใจ
สื่อสารเข้าใจยาก

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะบุคลิก
อารมณ์ของตัวละคร
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์ลกั ษณะบุคลิก
อารมณ์ของตัวละคร
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความมุ่งมัน่ ในการทํางาน

ขอบเขตเนื้อหา
บุคลิกลักษณะของตัวละคร

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑
เรื่อง บุคลิกลักษณะของตัวละคร
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๒.๑
วิเคราะห์ลักษณะ
นิสัยของตัวละคร

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้ที่ ๒.๑
ลักษณะนิสัยของตัว
ละคร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้าสูบ่ ทเรียน
นักเรียนและครูร่วมกันพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส และร่วมกันคิด
วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของตัวละครในเรื่อง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนดูภาพวาดตัวละครเอกในเรื่อง บุพเพสันนิวาส และร่วมกันวิจารณ์ภาพเกี่ยวกับ
บุคลิกลักษณะของตัวละคร
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๒.๑ บุคลิกลักษณะของตัวละคร และศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสังเกตบุคลิกลักษณะของตัวละครในรูปแบบต่างๆจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
๓. แบ่งกลุม่ นักเรียนออกเป็น ๘ กลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ
ของตัวละครลงในใบงานที่ ๒.๑ วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่อง บุคลิกลักษณะของตัวละคร พร้อมกับประเมิน
ผลงาน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ สร้างสรรค์ภาพตัวละคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

๔๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะบุคลิก
อารมณ์ของตัวละคร
ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์ลกั ษณะบุคลิก
อารมณ์ของตัวละคร
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความมุ่งมัน่ ในการทํางาน

๔๙

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

สังเกตการตอบ
คําถาม

แบบประเมินการตอบ
คําถาม

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๖
คะแนนขึ้นไป

ประเมินใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๗
คะแนนขึ้นไป

สังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๔
คะแนนขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้บริหาร
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบความรูท้ ี่ ๒.๑ ลักษณะนิสยั ของตัวละคร
๑. การกําหนดลักษณะนิสัยของตัวละครนี้ นิยมทํากันอยู่ ๒ วิธีคือ
วิธที ี่ ๑ ตัวละครที่มลี กั ษณะไม่ซับซ้อน
(Flat Character) คือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวแทนความคิด
หรือคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น เป็นคนดุ ใจดี หรือ
ซื่อสัตย์ เป็นต้น
สําหรับตัวละครที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนและยังมีลักษณะพิเศษ
ประจํ าตั วจนกลายเป็ นเอกลั กษณ์ เฉพาะตั ว เช่ น เป็ นแม่ เลี้ ยงใจยั กษ์ ,
ตํารวจใจดี หรือเป็นตัวละครที่ให้อารมณ์ขันในเรื่อง พล นิกร กิมหงวน ของ
ป. อินทรปาลิต นั้นมีชื่อเฉพาะเรียกว่า Stock Character
ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/b6/d9/

วิธีที่ ๒ ตัวละครที่มีลักษณะซับซ้อน
e3/b6d9e33148176d03dc53ae1424a394b4.jpg
(Round Character) คือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีนิสัยคล้าย
กับปุถุชนทั่วไป ตัวละครแบบนี้ ผู้แต่งมักจะไม่แนะนําโดยตรงว่ามีลักษณะนิสัยใจคออย่างไร ผู้อ่านจะต้อง
ศึกษาจากส่วนประกอบอื่น ๆ เอาเอง เช่น ศึกษาจากคําพูด การกระทํา การปฏิบัติตัวต่อตัวละครอื่นแล้วนํามา
ตัดสินว่า ตัวละครนั้นเป็นคนเช่นไร มีนิสัยเปลี่ยนไปอย่างไร และเพราะเหตุใดเป็นต้น ตัวละครแบบนี้จึงมี
ลักษณะคล้ายบุคคลในชีวิตจริง และมีส่วนช่วยทําให้เรื่องบันเทิงคดีมีลักษณะสมจริงยิ่งขึ้นด้วย
บทบาทหรือบุคลิกภาพของตัวละคร
๒. การกําหนดบทบาทของตัวละคร มีอยู่ ๒ วิธี คือ
วิธีที่ ๑ ตัวละครที่มีบทบาทคงที่ (Static Character)
คือตัวละครที่มีบุคลิกคงที่ตลอดเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบตอนเปิดเรื่อง
มีลักษณะนิสัยอย่างไร ตอนจบเรื่องก็ยังคงมีลักษณะนิสัยอย่าง
นั้น เช่น แม่ช้อยในเรื่องสี่แผ่นดิน จะมีลักษณะเป็นตัวละครที่
สร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้อ่านตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง เป็นต้น
วิ ธี ที่ ๒ ตั ว ละครที่ มี บ ทบาทไม่ ค งที่ (Dynamic
Character) คือตัวละครที่ปรับเปลี่ยนนิสัย บุคลิกลักษณะ และ
ทัศนคติไปตามประสบการณ์หรือสภาพจิตใจได้เมื่อมีเหตุผลอัน
ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/77/2a/ba/
สมควรหรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า สิ่งแวดล้อมเป็นตัวการ
772aba7b31c3a441c3e0e834d7f2c5fa.jpg
สําคัญที่ทําให้บุคลิกภาพของตัวละครเปลี่ยนแปรไป ตัวละคร
ประเภทนี้จึงเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องสั้นประเภทเน้นตัวละคร เพราะนิสัยใจคอของตัวละครที่เปลี่ยนแปลงไป
นั้นจะช่วยสร้างโครงเรื่องไปด้วยในตัว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๕๑

๓. การวิเคราะห์ตัวละคร
การวิเคราะห์ตัวละคร จะต้องเห็นภาพตัวละคร ดังนี้
๓.๑ Appearance คือ รูปภายนอกของ
ตัวละคร เช่น สวย หล่อ พิการ ตัวดํา ขาว ผมหยิก แขนยาว
ขาสั้น รวมไปถึงลักษณะการแต่งตัวของตัวละคร ซึ่งคนเขียน
จะต้องเห็นรายละเอียดเหล่านี้เป็นภาพเลย และต้องเห็นภาพ
เหล่านี้ของตัวละครทุกตัว ไม่ใช่เห็นแต่เฉพาะพระเอกนางเอก
อาจจะทําเป็น Chart ติดไว้ที่ข้างฝาเลยก็ได้ บางทีเวลาเขียน
ถ้ า นึ ก ถึ ง ใคร ก็ เ อารู ป แปะฝาไว้ เ ลย จะทํ า ให้ เ ห็ น ภาพและ
ลักษณะตัวละครง่ายขึ้น
๒.๑ Background คือ ภูมิหลังของตัวละคร
เช่ น ตั ว ละครที่ มี นิ สั ย เห็ น แก่ ตั ว มั ก จะมาจากครอบครั ว
ที่แตกแยก เป็นต้น
ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/18/ff/e0/18ffe0
1210e733792f2b9d81f89dad4b.jpg
๓.๑ Point of View คือ มุมมอง ทัศนคติ
ของตัวละคร เช่น เกาลัดใน “ปลายเทียน” มักจะเป็นคนที่
ร่าเริง ทั้ง ๆ ที่ Background มาจากครอบครัวที่ล้มละลาย แต่ชอบช่วยเหลือคน เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้เลิกกัน
และพ่อแม่ก็ไม่ได้ทารุณต่อลูก ยังเป็นพ่อแม่ที่รักลูก เกาลัดจึงไม่ขาดความรัก แถมยังมีน้ําใจ มองโลกในแง่ดี
หรืออย่างอังศุมาริน ซึ่งเป็นคนที่ก้าวร้าว แข็งกระด้าง เพราะ Background คือ พ่อแม่เลิกกัน ต้องอยู่ในสวน
กับแม่และยาย ซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดต้องทํางานหนักมาก เลยต้องแข็งกระด้าง

๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานที่ ๒.๑ วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร
คําชีแ้ จง : ให้นักเรียนเลือกภาพตัวละครที่กําหนดให้ จํานวน ๑ ภาพและร่วมกันคิดวิเคราะห์ลักษณะนิสัย
ของตัวละครตัวนั้น
๑.

๓.

๒.

๔.

๕.

ภาพที่ ……
๑. ชื่อตัวละคร………………………………………………………………………
๒. ลักษณะภายนอกของตัวละคร
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………................................................................................
๓. ภูมิหลังของตัวละคร
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
๔. ทัศนคติและนิสัยของตัวละคร
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
๕. บทบาทของตัวละคร
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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๕๓

แบบประเมินใบงานนักเรียน
คําชีแ้ จง : ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
ระดับคุณภาพคะแนน
สรุปผลการประเมิน
ชื่อที่
นามสกุล
๔
๓
๒
๑
ผ่าน ไม่ผ่าน

ประเด็นทีป่ ระเมิน
วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของ
ตัวละครได้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงประเด็น

คะแนน
๔
วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของตัว
ละครได้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงประเด็นดี
มาก

ระดับคุณภาพคะแนน
๔ หมายถึง
๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

๓
วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของ
ตัวละครได้ดี แต่ยัง
มีส่วนที่ต้อง
เพิ่มเติมเล็กน้อย

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ

๒
วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของ
ตัวละครได้ แต่
ยังมีส่วนที่ต้อง
เพิ่มเติมพอสมควร

๑
วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของ
ตัวละครได้น้อย
มากมีส่วนที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุง
และเพิ่มเติมมาก

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
เรื่อง วิธีการวาดภาพคนเหมือนเบื้องต้น
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
วาดภาพเพื่อน(ครึ่งตัว)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ตัวอย่างภาพวาดเส้น
คนเหมือน
๒. ภาพวาดตัวละครไทย
๓. ภาพตัวการ์ตูน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นตอนการเขียนโครงสร้าง ขัน้ นําเข้าสูบ่ ทเรียน
นักเรียนดูภาพวาดเส้นคนเหมือน ภาพวาดตัวละครไทยและภาพตัวการ์ตูน และร่วมกัน
และสัดส่วนของคนแบบเต็มตัว
อภิปรายแสดงความคิดเห็น (ความเหมือน ความแตกต่างกัน และนักเรียนชอบแบบไหนมากที่สุด
และครึ่งตัว
เพราะอะไร) ตัวแทนนักเรียน ๑ คนออกมายืนหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น
จุดประสงค์การเรียนรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างของคน (วิธีการวาดเริ่มอย่างไร วาดแบบครึ่งตัวและเต็มตัวแตกต่างกันอย่างไร)
ด้านความรู้
ขั้นสอน
อธิ บ ายวิ ธี ก ารวาดภาพคน ๑. ครูสาธิตและเขียนอธิบายวิธีการร่างภาพโครงสร้างและสัดส่วนของภาพคนครึ่งตัวและเต็มตัว
เหมือนแบบเบื้องต้น
โดยวาดให้ดูเป็นตัวอย่างบนกระดาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. ให้นักเรียนวาดภาพเพื่อนที่นั่งข้างกัน (ครึ่งตัว) โดยครูคอยให้คําแนะนําและปรึกษาเป็น
เข้าใจกระบวนการร่างภาพวาด รายบุคคล ครูคัดเลือกผลงาน ๑ – ๒ ชิ้น ให้เจ้าของผลงานออกมานําเสนอวิธีการวาดภาพเพื่อน
ภาพคนเหมือนเบื้องต้น
หน้ า ชั้ น เรี ย น นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มอภิ ป รายและแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลงานของเพื่ อ น
ด้านคุณลักษณะ
(ประเด็นการอภิปราย เช่น สัดส่วนของใบหน้าร่างกายเป็นอย่างไร องค์ประกอบของใบหน้า
๑. ใฝ่เรียนรู้
การดึงจุดเด่น )
๒. มีความมุ่งมัน่ ในการทํางาน ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่อง วิธีการวาดภาพคนเหมือนแบบเต็มตัวและครึ่งตัว
พร้อมประเมินผลงาน ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๒. นักเรียนศึกษาและฝึกฝนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ สร้างสรรค์ภาพตัวละคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

๕๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายวิธีการวาดภาพคน
เหมือนเบื้องต้น
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เข้าใจกระบวนการร่าง
ภาพวาดภาพคนเหมือนเบื้องต้น
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความมุ่งมัน่ ในการทํางาน

๕๕

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

สังเกตจากการตอบ
คําถาม

แบบบันทึกการตอบ
คําถาม

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ

ประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๔
คะแนนขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้บริหาร
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๕๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างภาพวาด

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/20/35/21
/2035211f3395a8dc466eb896fc7e32e3.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/44/fc/d5/44fcd5d0618b01 dde6
7b21281c8f4a30.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/b6
/a1/95/b6a19580c7af21ed093337d20abf5afb.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/f7/a8/f3/f7a8f3db5e2bc1
c2803199983e248d80.jpg
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ที่มา : https://campus.campus-star.com/variety/6059.html

ที่มา : https://campus.campus-star.com/variety/6059.html

๕๗

๕๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/a5/07/16/a507
16e234011182425ceba064c0e6a1.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/f4/fb/7f/f4fb7f8e8
6f9629fbbc3dfbd72f281fd.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/2f/90/bf/2f90bf6bc8
c841bcf1bb291bf8a71ed8.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/b2/9c/1d/b29c1d8d
9d6aec0f7ba504e9b60138dc.jpg
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๕๙

ใบความรูป้ ระกอบการสอนสําหรับครู เรือ่ ง วิธีการวาดภาพคนเหมือนเบื้องต้น
๑. หลักการวาดเส้นภาพคนเหมือนครึง่ ตัว (Portrait)
การวาดเส้นภาพคน แบ่งออกเป็น ๒ เพศ คือ ผู้หญิง และผู้ชาย โครงร่างของ ๒ เพศ มีความ
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผู้ชายจะมีโครงร่างที่ดูเข้มแข็งประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเป็นมัดส่วนผู้หญิงต้องแสดงส่วน
โครงร่างส่วนเว้าอย่างชัดเจนแต่โดยเฉพาะตรงช่วงสะโพก และช่วงหน้าอก การจะวาดภาพคนให้ได้ถูกต้อง
และสวยงามนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการหมั่นฝึกฝนอย่างจริงจัง จนเกิดความชานาญโดยเฉพาะส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายต้องให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง
การวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัวนั้น คือ การวาดตั้งแต่บริเวณส่วนศีรษะจนถึงเอว เป็นการวาดเส้น ประเภทที่
ผู้เริ่มต้นควรฝึกวาดให้เกิดความชํานาญ เพราะใบหน้าเป็นส่วนที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ เช่น ตา หู จมูก ปาก ดังนั้น
ผู้เริ่มต้นควรฝึกฝนให้เข้าใจการวาดภาพคนเหมือนนั้นแบ่งสัดส่วนออกเป็นทั้งหมด ๓ ส่วนครึ่ง คือ
ส่วนที่ ๑ จากปลายคางถึงปลายจมูก
ส่วนที่ ๒ จากปลายจมูกถึงคิ้ว
ส่วนที่ ๓ จากคิ้วถึงโคนผม
ส่วนที่ สามส่วนครึ่ง จากโคนผมจนถึงส่วนบนของศีรษะ

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/19/63/d5/1963d
5ab0162d9bcd76ca5f79b89e766.jpg

ก่อนจะฝึกวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว
ควรฝึกวาดหุ่นปูนเสียก่อน ซึง่ สามารถใช้เป็น
พื้นฐานในการวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว เช่น
หุ่นเหลี่ยม หุ่นวีนัส หุ่นเดวิด เป็นต้น ซึ่งจะ
ช่วยให้เข้าใจในการวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว
ได้ง่ายยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนาไปสู่การวาดภาพ
คนเหมือนเต็มตัว (Figure)
ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/69/c4/57/69c457810129a1b30af11fa2b4408e0c.jpg

๖๐

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. หลักการวาดเส้นภาพคนเต็มตัว (Figure)
การวาดภาพภาพคนเต็มตั วนั้น คือ การวาดคนตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า เพื่อศึกษาระบบกล้ามเนื้ อ
โครงกระดูก สัดส่วน สรีระร่างกายและท่าทางการเคลื่อนไหว การวาดคนเต็มตัว (Figure) มีการแบ่งสัดส่วนออกเป็น
ทั้งหมดของร่างกายโดยมาตรฐาน 7 ส่วนครึ่ง คือ
ส่วนที่ 1 จากศีรษะบนสุด จนถึง ปลายคาง
ส่วนที่ 2 จากปลายคาง จนถึง กลางหน้าอก
ส่วนที่ 3 จากกลางหน้าอก จนถึง สะดือ
ส่วนที่ 4 จากสะดือ จนถึง โคนขา
ส่วนที่ 5 จากโคนขา จนถึง กึง่ กลางขาอ่อน
ส่วนที่ 6 จากกึ่งกลางขาอ่อน จนถึง น่อง
ส่วนที่ 7 จากน่อง จนถึง ข้อเท้า
ส่วนที่ 7 1/2 จากข้อเท้า จนถึง ส้นเท้า
การที่จะวาดภาพคนเต็มตัวได้ดีนั้น ควรจะต้องศึกษากายวิภาค (Anatomy) ควบคู่ไปด้วย

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/08/d6/c6/08d6c6
0e202a74d3c2b297c189d3676f.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/25/ae/a3/25aea3d307879
bc96947a1415e0265ad.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๖๑

แบบบันทึกการตอบคําถาม
ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
อธิบายวิธกี ารวาดภาพ
คนเหมือนเบื้องต้น

ระดับคุณภาพคะแนน
๔
๓
๒
๑

๔

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

ระดับคุณภาพ
๓

๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
อธิบายขั้นตอนการร่างภาพโครงสร้างและสัดส่วนคน
เหมือนได้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน
อธิบายขั้นตอนการร่างภาพโครงสร้างและสัดส่วนคน
เหมือนได้เข้าใจ แต่ยังขาดขัน้ ตอนบางขั้นตอนเล็กน้อย
อธิบายขั้นตอนการร่างภาพโครงสร้างและสัดส่วนคน
เหมือนได้พอเข้าใจ แต่ยังขาดขั้นตอนบางขั้นตอน
อธิบายขั้นตอนการร่างภาพโครงสร้างและสัดส่วนคน
เหมือนได้บ้างเล็กน้อย ไม่ครบทุกขั้นตอน

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ

๖๒

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบประเมินใบงานนักเรียน

คําชีแ้ จง : ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
ระดับคุณภาพคะแนน
สรุปผลการประเมิน
ที่ ชื่อ- นามสกุล
๔
๓
๒
๑
ผ่าน ไม่ผ่าน

ประเด็นทีป่ ระเมิน
วิเคราะห์ลกั ษณะ
บุคลิกอารมณ์ของตัว
ละครได้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงประเด็น

ระดับคุณภาพคะแนน
๔
๓
๒
๑

คะแนน
๔
วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของตัว
ละครได้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงประเด็น
ดีมาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๓
วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของ
ตัวละครได้ดี แต่ยัง
มีส่วนที่ต้อง
เพิ่มเติมเล็กน้อย

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ

๒
วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของ
ตัวละครได้ แต่ยัง
มีส่วนที่ต้องเพิ่ม
เติมพอสมควร

๑
วิเคราะห์ลักษณะ
บุคลิกอารมณ์ของ
ตัวละครได้น้อย
มากมีส่วนที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุง
และเพิ่มเติมมาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๖๓

แบบประเมินผลงานนักเรียน
ที่

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การประเมินผลงาน
รายการประเมิน
เข้าใจกระบวนการร่าง
ภาพวาดภาพคน
เหมือนเบื้องต้น

ระดับคุณภาพคะแนน
๔
๓
๒
๑

๔

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

ระดับคุณภาพ
๓

๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
ผลงานมีความสมบูรณ์ สวยงาม โครงสร้างและสัดส่วน
คนเหมือนครึ่งตัวถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน
ผลงานมีความสวยงาม โครงสร้างและสัดส่วนคนเหมือน
ครึ่งตัว ผิดเพี้ยนเล็กน้อย
ผลงานยังขาดความสวยงาม โครงสร้างและสัดส่วนคน
เหมือนครึ่งตัว ผิดเพี้ยนเล็กน้อย
ผลงานขาดความสมบูรณ์ ไม่สวยงาม โครงสร้างและ
สัดส่วนคนเหมือนครึ่งตัว ไม่ถูกต้อง

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
เรื่อง วิธีการวาดภาพตัวละครในลักษณะแบบการ์ตูน
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ ๒๒๑๐๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๒.๒
ออกแบบตัวละคร

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรูท้ ี่ ๒.๒
เรื่อง วิธีการวาดภาพ
ตัวละครในลักษณะ
แบบการ์ตูน
๒. ภาพวาดการ์ตูน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ลักษณะบุคลิกอารมณ์ของ ขัน้ นําเข้าสูบ่ ทเรียน
๑. นักเรียนดูภาพวาดการ์ตูนที่มีลักษณะบุคลิกอารมณ์ต่าง ๆ
ตัวละครในรูปแบบภาพการ์ตูน
๒. นักเรียนและครูร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น (เช่น ภาพที่ ๑ มีลักษณะบุคลิก
๒. ขั้นตอนการเขียนภาพวาด
อารมณ์ โกรธ เศร้าหรือร่าเริง)
บุคลิกลักษณะอารมณ์ตัวละคร
ขั้นสอน
แบบภาพการ์ตูน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๒.๑ เรื่อง วิธีการวาดภาพตัวละครในลักษณะแบบการ์ตูน พร้อม
จุดประสงค์การเรียนรู้
กับครูสาธิตและวาดให้ดูเป็นตัวอย่าง
ด้านความรู้
๒. นักเรียนทําใบงานที่ ๒.๑ ออกแบบตัวละคร ถ่ายทอดลักษณะบุคลิกอารมณ์ตามแนวความคิด
ระบุบอกลักษณะบุคลิก
ของตัวเอง โดยครูคอยแนะนําและให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล
ลักษณะอารมณ์ของตัวละคร
๓. ครูคัดเลือกผลงาน ๑ – ๒ ชิ้น และให้เจ้าของผลงานออกมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ
โดยบอกถึงแนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบ
วาดภาพบุคลิกลักษณะ
ขั้นสรุป
แสดงอารมณ์ของตัวละคร
๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่อง การสร้างสรรค์ภาพวาดบุคลิกลักษณะอารมณ์
ด้านคุณลักษณะ
ตัวละครพร้อมประเมินผลงาน ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. นักเรียนศึกษาและฝึกฝนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
๒. มีความมุ่งมัน่ ในการทํางาน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ สร้างสรรค์ภาพตัวละคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

๖๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ระบุ บอกลักษณะบุคลิก
อารมณ์ของตัวละคร
ด้านทักษะ/กระบวนการ
วาดภาพบุคลิกลักษณะ
แสดงอารมณ์ของตัวละคร
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความมุ่งมัน่ ในการทํางาน

๖๕

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

สังเกตการตอบคําถาม

แบบประเมินการตอบ
คําถาม

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๖
คะแนนขึ้นไป

ประเมินใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๗
คะแนนขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๖
คะแนนขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้บริหาร
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๖๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบความรูท้ ี่ ๒.๑ เรื่อง การวาดลักษณะบุคลิกอารมณ์ตวั การ์ตนู
๑. การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกตัวละคร
การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกตัวละคร หมายถึง การวาดภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทาง
บุคลิกภาพของหน้าตา รูปร่าง อุปนิสัย เพศและวัย ได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะที่ถูกกําหนดมาในเนื้อหา
เรื่องราวตามที่พรรณนาไว้ในบทประพันธ์หรือจากเรื่องเล่านั้น ๆ โดยมากจะเขียนถ่ายทอดออกมาเป็นภาพคน
ที่มีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติ และมีบ้างที่เป็นภาพแบบการ์ตูนเพื่อสนองตอบในรสนิยมและวัยที่ต่างกัน
๒. ความหมายและประเภทของการ์ตูน
ความหมายของการ์ตูน “การ์ตูน” มาจากภาษาอังกฤษว่า cartoon หมายถึง ภาพวาดต่าง ๆ
ที่วาดขึ้นโดยไม่เน้นให้เหมือนกับความเป็นจริงทั้งหมดโดยจะตัดทอนรายละเอียดออกมา ภาพการ์ตูนจึงเขียน
ขึ้นด้วยลายรูปเส้นแบบง่าย ๆ โดยเน้นคุณลักษณะพิเศษของรูปร่าง กริยา ท่าทาง หน้าต่าง ของคน สัตว์ วัตถุ
สิ่งของ ฯลฯ การ์ตูนจัดเป็นงานทัศนศิลป์ เพราะเป็นงานศิลปะที่รับรู้ได้ทางการมองเห็นการ์ตูนนั้นมักใช้
ประกอบในงานต่าง ๆ ทั้งการ์ตูนประกอบหนังสือภาพยนตร์ แผ่นป้ายโฆษนา ฯลฯ
๓. ลักษณะของภาพวาดการ์ตนู มีดังนี้
๓.๑ แบบธรรมชาติ เป็นแบบที่อิงลักษณะ
ความเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งใน
ลักษณะที่มีสัดส่วนเหมือนหรือคล้ายธรรมชาติใน
ลักษณะแบบยืดสัดส่วนและหดสัดส่วน
๓.๒ แบบเหนือธรรมชาติ เป็นแบบที่สร้าง
สรรค์ขึ้นตามจินตนาการเหนือรูปแบบที่พบเห็นใน
ธรรมชาติทั่วไป แต่อาจได้แรงใจมาจากสิ่งที่มีอยู่
จริงหรือคิดขึ้นใหม่ก็ได้ เช่น โดเรมอน โดนัลดั๊ก
เป็นต้น
ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/b4/56/7e/
b4567eccec80f3a74456474e6e51b20b.jpg

ที่มา : https://kotaku.com/ready-foranything-1820378663

๔. ประเภทของการ์ตูน การ์ตูนแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๔.๑ การ์ ตู น ล้ อ เลี ย น เป็ น ภาพที่ มี ค วามผิ ด เพี้ ย นหรื อ เกิ น กว่ า ความเป็ น จริ ง โดยล้ อ เลี ย น
ลักษณะเฉพาะของผู้ที่เป็นแบบในการวาด ส่วนมากจะเป็นภาพล้อเลียนบุคคลสําคัญในแวดวงต่าง ๆ เช่น
บุคคลสําคัญทางการเมือง นักแสดง นักร้องที่มีชื่อเสียง
๔.๒ การ์ ตู น ประกอบเรื่ อ ง เป็ น การ์ ตู น ที่ ว าดขึ้ น เพื่ อ ประกอบเนื้ อ หาของข้ อ เขี ย นต่ า ง ๆ เช่ น
ประกอบสื่อทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และประกอบสื่อการโฆษณา เป็นต้น
๔.๓ การ์ตูนภาพยนต์ เป็นภาพการ์ตูนที่เขียนแสดงอิริยาบถในท่านิ่งหลายภาพ ซึ่งค่อย ๆ เปลี่ยน
ท่าทางไปทีละนิด แล้วนําไปถ่ายทําด้วยเทคนิคการถ่ายภาพยนตร์หรือใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ทําให้ภาพนั้น
เคลื่อนไหวได้คล้ายมีชีวิตมีลักษณะของภาพที่สมจริง มีลักษณะของกายวิภาคแสง-เงา และรายละเอียดที่
ชัดเจน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๖๗

การสื่อสารของภาพวาดบุคลิกตัวละคร แสดงออกได้ ๒ ทาง คือ สีหน้าและท่าทาง
๑. สีหน้า คือการแสดงออกทางส่วนประกอบของใบหน้า ได้แก่ คิ้ว ตา จมูก ปาก และหู ซึ่งจะ
ช่วยสื่อสารให้เรารับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครนั้น เช่น ดีใจ เสียใจ และโกรธ เป็นต้น
ส่วนประกอบของใบหน้าที่มีบทบาทสําคัญในการให้ความรู้สึกทางอารมณ์มีอยู่ 3 อย่าง ได้แก่
คิ้ว ตา และปาก

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/b5/1f/9d/b51f9d3c0d5438f
02787d6001451b467.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/c1/09/a9/c109a940
6bca4d668de9ac5e84a2984d.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/34/6f/b3/346fb352d
024b93b43b7570cd78dc841.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/71/b6/4c/71b64cef
adc55b2a78ca5a00069c053a.jpg

๖๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. ท่าทาง คือ สิ่งที่บอกว่าตัวละครนั้นกําลังทําอะไรอยู่ และยังเป็นสิ่งช่วยเสริมน้ําหนักความชัดเจน
แสดงให้เห็นสีหน้าเด่นชัดขึ้น เช่น ดีใจออกนอกหน้าจนกระโดดตัวลอย เป็นต้น

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/93/8d/88/938d88b9e953149e5aa747560280d3ad.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/77/87/ed
/7787ed3082e286fdbe9cd0f109f42bc6.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/7f/a1/a7/7fa1a738cd
7187040b391ba3dbf65bed.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การเขียนภาพการ์ตนู ขั้นตอนการเขียนภาพการ์ตูน มีดังนี้
๑. กําหนดแนวคิด เริ่มจากการจินตนาการถึงการ์ตูน
ว่าต้องการวาดออกมาในรูปแบบใดจับประเด็นของจุดประสงค์ที่
ต้ อ งการให้ ตั ว ละครนั้ น ๆ มี ลั ก ษณะเด่ น อย่ า งไร เช่ น เถ้ า แก่
อาเซี่ยผู้มีอันจะกิน จะมีลักษณะรูปร่างอ้วนท้วม ดวงตาเล็ก
คนชรามีลักษณะหลังงอ ใบหน้าเหี่ยวย่น ผมขาว และโจรผู้ร้าย
มีคิ้วหนา ตาดุดันไว้หนวดเครา เป็นต้น
๒. กําหนดโครงสร้าง โดยการร่างภาพที่จะวาดเป็น
โครงสร้างภาพรวม ด้ายเส้นและรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรง
ต่าง ๆ ผสมผสานกัน
๓. กําหนดความรู้สึก คือการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ที่ผู้เขียนต้องการให้ปรากฏในภาพการ์ตูนนั้นเพื่อให้ผู้ชมทราบว่า
ตัวการ์ตูนเหล่านั้นมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร

๖๙

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/c9/40/73/
c9407322410cb40854904d930cb43727.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/1a/7f/b2/1a7fb295570fea4c38eb21a964cea34d.jpg

๗๐

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างภาพการ์ตูน

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/c3/f5/ab/c3f5ab03ca659683266a999d715f3f09.jpg
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ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/7d/36/9d/7d369d003341cafb66d46ebda8a1a67a.jpg

๗๑

๗๒

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานที่ ๒.๒ ออกแบบตัวละคร
คําชีแ้ จง : ให้นักเรียนออกแบบตัวละครลักษณะแบบภาพการ์ตูน ตามความคิดและจินตนาการ

แนวคิดและแรงบันดาลใจ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ……………………………………………………เลขที่……………….
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๗๓

แบบประเมินใบงานนักเรียน
คําชีแ้ จง : ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกตเกณฑ์ผ่าน
การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๗ คะแนน

ที่ ชื่อ- นามสกุล

ประเด็นที่ ๑

รายงานการสังเกต
ประเด็นที่ ๒

ประเด็นที่ ๓

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒

ประเด็นทีป่ ระเมิน

๔
๑. นักเรียนสามารถ ผลงานแสดงการ
วาดภาพแสดงบุคลิก สร้างสรรค์บุคลิก
ลักษณะของตัวละคร ลักษณะของตัวละคร
ได้อย่างสวยงาม
ได้อย่างสวยงาม
ผลงานมีความสะอาด ผลงานมีความสะอาด
และสมบูรณ์ดีมาก
และสมบูรณ์

สรุปผลการ
ประเมิน
ไม่
๑๒ ผ่าน
ผ่าน

รวม
๑

คะแนน
๓
ผลงานแสดงการ
สร้างสรรค์บุคลิก
ลักษณะของตัวละคร
ได้อย่างสวยงาม
ผลงานมีความสะอาด
และสมบูรณ์ดี แต่ยัง
มีส่วนที่ต้องเพิ่มเติม
เล็กน้อย

๒
ผลงานแสดงการ
สร้างสรรค์บุคลิก
ลักษณะของตัว
ละครได้สวยงาม
พอใช้ ผลงานมี
ความสะอาดและ
สมบูรณ์พอใช้ แต่
ยังมีส่วนที่ต้อง
เพิ่มเติมพอสมควร

๑
ผลงานแสดงการ
สร้างสรรค์บุคลิก
ลักษณะของตัวละคร
มีความสวยงามน้อย
ถึงน้อยมาก ผลงาน
มีความสะอาดและ
ความสมบูรณ์ของ
ผลงานน้อยถึงน้อย
มาก มีส่วนที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุงและ
เพิ่มเติมมาก

๗๔

ประเด็นทีป่ ระเมิน
๒. นักเรียนสามารถ
วาดภาพแสดงบุคลิก
ลักษณะของตัวละคร
ได้อย่างสร้างสรรค์

๓. นักเรียนสามารถ
วาดภาพแสดงบุคลิก
ลักษณะอารมณ์ของ
ตัวละครมีเอกลักษณ์
โดดเด่น

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คะแนน
๔
ผลงานมีรปู แบบแปลก
ใหม่ไม่ซ้ํากับผลงาน
ของผู้อื่น มีการวาด
ภาพแสดงบุคลิก
ลักษณะของตัวละคร
ได้ชัดเจน แสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์
ดีมาก
นักเรียนสามารถวาด
ภาพแสดงบุคลิก
ลักษณะอารมณ์ของ
ตัวละครได้ชัดเจน มี
เอกลักษณ์โดดเด่น
น่าสนใจ

๓
ผลงานมีความ
น่าสนใจดี มีการสื่อ
ความหมายและวาด
ภาพแสดงบุคลิก
ลักษณะของตัว
ละครได้ถือว่ามี
ความคิด
สร้างสรรค์ดี
นักเรียนสามารถวาด
ภาพแสดงบุคลิก
ลักษณะอารมณ์ของ
ตัวละครได้ปาน
กลาง มีเอกลักษณ์
แต่ไม่โดดเด่น

ระดับคุณภาพคะแนน
๔ หมายถึง ดีมาก
๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
นักเรียนได้ ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๒
ผลงานมีรปู แบบ
คล้ายคลึงกับผล
งานของคนอื่น
การสื่อความหมาย
และวาดภาพแสดง
บุคลิกลักษณะของตัว
ละคร ได้พอใช้

๑
ผลงานมีรปู แบบ
คล้ายคลึงกับ
ผลงานของคนอืน่
ไม่แปลกใหม่ ไม่มี
ความน่าสนใจ ไม่มี
การแสดงบุคลิก
ลักษณะของตัว
ละครต่างๆเลย
นักเรียนสามารถวาด นักเรียนสามารถ
ภาพแสดงบุคลิก
วาดภาพแสดง
ลักษณะอารมณ์ของ บุคลิกลักษณะ
ตัวละครพอได้
อารมณ์ของตัว
สามารถดึงเอกลักษณ์ ละครได้เล็กน้อย
ออกมาได้บางส่วน แต่ไม่มเี อกลักษณ์

ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นตอนวิธีการเขียนภาพ
แสดงเรื่องราวของตัวละคร

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้าสูบ่ ทเรียน
๑. ครูกล่าวทักทายนักเรียนและทบทวนความรู้เดิม
๒. นักเรียนดูภาพวาดวรรณคดีไทย วิเคราะห์และตอบคําถามต่อไปนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
- ภาพวาดดังกล่าวมาจากวรรณคดีไทยเรือ่ งใด
ด้านความรู้
- ศิลปินใช้วิธีการใดในการสร้างสรรค์ผลงาน
อธิบายเทคนิค วิธีการวาด
- เรื่องราวในภาพกําลังเล่าถึงอะไร
ภาพแสดงเรื่องราวของตัวละคร
โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
ออกแบบและสร้างสรรค์
๑. นักเรียนและครูพูดคุยซักถามเกี่ยวกับ แนวทางการวาดภาพแสดงเรื่องราวของตัวละคร
ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละคร
๒. แบ่งนักเรียนเป็น ๘ กลุม่ ๆ ละเท่า ๆ กัน ให้สามาชิกของแต่ละกลุม่ นําผลงานออกแบบตัว
ด้านคุณลักษณะ
ละครจากใบงานที่ ๒.๒ มาร่วมกันคิดสร้างสรรค์ภาพวาพแสดงเป็นเรื่องราวลงในใบงานที่ ๒.๓
๑. ใฝ่เรียนรู้
โดยครูคอยแนะนําและให้คําปรึกษานักเรียนแต่ละกลุ่ม
๒. มีความมุ่งมัน่ ในการทํางาน
๓. ครูคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดีจํานวน ๑ ชิ้น และให้ตัวแทนของกลุ่มออกมา
ด้านเจตคติ
นําเสนอหน้าชั้นเรียนถึงเรื่องราวและแรงบันดาลใจ โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ
รู้สึกภาคภูมิใจ ชื่นชมและ มากขึ้น
เห็นคุณค่าในผลงานของตนเอง ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่อง สร้างสรรค์ภาพวาดแสดงเรื่องราวของตัวละคร
พร้อมประเมินผลงาน ครูให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ สร้างสรรค์ภาพตัวละคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
เรื่อง สร้างสรรค์ภาพแสดงเรื่องราวของตัวละคร
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๒.๓
สร้างสรรค์เรื่องราว
ของตัวละคร

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภาพวาดวรรณคดี
ไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๗๕

๗๖
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายเทคนิค วิธีการการวาด
ภาพแสดงเรื่องราวของตัวละคร
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ออกแบบและสร้างสรรค์
ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละคร
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความมุ่งมัน่ ในการทํางาน
ด้านเจตคติ
รู้สึกภาคภูมิใจ ชื่นชมและเห็น
คุณค่าในผลงานของตนเอง

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

สังเกตการตอบคําถาม แบบประเมินการตอบ
คําถาม

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๖
คะแนนขึ้นไป

ประเมินใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๗
คะแนนขึ้นไป

สังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๖
คะแนนขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้บริหาร
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ภาพวาดวรรณคดีไทย

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/05/70/12/0570129e19aad80306dc9f4d3ab45f5e.jpg

ที่มา : https://i.pinimg.com/564x/4e/f7/e1/4ef7e1328a6731c4cac8ed0d98fe47b8.jpg

๗๗

๗๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานที่ ๒.๓ สร้างสรรค์เรือ่ งราวของตัวละคร
คําชี้แจง : ให้นักเรียนนําตัวละครที่ออกแบบไว้มาร่วมกันคิดสร้างสรรค์เรื่องราวของตัวละครตามจินตนาการ
โดยมีการเรียงลําดับเหตุการณ์แสดงถึงบทบาทของตัวละครแต่ละตัวได้อย่างชัดเจน

แรงบันดาลใจและเรื่องราวในภาพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สมาชิกในกลุม่
๑.ชื่อ…………………………………………เลขที…่ …………… ๒.ชื่อ…………………………………………..เลขที…่ …….
๓.ชื่อ…………………………………………เลขที…่ …………… ๔.ชื่อ………………………………………….เลขที…่ …….
๕.ชื่อ…………………………………….…..เลขที…่ …………….

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๗๙

แบบประเมินใบงานนักเรียน
คําชีแ้ จง : ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
เกณฑ์ผ่านการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๗ คะแนน
รายงานการสังเกต
สรุปผลการ
รวม
ประเมิน
ประเด็นที่ ๑
ประเด็นที่ ๒
ประเด็นที่ ๓
ที่ ชื่อ- นามสกุล
ไม่
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑๒ ผ่าน
ผ่าน

คะแนน

ประเด็นทีป่ ระเมิน

๔
๑. นักเรียนสามารถ ผลงานมีการออกแบบ
ออกแบบเรื่องราว อย่างสร้างสรรค์ดีมาก
มีความคิดแปลกใหม่ไม่
ของตัวละครได้
อย่างสร้างสรรค์มี ซ้ํากับผลงานของผู้อื่น
ความคิดแปลกใหม่
๒. นักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราว
ของตัวละครได้
สื่อสารเรื่องราว
เข้าใจง่ายมี
ความชัดเจน

ผลงานมีเรื่องราว
น่าสนใจ สามารถ
สื่อสาร ถ่ายทอด
บุคลิกลักษณะของตัว
ละครได้ดีมาก เข้าใจ
ง่าย ชัดเจน

๓. นักเรียนตกแต่ง
ภาพผลงานได้อย่าง
สวยงามผลงานมี
ความสะอาดและ
สมบูรณ์

ตกแต่งภาพผลงานได้
สวยงามโดดเด่น
มีความสะอาด
เรียบร้อยและสมบูรณ์

๓
ผลงานมีออกแบบ
อย่างสร้างสรรค์ดีแต่
ความคิดยังไม่ค่อย
แปลกใหม่ผลงาน
มีรูปแบบคล้ายคลึง
กับผลงานของคนอื่น
ผลงานมีเรื่องราว
น่าสนใจพอใช้
สามารถสื่อสาร
ถ่ายทอดบุคลิก
ลักษณะของ
ตัวละครได้ดี

๒
ผลงานมีความ
น่าสนใจดี แต่
ความคิดไม่แปลก
ใหม่ นําผลงาน
ของผู้อื่นมาปรับ
เปลี่ยนใหม่
ผลงานมีเรื่องราว
ไม่ค่อยน่าสนใจ
สื่อสาร ถ่ายทอด
บุคลิกลักษณะ
ของตัวละครได้
พอใช้ ไม่ชัดเจน

๑
ผลงานไม่ค่อย
น่าสนใจความคิดไม่
แปลกใหม่ นํา
ผลงานของผู้อื่นมา
คัดลอก
ผลงานมีเรื่องราวไม่
น่าสนใจสื่อสาร
ถ่ายทอดบุคลิก
ลักษณะของตัวละคร
ได้ไม่ได้ ไม่ชัดเจน
เข้าใจยาก

ตกแต่งภาพผลงาน
ได้สวยงามดี มี
ความสะอาด
เรียบร้อยแต่ยังไม่
ค่อยสมบูรณ์

ตกแต่งภาพ
ผลงานได้สวยงาม
พอใช้ มีความ
สะอาดเรียบร้อย

ตกแต่งภาพผลงาน
ได้สวยงาม
พอใช้แต่ไม่มีความ
สะอาด เรียบร้อย

๘๐
ระดับคุณภาพคะแนน
๔
๓
๒
๑

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
นักเรียนได้ ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๘๑

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ในงานโฆษณา
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๒
รายวิชาทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๕ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
ทัศนศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๑.๑
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์คณ
ุ ค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรูส้ ึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ
ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๓/๗ บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ และนําเสนอตัวอย่าง
ประกอบ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การโฆษณาเป็นการให้ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสื่อสารจูงใจผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ โดยโน้มน้าว
จิตใจให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสาระที่โฆษณาอันเอื้ออํานวยให้มีการซื้อหรือใช้
สินค้าและบริการตลอดจนชักนําให้ปฏิบัติตามแนวความคิดต่าง ๆ โดยมีการสื่อเรื่องราวด้วยตัวอักษรข้อความที่
กระชับโดยใช้หลักการออกแบบให้ตัวอักษรน่าสนใจรวมถึงมีการออกแบบโลโก้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสินค้าที่
ช่วยทําให้จดจําได้ง่าย มีการใช้ภาพประกอบรูปภาพที่ทําให้โปสเตอร์โฆษณามีความน่าสนใจ
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
.
- ทัศนศิลป์กบั การโฆษณา
- หลักการออกแบบกับการโฆษณาในงานทัศนศิลป์
- หลักการออกแบบตัวอักษร
- หลักการออกแบบโลโก้
- การออกแบบโปสเตอร์โฆษณา
ทักษะ/กระบวนการ
- ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
- ทักษะกระบวนการปฎิบัติงาน
เจตคติ
- สุนทรียภาพ
- เห็นคุณค่า
- ตั้งใจ
- ความรับผิดชอบ

๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
- แบบทดสอบ
- ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์การสื่อความหมายเพื่อโน้มน้าวจิตใจในงานโฆษณา
ใบงานเรื่อง การออกแบบตัวอักษรเพื่อใช้ในการโฆษณา
ใบงานเรื่อง การออกแบบโลโก้เพื่อใช้ในการโฆษณา
ใบงานเรื่อง การออกแบบโปสเตอร์โฆษณา
เกณฑ์การประเมินผลงานชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการ
ประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สามารถวิเคาระห์
สามารถวิเคาระห์
๑. วิเคราะห์ สามารถวิเคาระห์
รูปแบบงาน รูปแบบงานโฆษณา รูปแบบงานโฆษณา รูปแบบงานโฆษณา
ได้ตรงตามรูปแบบ ได้ตรงตามรูปแบบ ได้ตรงตามรูปแบบ
โฆษณา
ประเภทของงาน
ประเภทของงาน
ประเภทของงาน
โฆษณา ได้ค่อนข้าง โฆษณา ปฏิบัติงาน
โฆษณา ได้อย่าง
ได้บ้าง
ครบถ้วน
ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์

๑ (ปรับปรุง)
ไม่สามารถวิเคา
ระห์รูปแบบงาน
โฆษณา ได้ตรง
ตามรูปแบบ
ประเภทของงาน
โฆษณา
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๘๓

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ออกแบบอักษรได้ ออกแบบอักษรได้
๒. การออกแบบ ออกแบบอักษรได้
น่าสนใจมีความ
อักษรเพื่อใช้ใน น่าสนใจมีความแปลก น่าสนใจมีความ
แปลกใหม่เหมาะสม เหมาะสมกับงาน
งานโฆษณา
ใหม่สร้างสรรค์
กับงานโฆษณาได้ดี โฆษณาได้
เหมาะสมกับงาน
โฆษณาได้ดีมาก
ออกแบบโลโก้ได้
ออกแบบโลโก้ได้
๓. การออกแบบ ออกแบบโลโก้ได้
น่าสนใจมีความ
โลโก้เพือ่ ใช้ใน น่าสนใจมีความแปลก น่าสนใจมีความ
แปลกใหม่เหมาะสม เหมาะสมกับงาน
การโฆษณา
ใหม่สร้างสรรค์
กับงานโฆษณาได้ดี โฆษณาได้
เหมาะสมกับงาน
โฆษณาได้ดีมาก
๔. หลักการ
มีการจัดรูปแบบการ มีการจัดรูปแบบการ มีการจัดรูปแบบการ
ออกแบบเพื่อใช้ใน ออกแบบเพื่อใช้ใน
ออกแบบเพือ่ ใช้ ออกแบบเพื่อใช้ใน
การโฆษณาที่คอ่ น การโฆษณาที่
ในการโฆษณา การโฆษณาที่มี
น่าสนใจ แต่ยังขาด
ข้างแปลกใหม่
รูปแบบแปลกใหม่
น่าสนใจ ประณีต ความประณีต
น่าสนใจ ประณีต
สวยงาม
สวยงาม
สวยงาม
๕. มีความคิด
สร้างสรรค์ใน
การออกแบบ
โปสเตอร์
โฆษณา

สามารถออกแบบและ
สร้างสรรค์โปสเตอร์
โฆษณาที่ดึงดูดความ
สนใจ มีรูปแบบที่
ถูกต้อง ตรงตาม
ประเภทและเนื้อหา
ของงานโฆษณา

สามารถออกแบบ
และสร้างสรรค์
โปสเตอร์โฆษณาที่
ดึงดูดความสนใจ มี
รูปแบบที่ถูกต้อง
ตรงตามประเภท
และเนื้อหาของ
งานโฆษณามี
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย

สามารถออกแบบ
และสร้างสรรค์
โปสเตอร์โฆษณาที่
ดึงดูดความสนใจ มี
รูปแบบที่ถูกต้อง
ตรงตามประเภท
และเนื้อหาของงาน
โฆษณาและมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน

๑ (ปรับปรุง)
ออกแบบอักษรได้ไม่
น่าสนใจมีความไม่
เหมาะสมกับงาน
โฆษณา
ออกแบบโลโก้ได้ไม่
น่าสนใจมีความไม่
เหมาะสมกับงาน
โฆษณา
มีการจัดรูปแบบการ
ออกแบบเพื่อใช้ใน
การโฆษณาที่ยังไม่
สมบูรณ์ ขาดความ
สนใจ

สามารถออกแบบ
และสร้างสรรค์
โปสเตอร์โฆษณาไม่
น่าสนใจ มีรูปแบบที่
ถูกต้อง แต่ไม่ตรง
ตามประเภทเนื้อหา
ของงานโฆษณา

๘๔

เกณฑ์การตัดสินคะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑๘ - ๒๐
๑๕ - ๑๗
๑๐ - ๑๔
๖-๙
ตั้งแต่ระดับ ๑๐

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง
- ๑๔

คะแนนแบบทดสอบ เต็ม ๑๐ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๕ คะแนน ขึ้นไป

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑
เรื่อง งานโฆษณา
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ทัศนศิลป์กบั งานโฆษณา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
ทัศนศิลป์กับงานโฆษณา
๑. ครูนําตัวอย่างผลงานทัศนศิลป์ (งานจิตรกรรม) และงานโปสเตอร์โฆษณามาให้นักเรียนดูและ
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนบอกความหมาย ร่วมกันสนทนาถึงงานทัศนศิลป์ที่ใช้งานโฆษณา
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงโปสเตอร์โฆษณาที่พบเห็นในปัจจุบัน
งานโฆษณาได้
๒. นักเรียนอธิบายรูปแบบ ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายถึงงานจิตรกรรมที่เป็นงานทัศนศิลป์เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ด้วย
ของโปสเตอร์โฆษณาได้
การวาดภาพระบายสี ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานโปสเตอร์ที่มีภาพประกอบ
๓. นักเรียนอธิบายงาน
๒. ครูอธิบายรูปแบบและลักษณะของงานโฆษณาพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
ทัศนศิลป์ทใี่ ช้ในงานโฆษณาได้
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ในเรื่องทัศนศิลป์กับงานโฆษณา
ด้านความรู้
๔. นักเรียนทําแบบทดสอบทัศนศิลป์กับงานโฆษณา
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ขั้นสรุป
ทัศนศิลป์กับงานโฆษณา
๑. ครูเฉลยแบบทดสอบทัศนศิลป์กับงานโฆษณา
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปทัศนศิลป์ทใี่ ช้ในงานโฆษณา
ทักษะการคิด
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมั่นในการ
๔. ทํางาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
แบบทดสอบเรื่องทัศนศิลป์
กับงานโฆษณา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้ เรื่องทัศนศิลป์
กับงานโฆษณา

เวลา ๑ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๘๕

๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทัศนศิลป์
การทดสอบ
กับงานโฆษณา
ด้านทักษะกระบวนการ
ทักษะการคิด
สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมั่นในการทํางาน

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบทดสอบ

เกณฑ์ผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ๕-๑๐

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้

เกณฑ์ผ่าน
๕-๑๐ คะแนน

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้านคุณลักษณะ

เกณฑ์ผ่าน
๕-๑๐ คะแนน

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๘๗

ใบความรู้
ทัศนศิลป์กับงานโฆษณา
งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา

ภาพตัวอย่างการโฆษณา เคเอฟซี
ผลงานทัศนศิลป์อย่างหนึ่งที่เราจะพบได้อย่างแพร่หลายในสังคมก็คือ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะงานโฆษณาที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของโปสเตอร์ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในแง่ของการ
สร้างสรรค์รูปแบบวัสดุที่ใช้ ตลอดจนเทคนิคในการผลิตผลงานถือเป็นงานโฆษณาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้พบเห็น
กระทําในสิ่งที่ผู้ผลิตโฆษณาคาดหวังไว้
การเรียนรู้วิธีการออกแบบโฆษณานอกจากจะทําให้เราสามารถบรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการทํา
โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อโน้มน้าวใจได้แล้ว เรายังสามารถจะนําความรู้จากการศึกษาไปสร้างสรรค์งาน
โฆษณาในรูปแบบโปสเตอร์ได้ถูกต้องมีความงดงาม และมีประสิทธิภาพในการใช้งานด้วย
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฆษณา
๑.๑. ความหมายของโฆษณา หมายถึง การเผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน ป่าวร้อง ป่าวประกาศ
เช่น โฆษณาสินค้า
๑.๒. รูปแบบของการโฆษณา หลักสําคัญอยูท่ ี่ต้องการสื่อความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบ และ
ผู้พบเห็น เพื่อเชิญชวนมาใช้บริการสินค้าที่ทาํ โฆษณา
๑.๓. จุดมุ่งหมายของการโฆษณา
- การโฆษณาเพื่อความเข้าใจร่วมกันในสังคม
- การโฆษณาเพื่อรณรงค์หรือต่อต้านฯ
- การโฆษณาเชิญชวนเพื่อผลทางธุรกิจ

๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. ทัศนศิลป์กับงานโฆษณา
งานทางด้านทัศนศิลป์นับว่ามีบทต่อสังคม โดยเฉพาะงานโฆษณาถือว่าเป็นสื่อกลางที่ช่วยสร้างความเข้าใจ
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
๒.๑. ความหมายและลักษณะของโปสเตอร์เพื่อการโฆษณาโปสเตอร์ หมายถึง ภาพศิลปะที่สามารถ
รายละเอียดให้ผู้พบเห็นเข้าใจความหมายโดยรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น
๒.๒. ประเภทของโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา แบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ คือ โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพ
โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร และโปสเตอร์ที่มีรูปภาพและตัวอักษร
๑. โปสเตอร์ทมี่ ีเฉพาะรูปภาพ เป็นการโฆษณาที่ใช้ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพกราฟิกตามที่ออกแบบ
โดยไม่มตี ัวอักษรโดยใช้หลักดังนี้
- ออกแบบตัวอักษรให้มีจดุ สนใจอยู่เพียงจุดเดียว
- ภาพต้องสื่อความหมายที่เข้าใจได้
- มีสีสันสะดุดตา

ที่มา : https://www.google.com/search?q=รูปแบบการโฆษณา

๒. โปสเตอร์ทมี่ ีเฉพาะตัวอักษร เป็นการทําโฆษณาโดยใช้คําหรือข้อความเป็นสื่อ โดยใช้หลักดังนี้
- ออกแบบตัวอักษรให้สะดุดตา
- ใช้ตัวอักษรที่อ่าได้ชดั เจน
- มีสีสันสะดุดตา

ที่มา : http://www.printtosme.com
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๘๙

๓. โปสเตอร์ทมี่ ีรูปภาพและตัวอักษรเป็นโปสเตอร์ที่
ประกอบด้วยภาพและข้อความในเรื่องเดียวกัน โดยจะต้องยึดหลัก
ดังต่อไปนี้
- กําหนดถ้อยคําที่หัวเรื่องที่กระชับ
- ออกแบบตัวอักษรโดยมีชื่อเรื่องหรือหัวเรื่องและ
ถ้อยคําที่ลดหลั่นกันไป
- ออกแบบภาพที่สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์
- ออกแบบให้มีสีสันทีช่ ่วยดึงดูดใจ
ที่มา : https://1112.com

๒.๓. หลักการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา มีหลักดังนี้
๑. ความเป็นเอกภาพ
เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะ
และด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผลรวมอัน
ไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป การสร้างงานศิลปะ คือ การสร้างเอกภาพขึ้นจากความสับสน ความยุ่งเหยิง
เป็นการจัดระเบียบและดุลยภาพให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้ โดยการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ให้สัมพันธ์
กันเอกภาพของงานศิลปะ มีอยู่ ๒ ประการ คือ
เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมีจุดมุ่งหมายเดียวแน่นอน และมี
ความเรียบง่าย งานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิดหลายอารมณ์ไม่ได้ จะทําให้สับสน ขาดเอกภาพ และการ
แสดงออกด้วยลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน ก็สามารถทําให้เกิดเอกภาพแก่ผลงานได้
เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบ
ทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปิน ออกได้อย่างชัดเจน
เอกภาพของรูปทรงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะเพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดง
ออกถึงเรื่องราวความคิดและอารมณ์ ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับ
ธรรมชาติ
๒. ความมีสมดุล
ความสมดุล หรือดุลยภาพ หมายถึง น้ําหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบไม่เอนเอียงไปข้าง
ใดข้างหนึ่งในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืนความพอเหมาะพอดีของส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหนึ่ง หรือ
งานศิลปะชิ้นหนึ่งการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ลงในงานศิลปกรรมนั้นจะต้องคํานึงถึงจุดศูนย์ถ่วงในธรรมชาตินั้น
ทุกสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน
ฉะนั้นในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไปแน่นไป หรือเบาบางไปก็จะทําให้
ภาพนั้นดูเอนเอียงและเกิดความรู้สึกไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความงาม ดุลยภาพในงานศิลปะ มี ๒ ลักษณะ
คือ

๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ
การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุลเป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะมีใช้น้อยส่วนมากจะ
ใช้ ใ นลวดลายตกแต่ ง ในงานสถาปั ต ยกรรมบางแบบ หรื อ ในงานที่ ต้ อ งการดุ ล ยภาพที่ นิ่ ง และมั่ น คงจริ ง ๆ
ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันมักเป็นการ
สมดุลที่เกิดจาการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกันใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มี
ความสมดุลกันอาจเป็นความสมดุลด้วยน้ําหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้การจัดองค์ประกอบให้เกิด
ความสมดุลแบบอสมมาตรอาจทําได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเลื่อนรูปที่มีน้ําหนักมากว่าเข้าหา
แกนจะทําให้เกิดความสมดุลขึ้น หรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจถ่วงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่
มีรูปแบบธรรมดา
๓. ความโน้มน้าวใจ
การโน้มน้าวใจ คือ การพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ การกระทําของบุคคล
อื่นด้วยกลวิธีที่เหมาะสมให้มีผลกระทบใจผู้นั้น จนเกิดการยอมรับและเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวใจต้องการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบ
เรื่อง งานทัศนศิลป์กับการโฆษณา
คําชี้แจง : แบบทดสอบนี้มที งั้ หมด ๑๐ ข้อ ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สดุ เพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดไม่จัดเป็นความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา
ก. ความหมายของการโฆษณา
ข. รูปแบบของการโฆษณา
ค. ความสําคัญของการโฆษณา
ง. จุดมุ่งหมายขอการโฆษณา
๒. ข้อใดไม่ใช่จุดมุงหมายของการโฆษณา
ก. การโฆษณาเพื่อความเข้าใจร่วมกันในสังคม
ข. การโฆษณาเชิญชวนเพื่อผลทางธุรกิจ
ง. การโฆษณาเพื่อความพอใจของตนเอง
ค. การโฆษณาเพื่อรณรงค์หรือต่อต้านฯ
๓. ข้อใดกล่าวถึงการเรียนรูว้ ิธีการออกแบบโฆษณา วิธกี ารใช้งานทัศนศิลป์ในการทําโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องที่สุด
ก. สร้างสรรค์รปู แบบโปสเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ข. สร้างสรรค์รปู แบบโปสเตอร์ได้ถูกต้อง
ค. สร้างรูปแบบของโปสเตอร์ให้มีความงดงาม
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
๔. ข้อใดไม่จัดอยู่ในงานทัศนศิลป์กับงานโฆษณา
ก. จุดมุ่งหมายการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา
ข. ความหมายและลักษณะของโปสเตอร์เพือ่ การโฆษณาโปสเตอร์
ค. ประเภทของโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา
ง. หลักการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา
๕. ประเภทของโปสเตอร์เพือ่ การโฆษณาแบ่งเป็นกี่รูปแบบ
ก. แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ
ข. แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ
ค. แบ่งเป็น ๔ รูปแบบ
ง. แบ่งเป็น ๕ รูปแบบ
จากภาพต่อไปนี้ให้นักเรียนเลือกตอบคําถาม ข้อที่ ๖ - ๗ ให้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.

๙๑

๙๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๖. ออกแบบตัวอักษรให้มีจุดสนใจอยู่เพียงจุดเดียวและภาพต้องสื่อความหมายที่เข้าใจได้ มีสีสันสะดุดตา
๗. มีกําหนดถ้อยคําที่หัวเรื่องที่กระชับ ออกแบบตัวอักษรโดยมีชื่อเรื่องหรือหัวเรื่องและถ้อยคําที่ลดลั่นกันไป
และออกแบบภาพที่สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์
๘. ข้อใดไม่ใช่หลักการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา
ก. ความกลมกลืน
ข. ความสมดุล
ค. การโน้มน้าวใจ
ง. ความเป็นเอกภาพ
๙. การจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ต้องการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือข้อใด
ก. จังหวะและจุดสนใจ
ข. ความสมดุล
ค. ความเป็นเอกภาพ
ง. ความกลมกลืน
๑๐. ความสมดุลแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ
ก. แบ่งออกเป็น ๑ ลักษณะ
ค. แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ

ข. แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ
ง. แบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ
เฉลย
๑. ค
๖. ข

๒. ง
๗. ก

๓. ง
๘. ก

๔. ก
๙. ค

๕. ข
๑๐. ข

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
เรื่อง หลักการออกแบบในงานโฆษณา
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ ๒๒๑๐๒

กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
หลักการออกแบบกับการโฆษณาใน ขัน้ นํา
นําเข้าสู่บทเรียนโดยการซักถามถึงโปสเตอร์โฆษณาที่มีการนําเสนอสินค้าและมีการโน้มน้าว
งานทัศนศิลป์
จิตใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
๑. ครูอธิบายถึงหลักการออกแบบที่นํามาใช้ในงานโฆษณา
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
๒. ครูอธิบายถึงการโน้มน้าวจิตใจในงานโฆษณาพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
ออกแบบในงานโฆษณา
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องหลักการออกแบบโฆษณาในงานทัศนศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
๔. นักเรียนลงมือปฏิบัติการวิเคราะห์การสื่อความหมายเพื่อโน้มน้าวจิตใจในงานโฆษณา
การคิดวิเคราะห์การสื่อความหมาย ปฏิบัติงานโดยมีครูคอยให้คําแนะนํา
เพื่อโน้มน้าวจิตใจในงานโฆษณา
ขั้นสรุป
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนร่วมกันสรุปถึงหลักการออกแบบที่ใช้ในงานโฆษณาและการโน้มน้าวจิตใจในงาน
๑. มีวินัย
โฆษณา
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมั่นในการทํางาน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ งานโฆษณา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน/ชิน้ งาน
ใบงานการวิเคราะห์การสื่อ
ความหมายเพื่อโน้มน้าวจิตใจ
ในงานโฆษณา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้ เรื่องหลักการ
ออกแบบโฆษณาในงาน
ทัศนศิลป์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๙๓

๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ถามตอบ
หลักการออกแบบ
ประเมินใบงาน
ด้านทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์การ
สื่อความหมายเพื่อโน้มน้าว
จิตใจในงานโฆษณา
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมัน่ ในการทํางาน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบประเมินใบงานการวิเคราะห์
การสื่อความหมายเพื่อโน้มน้าว
จิตใจในงานโฆษณา

เกณฑ์ผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ๕-๘

ประเมินใบงาน

แบบประเมินใบงานการวิเคราะห์
การสื่อความหมายเพื่อโน้มน้าว
จิตใจในงานโฆษณา

เกณฑ์ผ่าน
๕-๘ คะแนน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์ผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ๕-๘

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๙๕

แบบประเมินใบงานการวิเคราะห์การสื่อความหมายในงานโฆษณา
คําชี้แจง ให้ครูผู้สอนทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
เลขที่

อธิบายหลักการ
ออกแบบที่ใช้ในงาน
โฆษณา

ชื่อ - สกุล

การวิเคราะห์การสื่อ
ความหมายในงาน
โฆษณา

รวม

๑
๒
๓
๔

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

๔
๓
๒
๑

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
คุณภาพ
๗ -๘
ดีมาก
๕–๖
ดี
๓–๔
พอใช้
๑–๒
ควรปรับปรุง
เกณฑ์ผ่าน ๕-๘ คะแนน

๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบประเมินใบงานการวิเคราะห์การสื่อความหมายในงานโฆษณา

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
อธิบายองค์ประกอบ อธิบายองค์ประกอบ อธิบายองค์ประกอบ
ของการออกแบบที่
ของการออกแบบที่
ของการออกแบบที่
นํามาใช้เหมาะสม
นํามาใช้เหมาะสม
นํามาใช้เหมาะสม
กลมกลืน หลักการ
กลมกลืน หลักการ
กลมกลืน หลักการ
โฆษณาได้สมบูรณ์
โฆษณาได้ถูกต้องขาด โฆษณาได้ถูกต้องขาด
ถูกต้อง
ไป แต่มีข้อบกพร่อง ไป และมีข้อบกพร่อง
๑-๒ แห่ง
๓-๔ แห่ง
วิเคราะห์ได้ถกู ต้องและ วิเคราะห์ได้ถกู ต้องและ วิเคราะห์ได้ถกู ต้องและ
๒. การ
เขียนสื่อความหมาย เขียนสื่อความหมาย เขียนสื่อความหมาย
วิเคราะห์
โน้มน้าวจิตใจงาน
โน้มน้าวจิตใจงาน
การสื่อความ โน้มน้าวจิตใจงาน
หมายเพื่อโน้ม โฆษณาได้ตรงลักษณะ โฆษณาได้ตรงลักษณะ โฆษณาได้ตรงลักษณะ
ของการโฆษณา
น้าวจิตใจใน ของการโฆษณาได้ครบ ของการโฆษณาได้
ไม่ครบ
งานโฆษณา
รายการ
ประเมิน
๑. ความรู้ความ
เข้าใจเรื่ององค์
ประกอบการ
ออกแบบใน
งานโฆษณา

ปรับปรุง (๑)
อธิบายองค์ประกอบ
ของการออกแบบที่
นํามาใช้เหมาะสม
กลมกลืน หลักการ
โฆษณาได้ถูกต้องแต่มี
ข้อบกพร่องเกิน ๔
แห่ง
วิเคราะห์ได้ถกู ต้องและ
เขียนสื่อความหมาย
โน้มน้าวจิตใจงาน
โฆษณาได้ตรงลักษณะ
ของการโฆษณา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๙๗

ใบความรู้
เรื่องการวิเคราะห์การสื่อความหมายการโฆษณา
ความหมายของการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์
การวิเคราะห์กับการวิจารณ์มีความหมายใกล้เคียงกัน หรือเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน บางครั้งอาจ
เรียกรวมกันว่า การวิเคราะห์วิจารณ์ต่อไปนี้ เป็นความหมายของการวิเคราะห์และการวิจารณ์ทัศนศิลป์จาก
เอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- การวิเคราะห์ คือ การให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง หรือเป็นการรายงานเกี่ยวกับความคิดของ
คนใดคนหนึ่ง
- การวิจารณ์ คือ การกระทําของการแสดงออกที่ไม่เห็นด้วย เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคน
- การวิเคราะห์ คือ การสํารวจตรวจสอบอย่างจริงจัง และการตัดสินเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับ
ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
- การวิเคราะห์ศิลปะ คือ การอธิบาย การตีความ และการประเมินค่า เกีย่ วกับผลงานทางศิลปะ
- การวิเคราะห์วิจารณ์ศิลปะ คือ กระบวนการเกี่ยวกับการตัดสินเชิงคุณภาพ ของผลงานและการสร้าง
งานศิลปะ
- การวิจารณ์ศิลปะ ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของสุนทรียศาสตร์ แต่ก็แตกต่างจากสุนทรียศาสตร์ เพราะ
จุดมุ่งหมายของการวิจารณ์ก็เพื่อตัดสินงานศิลปะ ในขณะที่สุนทรียศาสตร์ เน้นไปที่การประเมินคุณค่าเกี่ยวกับงาน
ศิลปะ แต่ข้อแตกต่างนี่ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันประการใด
- การวิเคราะห์และการวิจารณ์ศิลปะ คือ การแสดงความคิดเห็น ต่อผลงานศิลปะอย่างมีหลักการ โดย
การใช้ความรู้องค์ประกอบศิลปะเป็นฐานเพื่อค้นหาค่าทางสุนทรียภาพในผลงานศิลปะนั้น ๆ การโฆษณา หมายถึง
การให้ข้อมูล ข่าวสาร เป็นการสื่อสารจูงใจผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายมีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสารที่โฆษณาอันเอื้ออํานวยให้มีการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการ ตลอดจนชัก
นําให้ปฏิบัติตามแนวความคิดต่าง ๆ ทั้งนี้ขอให้ผู้โฆษณาหรือผู้อุปถัมภ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อนั้น ๆ
ลักษณะของการโฆษณา
๑. การโฆษณาเป็นการสื่อสารจูงใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้อโดยวิธีการพูด
การเขียนหรือการสื่อความหมายใด ๆ ที่มีผลให้ผู้บริโภคเป้าหมายคิดคล้อยตามกระทําตาม หรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามที่ผู้โฆษณาต้องการ
๒. การโฆษณาเป็นการจูงใจด้วยเหตุผลจริงและเหตุผลสมมติ หมายถึง การจูงใจโดยบอกคุณสมบัติที่
เป็ น ประโยชน์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์
และการจู ง ใจโดยใช้ ห ลั ก การตอบสนองความต้ อ งการด้ า นจิ ต วิ ท ยา
๓. การโฆษณาเป็นการนําเสนอสื่อสารผ่านสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถเผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้าและบริการในระยะกว้างไกลได้สะดวกรวดเร็วที่สุดไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางไปสู่มวลชน
อย่างรวดเร็วเข้าถึงพร้อมกันและทั่วถึง
๔. การโฆษณาเป็นการเสนอขายความคิดสินค้า และบริการ โดยใช้วิธีการจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจ
เกิดทัศนคติทดี่ ี อันจะนําไปสู่การเปลีย่ นแปลงในการซื้อสินค้า หรือบริการที่เสนอขาย

๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๕. การโฆษณาต้องระบุผู้สนับสนุนหรือตัวผู้โฆษณา ซึ่งมีผลความเชื่อถือของผู้บริโภคของผู้บริโภคสร้าง
ความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นว่าเป็นการโฆษณาสินค้า (advertising) มิใช่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda)
๖. การโฆษณาต้องจ่ายค่าตอบแทนในการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร เป็นต้น ดังนั้นผู้โฆษณาจะต้องมีงบประมาณ เพื่อการโฆษณาสินค้าหรือบริการ
ต่าง ๆ ด้วย
องค์ประกอบของการโฆษณา
องค์ประกอบของการโฆษณาจําแนกออกเป็น ๔ ประการ ได้แก่
ผู้โฆษณา (advertiser) คือ เจ้าของสินค้า เจ้าของบริการ ซึ่งจะต้องประสานกับงานด้าน
การตลาดของหน่วยงานนั้น โฆษณาทุกชิ้นจะต้องปรากฏตัวผู้โฆษณาให้ชัดเจนและผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทั้งหมด
สิ่งโฆษณา (advertisement) คือ โฆษณาที่ทําสําเร็จรูปแล้ว หรือสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่
ประกอบด้ ว ยข้ อ ความ รู ป ภาพซึ่ ง จะสื่ อ ถึ ง สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร ที่ เ ห็ น อยู่ บ นหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร รวมถึ ง
ภาพยนตร์โฆษณา ทางโทรทัศน์และบทโฆษณาทางวิทยุ เป็นต้น
สื่ อโฆษณา (advertising) คื อ สื่ อ ที่ ผู้ โ ฆษณาเลือ กใช้ ใ นการเผยแพร่ งานโฆษณาไปยั งกลุ่ ม
บริโภคเป้าหมาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น สื่อโฆษณาเป็นเครื่องมือสําคัญที่นําโฆษณาไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภค สื่อโฆษณาแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสินค้าที่ต้องการนําเสนอ นักโฆษณาแบ่งสื่อ
โฆษณาเป็น ๓ ประเภท คือ
๑.๑. สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ (print Media) เป็นการโฆษณาโดยใช้ตัวหนังสือเป็นตัวกลางถ่ายทอด
ความคิดไปสู่ประชาชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือการใช้
สินค้า แบบตัวอย่างสินค้า (catalogs) เป็นต้น

ที่มา : https://atcharayongthum.weebly.com

๑.๒. สื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ (broadcasting media) เป็นการโฆษณา
โดยใช้เสียง ภาพ หรือตัวอักษร ได้แก่ เสียงตามสาย วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น

ที่มา : https://sites.google.com/site/basicseling/hnwy-thi-4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๙๙

๑.๓. สื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ หมายถึง สื่อโฆษณาอื่น ๆ นอกเหนือจากสื่อที่กล่าวแล้วข้างต้น
เช่น ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต สื่อที่ใช้โฆษณาที่จุดขาย รวมถึงสื่อโฆษณานอกถานที่ เช่น ป้ายโฆษณาที่ติดรถโดยสารประจําทาง
หรือรถแท็กซี่ ป้ายราคาสินค้า ธงราว แผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ตามอาคารสูง ๆ หรือตามสี่แยก ป้ายโฆษณาที่ป้าย
รถประจําทาง หรือติดไว้ ณ ที่พักผู้โดยสาร ป้ายโฆษณารอบ ๆ สนามกีฬาเมื่อมีการแข่งขันกีฬานัดสําคัญ ๆ เป็นต้น

ที่มา : https://sites.google.com/site/basicseling/hnwy-thi-4

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (consumer)
บุคคลทั่วไปที่รับสารเกี่ยวกับงานโฆษณา ซึ่งหากเกิดความรู้สึกถูกใจ ชื่นชมหรือชอบสินค้าหรือบริการจะ
นําไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้ ในทางโฆษณากลุ่มผู้บริโภค เป้าหมายจะหมายรวมถึงผู้ใช้สินค้า
หรือบริการ

๑๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงาน
เรื่องการวิเคราะห์การสื่อความหมายการโฆษณา

คําชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์ การสือ่ ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบของการโฆษณา จากรูปภาพ
โปสเตอร์โฆษณาให้ถูกต้อง
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ที่มา : http://500px.com/photo/69062539/ออกแบบโปสเตอร์โฆษณาสินค้า
-ps-by-nattima-cheechang
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
เรื่อง หลักการออกแบบอักษร
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ ๒๒๑๐๒

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ทัศนศิลป์กบั งานโฆษณา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
การออกแบบอักษรมีความสําคัญมาก ขั้นนํา
ใช้สื่อในลักษณะข้อความโน้มน้าวจิตใจ ๑. ครูนาํ ตัวอย่างตัวอักษรในหลาย ๆ รูปแบบนําเข้าสู่บทเรียนโดยการซักถามถึงตัวอักษรที่
นักเรียนพบเห็นมีการใช้ตัวอักษรในลักษณะอย่างไรและสื่อข้อความและเรื่องราว
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
๑. ครูอธิบายหลักการออกแบบอักษรประกอบใบความรู้เรื่องการออกแบบอักษร
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการออกแบบอักษร
ออกแบบอักษร
๓. นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานสร้างสรรค์การออกแบบอักษรเพื่อโน้มน้าวจิตใจโดยมีครูคอย
ด้านทักษะและกระบวนการ
ให้คําแนะนํา
ปฏิบัติสร้างสรรค์ออกแบบอักษร
ขั้นสรุป
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนใช้ความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติสร้างสรรค์ออกแบบอักษรและร่วมสรุปถึงข้อความ
๑. มีวินัย
อักษรสามารถสื่อความในการโน้มน้าวจิตใจได้
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมั่นในการทํางาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานเรื่อง การออกแบบ
ตัวอัษรเพื่อใช้ในงานโฆษณา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้เรือ่ งการออกแบบ
อักษร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๐๑

๑๐๒
การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ใช้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบ
อักษรในการออกแบบสร้างสรรค์ตัวอักษรได้
ด้านทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติสร้างสรรค์ใบงานออกแบบอักษร
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมั่นในการทํางาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

สนทนาถามตอบ

แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์ผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ๔-๖

ปฏิบัติสร้างสรรค์
ออกแบบอักษร

แบบประเมินการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ประเมินชิ้นงาน

เกณฑ์ผ่าน
๗-๙ คะแนน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์ผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ๔-๖

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๑๐๓

แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
คําชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล

การออกแบบอักษร

คุณภาพผลงาน

มีความคิดสร้างสรรค์

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

๔
๓
๒
๑

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
คุณภาพ
๑๐ -๑๒
ดีมาก
๗–๙
ดี
๔–๖
พอใช้
๑–๓
ควรปรับปรุง
เกณฑ์ผ่าน ๗-๙ คะแนน

รวม

๑๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีการนําหลักการ
๑. การออกแบบ มีการนําหลักการ
มีการนําหลักการ
มีการนําหลักการ
ออกแบบอักษรมา ออกแบบอักษรมาใช้ ออกแบบอักษร มาใช้
อักษร
ออกแบบอักษรมา
ใช้เหมาะสมกับงาน เหมาะสมกับงาน ไม่เหมาะสมกับงาน
ใช้เหมาะสมกับงาน
โฆษณา กลมกลืน
โฆษณา กลมกลืน
โฆษณา กลมกลืน
โฆษณา กลมกลืน
หลักการออกแบบ
หลักการออกแบบ
หลักการออกแบบ
หลักการออกแบบ
อักษรแต่มี
อักษรมีครสมบูรณ์
อักษรและมี
อักษรแต่มี
ข้อบกพร่อง
ข้อบกพร่อง
ข้อบกพร่องเกิน
๑-๒ แห่ง
๓-๔ แห่ง
๔ แห่ง
ผลงานไม่เสร็จ
๒. คุณภาพของ ผลงานมีคุณภาพเสร็จ ผลงานมีคุณภาพเสร็จ ผลงานมีคุณภาพ
สมบูรณ์
สมบูรณ์ออกแบบ พอใช้เสร็จสมบูรณ์
ผลงาน
สมบูรณ์สามารถ
นําไปใช้ในงานโฆษณา อักษร มาใช้เหมาะสม มาใช้ในโฆษณา
กับงานโฆษณา
ได้ดีมาก
๓. ความคิด
ผลงานแปลกใหม่ ผลงานค่อนข้างแปลก ผลงานได้รับอิทธิพล ผลงานลอกเลียนแบบ
สร้างสรรค์
เกิดจากความคิด ใหม่ เกิดจากความคิด จากความคิดของคน ของคนอื่นทั้งหมด
ของตนเอง
ของตนเอง
อื่นบางส่วน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
=
ดี
=
พอใช้
=
ปรับปรุง
=

๔
๓
๒
๑

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
คุณภาพ
๑๐ -๑๒
ดีมาก
๗–๙
ดี
๔–๖
พอใช้
๑–๓
ควรปรับปรุง
เกณฑ์ผ่าน ๗-๙ คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๑๐๕

ใบความรู้
เรื่อง การออกแบบตัวอักษรเพื่อการโฆษณา
การออกแบบตัวอักษร
การประดิษฐ์ตัวอักษร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดมีรูปลักษณ์ของแบบอักษรแบบใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะ
การนําไปใช้งานในโอกาสต่าง ๆ ให้มีความแปลกใหม่ มีความน่าสนใจการประดิษฐ์ตัวอักษรให้เป็นไปได้ตามความต้องการ
ผู้ออกแบบประดิษฐ์อักษรจะต้องมีความเข้าใจถึงพื้นฐานการออกแบบและหลังเบื้องต้นวิธีประดิษฐ์ แบบตัวอักษรแต่
ละแบบมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน หากผู้ออกแบบทําความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบอักษร การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ประกอบการประดิษฐ์ก็จะช่วยให้มีความคล่องตัวในหารออกแบบ ทําให้งานมีความประณีตมากขึ้น
การฝึกฝนอย่างไรให้เป็นไปตามขั้นตอนจนเกิดความชํานาญ จะทําให้สามารถสร้างสรรค์รูปแบบอักษรได้อย่าง
มั่นใจ และไม่มีขีดจํากัดในการออกแบบ หลักในการออกแบบตัวอักษรแต่ละชนิดแต่ละประเภทนั้น มีหลักเฉพาะที่
จะต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ อีกหลายประเด็น ได้แก่ เรื่องของระบบความจํากัดในระบบกลไกของเครื่องพิมพ์ดีด
การออกแบบสําหรับใช้เป็นตัวอักษรสําเร็จรูปบนแผ่นอักษรลอกและอื่น ๆ
หลักการเบื้องต้นในการออกแบบตัวอักษร มีหลักสําคัญที่นักออกแบบจะต้องจดจําไว้เสมอ ได้แก่ การรักษา
ไว้ซึ่งโครงสร้างเดิมของตัวอักษร หากจะออกแบบประดิษฐ์ให้เป็นรูปลักษณ์อย่างใดมีรายละเอียดอย่างไร มีการตกแต่งให้
เป็นแบบใด แต่ต้องคงไว้ถึงโครงสร้างเสมอ การพัฒนารูปแบบให้มีเอกลักษณ์ใหม่จึงจะทําให้ไม่แปรเปลี่ยนความหมาย
และการสื่อความ นักออกแบบจะต้องมีความเข้าใจในหลักการของภาษาที่กําหนด และดําเนินการออกแบบให้เป็นไปตาม
กฎกติกาที่กําหนดนั้นด้วย (วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์,๒๕๔๕: ๑)
ความหมายของตัวอักษร
ตัวอักษรเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง สะท้อนอารมณ์ เหตุผล
ความคิด ความต้องการ ความรู้สึกและตัวอักษรยังสามารถบันทึกรวบรวมความรู้สึกต่าง ๆ ไว้ได้เป็นระยะเวลายาวนาน
(วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ,๒๕๕๐: ๓)

ภาพที่ 1 กรอบของตัวอักษร
ที่มา : หนังสืออักษรประดิษฐ์ (วรพงศ์ วรชาติอดุ มพงศ์,2545: 1)

๑๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กรอบของตัวอักษร
- ตัวอักษรไทยแต่ละตัวมีรูปแบบโครงสร้างอยู่ในกรอบสี่เหลีย่ มภายในเส้นที่สมมุติขึ้น เรียกว่า
เส้นกรอบ ได้แก่ เส้นกรอบบน เส้นกรอบล่าง เส้นกรอบหน้า และเส้นกรอบหลัง
- ตัวอักษรไทยแต่ละตัวมีด้าน ๔ ด้าน ด้านบน ด้านล่าง ด้านหน้าและด้านหลัง
- แนวที่ทอดไปตามส่วนสูง เรียกว่า แนวดิ่ง
- ระยะที่ทอดไปตามเส้นกรอบหน้าและเส้นกรอบหลังตามแนวดิ่ง เรียกว่า ส่วนสูง
เส้นกําหนดส่วนกว้างของตัวอักษร
เรียงลําดับจากด้านหน้าไปด้านหลัง ดังนี้
๑. เส้นกรอบหน้า
๒. เส้นชานหน้า
๓. เส้นแบ่งครึง่ ส่วนกว้าง
๔. เส้นชานหลัง
๕. เส้นกรอบหลัง
ความกว้างของตัวอักษร
แบ่งออกเป็นช่วงต่าง ๆ เรียงลําดับจากด้านหน้าไปด้านหลัง ดังนี้
๑. ช่วงชานหน้า
๒. ช่วงครึ่งหน้า
๓. ช่วงครึ่งหลัง
๔. ช่วงชานหลัง
ภาพที่ ๒ กรอบของตัวอักษร

ที่มา : หนังสืออักษรประดิษฐ์ (วรพงศ์ วรชาติอดุ มพงศ์,2545:1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๑๐๗

เส้นลําดับหลักแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนเท่า ๆ กัน ตามแนวระดับ ให้ส่วนที่อยู่ระหว่างเส้นหลักกับเส้น
แบ่งครึ่งลําตัวหลักเป็นส่วนลําตัวบน และส่วนที่อยู่ระหว่างเส้นแบ่งครึ่งลําตัวหลักกับเส้นฐานเป็นส่วนลําตัวล่าง
การแบ่งส่วนสูงตัวพิมพ์
การแบ่งส่วนสูงตัวพิมพ์ตามแนวระดับ โดยแบ่งจากเส้นหลักขึ้นไปด้านบนขนถึงเส้นกรอบบน โดยให้
ระยะห่างของเส้นแต่ละเส้นเท่ากับหนึ่งหน่วยอักษร กําหนดให้เป็นเส้น ร๙, ร๑๐, ร๑๑ ไปตามลําดับ จนจด
เส้นกรอบบนและให้แบ่งในลักษณะเดียวกันจากเส้นฐานลงมาจนถึงเส้นกรอบล่าง กําหนดให้เป็นเส้น ร-๑,
ร-๒, ร-๓ ไปตามลําดับจนถึงเส้นกรอบล่าง
กําหนดให้ระยะห่างระหว่างเส้น ร๘ ถึงเส้น ร๙ เป็นช่วง ร๙ ระยะห่างระหว่างเส้น ร๙ ถึงเส้น ร๑๐
เป็นช่วง ร๑๐ ไปตามลําดับ และระยะห่างระหว่างเส้น ร๐ ถึงเส้น ร-๑ เป็นช่วง ร-๑ ระยะห่างระหว่างเส้น
ร-๑ ถึงเส้น ร-๒ เป็นช่วง ร-๒ ตามลําดับ

๑๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพที่ 3 การแบ่งส่วนสูงตัวพิมพ์
ที่มา : หนังสืออักษรประดิษฐ์ (วรพงศ์ วรชาติอดุ มพงศ์,2545: 1)

ส่วนลําตัวหลักของตัวอักษร คือ ระยะระหว่างเส้นฐานถึงเส้นหลัก แบ่งออกตามแนวระดับเป็น ๘
ส่วนเท่า ๆ กัน เรียกว่า “หนึ่งหน่วยอักษร” โดยมีเส้นแบ่งระดับหรือเรียกย่อว่าเส้น “ร” ดังนี้
๑. เส้น ร๐ เป็นเส้นฐาน
๒. เส้น ร๑
๓. เส้น ร๒
๔. เส้น ร๓
๕. เส้น ร๔ เป็นเส้นแบ่งครึ่งลําตัวหลัก
๖. เส้น ร๕
๗. เส้น ร๖
๘. เส้น ร๗
๙. เส้น ร๘ เป็นเส้นหลัก
กําหนดให้ระยะห่างระหว่างเส้น ร๐ ถึงเส้น ร๑ เป็นช่วง ร๑ ระยะห่างระหว่างเส้น ร๑ ถึง ร๒ เป็น
ช่วง ร๒ ไปตามลําดับ จนถึงช่วง ร๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๑๐๙

ชื่อเรียกและขอบเขตตัวอักษร

ภาพที่ ๔ ชื่อเรียกและขอบเขตตัวอักษร
ที่มา : หนังสืออักษรประดิษฐ์ (วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์,๒๕๔๕: ๑)

สัดส่วนและโครงสร้างตัวอักษร
การออกแบบตั ว อั ก ษรให้ มี ค วามสวยงาม ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสั ด ส่ ว นและ
โครงสร้างตัวอักษรสัดส่วนตัวอักษรจะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างตัวอักษรอย่างแน่นแฟ้น ก่อนจะเริ่มต้น
ออกแบบตัวอักษรควรเขียนรูปร่างเค้าโครงตัวอักษรก่อนเสมอ เพื่อให้เห็นรูปร่างและสัดส่วนในภาพรวม
เสียก่อน ในขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบสามารถที่จะปรับแต่งสัดส่วน และรูปร่างให้ได้ตามความต้องการความพอดี
ของเค้ า โครงตั ว อั ก ษรและรู ป ร่ า งจะมี ผ ลทํ า ให้ ส ามารถอ่ า นตั ว หนั ง สื อ ได้ ง่ า ยขึ้ น ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจสํ า คั ญ ที่
นักออกแบบจะต้องระลึกไว้อยู่เสมอในการจัดเค้าโครงร่างตัวอักษรนอกจากจะต้องพิจารณาเรื่องสัดส่วนแล้วยัง
ต้องศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ว่างภายในและภายนอกตัวอักษรด้วย เกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่นักออกแบบไม่ค่อย
เข้าใจเรื่องนี้จึงไม่ได้เน้นเรื่องพื้นที่ว่างภายในตัวอักษร มักจะเน้นเฉพาะเรื่องเส้นตัวอักษรเสียมากกว่าจึงมีผลทํา
ให้รูปตัวอักษรโดยรวมไม่สม่ําเสมอแน่นไปบ้างหรืออาจจะว่างมากเกินไป การออกแบบให้ตัวอักษร จึงต้องเน้น
ภาพโดยรวมของตั วอั กษรทุ กรู ปแบบทั้ งภาษาไทย ภาษาอั งกฤษและภาษาอื่ น ๆ เพื่ อให้ มี ความชั ดเจนมากยิ่ งขึ้ น
ในการออกแบบจึงควรได้ทําความเข้าใจสิ่งต่อไปนี้

๑๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สัดส่วนเกี่ยวกับตัวอักษร
สั ดส่ วนที่ จะกล่ าวถึ งนั้ น หมายถึ ง สั ดส่ วนของความกว้ างและความสู งของตั วอั กษร ความกว้ าง
และความสูงจะต้องสัมพันธ์กับรูปแบบตัวอักษรที่ออกแบบในแต่ละตัวสัดส่วนของอักษรทุกตัวจะต้องสัมพันธ์
กันมิได้หมายถึงจะต้องให้เท่ากันหมดแต่จะต้องไม่ขัดแย้งกันมากจนเกินไปจุดที่จะต้องเน้นในที่นี้
คือ
ความสัมพันธ์ของขนาดสัดส่วนระหว่างตัวอักษรนี้ คือ การได้ส่วนกันของความกว้างและความสูงของตัวอักษร
เกือบทุกตัวต้องเป็นไปอย่างได้ส่วนกันเสมอ
โครงสร้างตัวอักษร
ก่อนจะทําการออกแบบทุกครั้งต้องพิจารณาถึงลักษณะของโครงสร้างตัวอักษรเสมอการศึกษา
หมายความถึ ง ลั ก ษณะโดยรวมของตั ว อั ก ษรที่ จ ะเห็ น ส่ ว นประกอบของเส้ น ที่ ป ระกอบกั น เป็ น ตั ว อั ก ษร
ผู้ออกแบบจะต้องจัดกลุ่มตัวอักษร ทีมีลักษณะคล้ายกันแบ่งให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อจะได้เขียนหรือกําหนดให้
โครงสร้ า งนั้ น มี ข นาดที่ ส ม่ํ า เสมอและนํ า การออกแบบให้ ร ายละเอี ย ดของโครงสร้ า งตั ว อั ก ษรทั้ ง หมดมี
ความสัมพันธ์กันโดยตลอด
ขนาดของตัวอักษร
ขนาดของตัวอักษรไทยไม่เท่ากัน บางตัวกว้างบางตัวแคบ นอกจากจะแบ่งตัวอักษรตามสัดส่วนแล้ว
อาจแบ่งตัวอักษรตามขนาดความกว้างเป็นพวก ๆ ได้ดังนี้
๑. อักษรที่มีขนาดเท่ากัน ซึ่งมีมากที่สดุ เรียกว่า อักษร “ตัวเต็ม” ได้แก่ อักษร ก ค ฅ ง จ ช ซ
เป็นต้น
๒. อักษรที่มีขนาดโตกว่าปกติ มีอยู่ไม่มากนัก ซึ่งมีขนาดโตกว่าพวกแรกไปครึ่งตัว เรียกว่าอักษร
“ตัวครึ่ง” ได้แก่ ณ ญ ฒ ฌ เป็นต้น
๓. ตัวอักษรที่มีลักษณะบางพิเศษ เรียกว่าอักษร “ครึ่งตัว” ได้แก่ เ โ ไ ใ ะ เป็นต้น
พืน้ ที่วา่ งภายในและภายในตัวอักษร
จะเห็นได้ว่าตัวอักษรทุกตัวจะต้องมีพื้นที่วางภายในและพื้นที่ว่างรอบนอกตัวอักษรเสมอ
พื้นที่ว่างภายในตัวอักษรจะมีผลให้เกิดความสวยงามมากน้อยของแต่ละตัวอักษร ส่วนพื้นที่ว่างรอบนอกก็จะมี
ผลต่อการเห็นรูปร่างของตัวอักษรแต่ละตัวเช่นกัน รวมทั้งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบเสมอ เมื่อต้อง
นํามารวมกันตัวอักษรอื่นเพื่อให้เป็นคําหรือข้อความ
ลักษณะของเส้นอักษร
ได้แก่ความหนาบางของเส้น ตัวอักษรบางแบบอาจเป็นเส้นหนา บางแบบอาจะเป็นเส้นบาง
หรืออาจจะเป็นลักษณะเส้นหนาบางรวมกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงลักษณะของเส้นในแนวดิ่ง แนวราบ แนวเฉียง
หรือเส้นโค้งด้วย การออกแบบต้องกําหนดให้เส้นอักษรทุกตัวเป็นไปในลักษณะเดียวกัน เช่น หนาเท่ากันหมด
บางเท่ากันทุกตัว หรือเส้นแนวดิ่งเป็นแบบเส้นหนา เส้นแนวราบต้องเป็นเส้นบาง เป็นต้น
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๑๑๑

หัวของตัวอักษร
โดยเฉพาะการออกแบบตัว อั ก ษรไทย ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ลัก ษณะแบบมี หัว ทั้ ง สิ้น หาก
กํ า หนดให้ เ ป็ น แบบอย่ า งใดก็ จ ะต้ อ งเป็ น แบบอย่ า งเดี ย วกั น ตลอดการออกแบบหั ว อั ก ษรต้ อ งให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับรูปแบบโดยรวมของตัวอักษรด้วย มิฉะนั้นจะดูขัดแย้งกับความรู้สึกเสมอ แบบหัวอักษรอาจเป็น
แบบกลม แบบเหลี่ยม มีลักษณะโปร่ง หรือแบบหัวตัด (สําหรับตัวอักษรริบบิ้น) เป็นต้น การกําหนดตําแหน่ง
และขนาดของหัวตัวอักษรต้องเท่ากันและตําแหน่งเดียวกันสําหรับอักษรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือลักษณะ
คล้ายกัน
ลักษณะของเชิง
ตั ว อั ก ษรโรมั น บางแบบจะมี เ ชิ ง หรื อ Serif ในการออกแบบให้ เ กิ ด รู ป แบบใหม่ ๆ อาจ
กํ า หนดให้ เ ชิ ง เป็ น ลั ก ษณะอย่ า งไรก็ ไ ด้ แต่ เ มื่ อ กํ า หนดให้ เ ป็ น อย่ า งไรก็ ต้ อ งให้ เ หมื อ นกั น ทุ ก ตั ว อั ก ษร
การออกแบบตัวอักษรไทยเพื่อใช้ร่วมกับตัวอักษรโรมันในภาษาอังกฤษ ก็สามารถออกแบบให้ตัวอักษรมีเชิงได้
อย่างสวยงามได้เช่นกัน
ช่องไฟ
ช่องไฟของตัวอักษร เป็นสิ่งสําคัญมาในการออกแบบตัวอักษร ผู้ออกแบบจึงต้องเข้าใจเรื่อง
ช่องไฟ เพราะการเว้นระยะช่องไฟที่เหมาะสม จะช่วยให้คําหรือข้อความที่เขียนสวยงาม อ่านง่าย ดูสบายตา
น่าอ่าน การจัดช่องไฟของตัวอักษรมีแนวการจัดอยู่ ๒ ประการ คือ
๑. ระยะช่องไฟระว่างตัวอักษร เป็นการกําหนดระยะช่องไฟ ระหว่างตัวอักษรและตัว ที่ต้อง
มีระยะห่างกันพองามไม่ติดกันหรือห่างกันจนเกินไป การเว้นระยะช่องไฟแต่ละตัวไม่ควรกําหนดว่าจะต้องห่าง
กันเท่าไร เพราะว่าตัวอักษรแต่ละตัวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเสมอ ควรจัดระยะช่องไฟโดยคํานึงถึงปริมาตร
ที่มีความสมดุลโดยประมาณในระหว่างตัวอักษร
๒. ระยะช่องไฟระหว่างบรรทัด การเว้นระยะระหว่างบรรทัด มีจุดประสงค์เพื่อให้อ่านง่าย
และดูสวยงาม หลักสําคัญในการกําหนดระยะระหว่างบรรทัด คือ วัดระยะจากตัวอักษรต่ําสุดของแถวบนกับ
ตัวอักษรสูงสุดของแถวล่างให้ระยะห่างพอสมควร เมื่อจัดวางตัวอักษรทั้งสองแถว แล้วอักษรต้องไม่ซ้อนทับกัน
ตัวอย่างการออกแบบตัวอักษรประดิษฐ์

ที่มา : www.artstudiotutor.com

๑๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่มา : https://www.baanlaesuan.com/88733/design/lifestyle/typography-9satra

ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………..ชั้น ม………………เลขที่……............................

รักไทย

คณิตศาสตร์

โอ้บกั แตงโม

ใบงาน เรื่องการออกแบบอักษร
คําชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบอักษรให้สอดคล้องกับข้อความที่กําหนดให้
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๑๑๓

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
เรื่อง หลักการออกแบบโลโก้เพื่อการโฆษณา
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงาน เรื่อง การออกแบบ
โลโก้เพื่อใช้ในงานโฆษณา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้เรือ่ งการ การออก
แบบโลโก้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ทัศนศิลป์กบั งานโฆษณา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
การออกแบบโลโก้เป็นการออกแบบ ขั้นนํา
๑. นําเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนหยิบของใช้ใกล้ตัวเช่นปากกา ดินสอ กระเป๋า
เชิงสัญลักษณ์สร้างสรรค์ผลงานใน
รองเท้า
ลักษณะ ตัดทอนใช้เส้นรอบนอกของ
๒. นักเรียนสังเกต สัญลักษณ์ของสินค้า สิง่ ของเครื่องใช้ที่นักเรียนนํามาใช้
รูปภาพไม่เน้นรายละเอียดหรืออาจใช้
๓. นักเรียนสนทนา ซักถามถึงตราสัญลักษณ์ที่นักเรียนพบในของใช้
ตัวอัษรใช้สีไม่เกิน ๓ สี
ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการออกแบบโลโก้
ด้านความรู้
๒. ครูตั้งคําถามให้นักเรียนช่วยกันตอบถึงประเภทของโลโก้มีลักษณะของการออกแบบ
มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ แตกต่างกันอย่างไร
๓. ครูอธิบายและยกตัวอย่างประกอบพร้อมสาธิตและให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานโดยมี
โลโก้
ครูคอยให้คําแนะนํา
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสรุป
ปฏิบัติออกแบบโลโก้
นักเรียนใช้ความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติการออกแบบโลโก้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมั่นในการทํางาน

๑๑๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
ใช้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบโลโก้
สนทนาถามตอบ
ด้านทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติใบงานออกแบบโลโก้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมัน่ ในการทํางาน

๑๑๕

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์ผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ๔-๖

ปฏิบัติงาน

แบบประเมินใบงาน

เกณฑ์ผ่าน
๗-๙ คะแนน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์ผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ๔-๖

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

๑๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินใบงานการออกแบบโลโก้
คําชี้แจง ให้ครูผู้สอนทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
เลขที่

ชื่อ - สกุล

มีรูปแบบน่าสนใจ
๔ ๓ ๒ ๑

คุณภาพผลงาน
๔ ๓ ๒ ๑

มีความคิดสร้างสรรค์ รวม
๔ ๓ ๒ ๑

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

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
คุณภาพ
๑๐ -๑๒
ดีมาก
๗–๙
ดี
๔–๖
พอใช้
๑–๓
ควรปรับปรุง
เกณฑ์ผ่าน ๗-๙ คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รายการประเมิน
๑. มีรูปแบบ
น่าสนใจ
๒. คุณภาพผลงาน
๓. ความคิด
สร้างสรรค์

๑๑๗

แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีรูปแบบน่าสนใจมี
มีรูปแบบพบเห็นทั่วไป คัดลอกแบบที่มอี ยู่
มีรูปแบบน่าสนใจ
ความแปลกใหม่
ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย
แล้ว
มีคุณภาพถูกตาม
มีคุณภาพถูกตาม
มีคุณภาพถูกตาม
ผลงานไม่เสร็จ
ลักษณะของโลโก้
ลักษณะของโลโก้
ลักษณะของโลโก้
สมบูรณ์
ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ผลงานยังไม่เรียบร้อย
ทําไม่เสร็จ
ผลงานแปลกใหม่ ผลงานค่อนข้างแปลก ผลงานได้รับอิทธิพล
ผลงานลอกเลียน
เกิดจากความคิดของ ใหม่ เกิดจากความคิด จากความคิดของคนอื่น แบบของคนอื่น
ตนเอง
ของตนเอง
บางส่วน
ทั้งหมด

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่องคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๑ – ๑๒
ระดับดีมาก
๙ – ๑๐
ระดับดี
๗–๘
ระดับพอใช้
๐–๖
ระดับปรับปรุง
เกณฑ์ผ่าน ๗-๑๒ คะแนน

๑๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบความรู้
เรื่อง การออกแบบโลโก้เพื่อการโฆษณา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฆษณา
๑.๑. ความหมายของโฆษณา หมายถึง การเผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน ป่าวร้อง ป่าวประกาศ
เช่น โฆษณาสินค้า
๑.๒. รูปแบบของการโฆษณา หลักสําคัญอยู่ที่ต้องการสื่อความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบและ
ผู้พบเห็น เพื่อเชิญชวนมาใช้บริการสินค้าที่ทําโฆษณา
๑.๓. จุดมุ่งหมายของการโฆษณา
- การโฆษณาเพื่อความเข้าใจร่วมกันในสังคม
- การโฆษณาเพื่อรณรงค์หรือต่อต้านฯ
- การโฆษณาเชิญชวนเพื่อผลทางธุรกิจ
วิธีการออกแบบโลโก้
โลโก้ที่ดีนั้นเป็นมากกว่าแค่รูปภาพหรือคํา โลโก้ที่ยอดเยี่ยมจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทของคุณว่า
คุณเป็นใคร ทําอะไร และยึดหมั่นในหลักการอะไร นี่ดูจะเป็นการเรียกร้องหลายสิ่งจากแค่งานศิลปะชิ้นหนึ่ง และ
จึงเป็นเหตุว่าทําไมคุณควรใช้เวลาออกแบบมันให้ถูกต้อง โชคดีไปว่าคุณไม่ต้องทํามันเพียงลําพัง ขั้นตอนข้างล่างนี้
จะนําเสนอกระบวนการออกแบบโลโก้ที่จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้คุณในท้องตลาด
กําหนดหน้าที่หลักของโลโก้
โลโก้เป็นตัวแทนนําเสนอตราสินค้าของคุณ โดยการใช้รูปร่าง แบบอักษร สี และรูปภาพ การรู้แน่ชัดว่า
ทําไมคุณจึงต้องการโลโก้จะช่วยเป็นแนวทางในการออกแบบได้
สร้างความรู้จักบริษัทของคุณยังใหม่อยู่ หรือกําลังแข่งขันในตลาดกับบริษัทอื่น ๆ อีกมากมายหรือไม่?
การมีโลโก้ที่โดดเด่นจะช่วยให้ลูกค้าจําตราสินค้าของคุณได้อย่างทันที
สร้างการจดจําผู้บริโภคมักจับจ่ายสินค้าผ่านทางตา และโลโก้นั้นจําง่ายกว่าชื่อ ผลิตภัณฑ์ และบริการ
เมื่อเวลาผ่านไป ลูกค้าจึงค่อยเชื่อมโยงโลโก้ของคุณเข้ากับตัวบริษัท
สร้างความน่าเชื่อถือ ส่วนหนึ่งในการเพิ่มและรักษาลูกค้านั้น ขึ้นอยู่กับความเต็มใจของพวกเขาที่จะเชื่อถือ
คุณด้วย โลโก้แบบน่าเชื่อถือที่แสดงให้เห็นความจริงใจและความซื่อสัตย์จะช่วยสร้างความสบายใจให้แก่ลูกค้าเพิ่ม
ความน่าชื่นชม หากลูกค้ามีความประทับใจในธุรกิจของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถต่อยอดได้ด้วยการสร้างโลโก้ที่จะได้
รับคําชมจากรูปลักษณ์ที่ดี ความเฉลียวฉลาด หรือความเรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพของมัน
คิดถึงกลุ่มเป้าหมาย คุณจําเป็นต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณคือใคร และปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของโลโก้ให้ดึงดูด
ลูกค้าเหล่านั้นที่จะมาใช้บริการของคุณโลโก้สําหรับร้านดอกไม้อาจจะมีแบบอักษรแบบแปลก ๆ และใช้ชุดสีสดใส
แต่โลโก้รูปแบบนี้จะใช้ไม่ได้ผลกับร้านซ่อมรถยนต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๑๑๙

โลโก้สําหรับบริษัทกฎหมายต้องแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และความมั่นคง ไม่ใช่โลโก้แบบที่ใช้กับบริษัท
รับจัดอาหารงานเลี้ยง

ที่มา : https://th.wikihow.com

คงความเรียบง่าย การออกแบบโลโก้คือการฝึกความยับยั้งชั่งใจ แม้ว่าคุณจะอยากสื่อความหมายหลาย ๆ อย่าง
ด้วยการออกแบบของคุณมากแค่ไหน แต่การพยายามทํามากเกินไปจะทําลายความสําเร็จของโลโก้
หลี กเลี่ ยงการใช้ สี หลายสี แบบอั กษรหลายแบบ และภาพซ้ อนกั นหลายภาพ โลโก้ ที่ น่ าสั บสนและดู รกจะ
สื่อความหมายที่ชัดเจนไม่ได้
ถ้ามีองค์ประกอบที่มองเห็นได้มากเกินไปในโลโก้ของคุณ ลูกค้าจะประมวลผลได้ยาก และจะไม่รู้ว่าควรมองตรงไหน
หรือมันหมายความว่าอะไร
หากพู ดในเชิ งปฏิ บั ติ โลโก้ แบบเรี ยบง่ ายผลิ ตได้ ง่ ายและถู กกว่ า เนื่ องจากโลโก้ ของคุณอาจปรากฏในสินค้ า
หลากหลายชนิด ตั้งแต่หัวกระดาษจดหมาย โฆษณา ไปจนถึงกระเป๋าสะพายใส่ของ ความเรียบง่ายจะช่วยประหยัดงบของคุณ
ในระยะยาว
สร้างลวดลายหลายแบบ ในช่วงแรก คุณอาจจะมีความคิดหลากหลายที่คุณอยากจะแสดงออกมาบนลายโลโก้
ของคุณจดทั้งหมดใส่กระดาษ เพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าอะไรใช้ได้และอะไรใช้ไม่ได้
แม้แต่ลายที่ไม่ได้เรื่อง ก็สามารถช่วยให้เกิดความคิด หรือให้องค์ประกอบบางอย่างที่คุณต้องการรักษาให้อยู่ในการ
ออกแบบเวอร์ชั่นต่อไป

ที่มา : https://th.wikihow.com

วาดลายที่ออกแบบอย่างหยาบ ๆ จะดีกว่าถ้าคุณใช้ดินสอวาดลงบนกระดาษในช่วงระยะแรกของการ
ออกแบบโลโก้ การร่างแบบเป็นวิธีที่เร็วและง่าย ในการนําสิ่งที่คิดได้มาใส่ไว้ในกระดาษ ซึ่งคุณสามารถประเมิน
ความคิดเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น

๑๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กระดาษเปล่าสีขาวหรือกระดาษกราฟแบบธรรมดาเหมาะจะใช้เป็นพื้นหลังสําหรับการร่างภาพด้วยดินสอ
ตัวอย่างการออกแบบโลโก้ในการโฆษณา

ที่มา : http://wittybuzz.blogspot.com/2009/07/5.html

ทีม่ า : https://th.pngtree.com/freepng/watercolor-christmas-logo-designs_3527777.html

ที่มา : https://idgthailand.com/ออกแบบโลโก้บริษัท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๑๒๑

ใบงาน
เรื่องการออกแบบโลโก้เพื่อการโฆษณา
คําชี้แจง : ให้นักเรียนออกแบบโลโก้บริษัทหรือสินค้าที่นักเรียนเป็นผู้ผลิตขึ้นมา โดยใช้หลักการออกแบบโลโก้
จากใบความรู้ที่เรียนมา ให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามโดยใช้สีไม่เกิน ๓ สี

ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………..ชั้น ม…………….เลขที่ ……………..

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕
เรื่อง การออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงาน เรื่องการออกแบบ
โปสเตอร์เพื่อการโฆษณา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้เรือ่ งการออกแบบ
โปสเตอร์เพื่อการโฆษณา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ ทัศนศิลป์กบั งานโฆษณา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การออกแบบโปสเตอร์โฆษณาเป็น
นําเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาซักถามถึงงานโฆษณาสินค้า
การออกแบบเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้กับ ขั้นสอน
ผู้บริโภคสนใจในสินค้า
๑. ครูอธิบายขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์ประกอบตัวอย่างโปสเตอร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษา
ด้านความรู้
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ ๔ คน ร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์โปสเตอร์โฆษณาสินค้าโดย
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
มีครูคอยให้คําแนะนํา
ออกแบบโปสเตอร์
ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปและใช้ความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เทคนิค
ด้านทักษะและกระบวนการ
และสื่อความหมายในงานโฆษณาได้
ปฏิบัติสร้างสรรค์งานออกแบบ
โปสเตอร์
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมั่นในการทํางาน

๑๒๒
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การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
สนทนาถามตอบ
ใช้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคใน
การสร้างสรรค์งานโปสเตอร์
ด้านทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานโปสเตอร์
ปฏิบัติสร้างสรรค์
โฆษณา
ผลงานทัศนศิลป์โดย
เทคนิคสื่อผสม
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีความมุ่งมั่นในการทํางาน

๑๒๓

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์ผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ๔-๖

แบบประเมินการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ประเมินชิ้นงาน

เกณฑ์ผ่าน
๗-๙ คะแนน

แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์ผ่าน
ตั้งแต่ระดับ ๔-๖

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

๑๒๔
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แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
คําชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
เลขที่ ชื่อ – นามสกุล การจัดองค์ประกอบศิลป์

คุณภาพผลงาน

มีความคิดสร้างสรรค์

(ลงชื่อ)...................................ผูป้ ระเมิน
(…………………………………………………)
............../................./.................
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
= ๔
ดี
= ๓
พอใช้
= ๒
ปรับปรุง
= ๑

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
คุณภาพ
๑๐ -๑๒
ดีมาก
๗–๙
ดี
๔–๖
พอใช้
๑–๓
ควรปรับปรุง
เกณฑ์ผ่าน ๗-๙ คะแนน

รวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๑๒๕

แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

๒. ความหลาก
หลายของเทคนิค

ใช้เทคนิคและวัสดุที่มี
ความหลากหลาย
มากกว่า ๓ อย่างขึ้นไป

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
มีการนํา
มีการนําองค์ประกอบ
มีการนํา
องค์ประกอบของการ ของการออกแบบ มาใช้ องค์ประกอบของ
เหมาะสม กลมกลืน การออกแบบ มา
ออกแบบ มาใช้
เหมาะสม กลมกลืน หลักการจัดภาพขาดไป ใช้เหมาะสม
กลมกลืนแต่มี
หลักการจัดภาพขาด และมีข้อบกพร่อง
ข้อบกพร่องเกิน
๓-๔ แห่ง
ไป แต่มีข้อบกพร่อง
๔ แห่ง
๑-๒ แห่ง
ใช้เทคนิคและวัสดุที่ ใช้เทคนิคและวัสดุที่มี ผลงานไม่เสร็จ
มีความหลากหลาย ความหลากหลายเพียง
สมบูรณ์
เพียง ๒ อย่าง
๑ อย่าง

๓. ความคิด
สร้างสรรค์

ผลงานแปลกใหม่
เกิดจากความคิดของ
ตนเอง

ผลงานค่อนข้าง
ผลงานได้รับอิทธิพล ผลงานลอกเลียน
แปลกใหม่ เกิดจาก จากความคิดของคนอื่น แบบของคนอืน่
ความคิดของตนเอง
บางส่วน
ทั้งหมด

รายการประเมิน
๑. การจัดองค์
ประกอบศิลป์

ดีมาก (๔)
มีการนําองค์ประกอบ
ของการออกแบบ
มาใช้เหมาะสม
กลมกลืน หลักการจัด
ภาพมีครบสมบูรณ์

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

๑๐ – ๑๒
๗–๙
๔–๖
๑–๓

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
เกณฑ์ผ่าน ๗-๙ คะแนน คะแนน

๑๒๖
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ใบความรู้
เรื่อง การออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา
การออกแบบโปสเตอร์
หลักการทั่วไปในการออกแบบโปสเตอร์มี ๒ เรื่องที่สําคัญ คือ สิ่งที่ต้องกําหนดและวางแผนก่อน
การออกแบบโปสเตอร์และองค์ประกอบและ การจัดวางองค์ประกอบ ในการออกแบบโปสเตอร์สิ่งที่ต้อง
กําหนดและวางแผนก่อนการออกแบบโปสเตอร์โปสเตอร์ ก่อนออกแบบโปสเตอร์นั้น มีเรื่องต้องกําหนด
และวางแผนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ดังนี้
ประเภทของโปสเตอร์เพือ่ การโฆษณา แบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ คือโปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพโปสเตอร์ที่มี
เฉพาะตัวอักษร และโปสเตอร์ที่มีรูปภาพและตัวอักษร
๑. โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพเป็นการโฆษณาที่ใช้ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพกราฟิกตามที่ออกแบบ
โดยไม่มีตัวอักษรโดยใช้หลักดังนี้
- ออกแบบตัวอักษรให้มีจุดสนใจอยู่เพียงจุดเดียว
- ภาพต้องสื่อความหมายที่เข้าใจได้
- มีสีสันสะดุดตา

ที่มา : https://www.google.com/search?q=รูปแบบการโฆษณา

๒. โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร เป็นการทําโฆษณาโดยใช้คําหรือข้อความเป็นสื่อ โดยใช้หลักดังนี้
- ออกแบบตัวอักษรให้สะดุดตา
- ใช้ตัวอักษรที่อ่าได้ชัดเจน
- มีสีสันสะดุดตา

ที่มา : http://www.printtosme.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๑๒๗

๓. โปสเตอร์ที่มีรูปภาพและตัวอักษรเป็นโปสเตอร์ที่ประกอบด้วยภาพและข้อความในเรื่องเดียวกัน
โดยจะต้องยึดหลักดังต่อไปนี้
- กําหนดถ้อยคําที่หัวเรื่องที่กระชับ
- ออกแบบตัวอักษรโดยมีชื่อเรื่องหรือหัวเรื่อง
และถ้อยคําที่ลดลัน่ กันไป
- ออกแบบภาพที่สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์
- ออกแบบให้มีสีสันที่ช่วยดึงดูดใจ

ที่มา : https://1112.com

หลักการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา มีหลักดังนี้
๑. ความเป็นเอกภาพ
เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหา
เรื่องราวเป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกไป การสร้างงานศิลปะ คือ การสร้างเอกภาพขึ้นจากความสับสน ความยุ่งเหยิงเป็นการจัดระเบียบ
และดุลยภาพ ให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้ โดยการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันเอกภาพของงาน
ศิลปะ มีอยู่ ๒ ประการ คือ
เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมีจุดมุ่งหมายเดียว แน่นอน และมีความเรียบง่าย
งานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณ์ไม่ได้ จะทําให้สับสน ขาดเอกภาพ และการแสดงออกด้วย
ลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคนก็สามารถทําให้ เกิดเอกภาพแก่ผลงานได้
เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อให้
เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรงเป็น
สิ่งที่สําคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด
และอารมณ์ ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ
๒. ความมีสมดุล
ความสมดุลหรือดุลยภาพ หมายถึง น้ําหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในทาง
ศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืนความพอเหมาะพอดีของส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การ
จัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ลงในงานศิลปกรรมนั้นจะต้องคํานึงถึงจุดศูนย์ถ่วงในธรรมชาตินั้น ทุกสิ่งสิ่งที่ทรงตัวอยู่
ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน
ฉะนั้น ในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไป แน่นไป หรือเบาบางไปก็จะทําให้ภาพนั้นดูเอน
เอียง และเกิดความรู้สึกไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความงาม ดุลยภาพในงานศิลปะ มี ๒ ลักษณะ คือ
ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูป
ทั้งสองข้างของแกนสมดุลเป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะมีใช้น้อยส่วนมากจะใช้ในลวดลาย
ตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบหรือในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

๑๒๘
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ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันมักเป็นการ
สมดุลที่เกิดจาการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกันใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน
แต่ มี ความสมดุ ลกั นอาจเป็ นความสมดุ ลด้ วยน้ํ าหนั กขององค์ ประกอบหรื อสมดุ ลด้ วยความรู้ สึ กก็ ได้ การจั ด
องค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตรอาจทําได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ําหนักมากกว่า หรือ
เลื่อนรูปที่มีน้ําหนักมากกว่าเข้าหาแกนจะทําให้เกิดความสมดุลขึ้น หรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่
น่าสนใจถ่วงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา
๓. ความโน้มน้าวใจ
การโน้มน้าวใจ คือ การพยายามเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ทัศนคติ การกระทําของบุคคลอื่นด้วยกลวิธี
ที่เหมาะสมให้มีผลกระทบใจผู้นั้นจนเกิดการยอมรับและเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวใจต้องการ
ตัวอย่างโปสเตอร์โฆษณา

ที่มา : https://th.pngtree.com/freepng/restaurant-foreign-posters_1963599.html
ที่มา : http://54020636simalinee.blogspot.com/2011/12/blog-post_6223.html
ที่มา : http://www.bwitdesign.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ใบงาน
เรื่องการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา
คําชีแ้ จง : ให้นักเรียนร่วมกันออกแบบโปสเตอร์ รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขนาด A๒ โดยใช้หลักการ
ออกแบบโปสเตอร์จากใบความรู้เรื่องการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๑. ชื่อ-สกุล……………………………………...ชั้น ม……………….เลขที่ ……………….
๒. ชื่อ-สกุล……………………………………...ชั้น ม……………….เลขที่ ……………….
๓. ชื่อ-สกุล……………………………………...ชั้น ม……………….เลขที่ ……………….
๔. ชื่อ-สกุล……………………………………...ชั้น ม……………….เลขที่ ……………….

๑๒๙
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมไทยและสากล
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒
รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
เวลา ๗ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระ : ทัศนศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
ศ ๑.๒ เข้ า ใจความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทัศ นศิ ล ป์ ประวั ติศ าสตร์ และวั ฒ นธรรม เห็ นคุ ณค่ า งาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์
ศ ๑.๒ ม.๑/๒ บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึง
แนวคิดและเนือ้ หาของงาน
ศ ๑.๒ ม.๑/๓ เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ผลงานทัศนศิลป์ล้วนปรากฏอยู่ในแต่ละวัฒนธรรมซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ขึ้นมาก็ล้วนแต่
ต้องการตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งสิ้น สําหรับสังคมไทยผลงานทางด้านทัศนศิลป์มีความเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างงานมีอยู่หลายปัจจัย เช่นเดียวกับทัศนศิลป์สากล ก็จะมี
รูปแบบแตกต่างไปจากของไทย และมีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ที่มีบางด้านมีทั้งเหมือนและแตกต่าง
จากทัศนศิลป์ไทยการเรียนรู้ทําความเข้าใจทัศนศิลป์ไทยและสากลจะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบความ
แตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ระหว่างสองวัฒนธรรมได้
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
ระบุวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ได้(K)
ทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยและสากลในแต่ละยุคสมัยได้(P)
เจตคติ
แสดงความชื่นชมและเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมในปัจจุบัน (A)
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทํางาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๔.๑ เรื่องวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน
- ใบงานที่ ๔.๒ เรื่องงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยในยุคสมัยต่าง ๆ
- ใบงานที่ ๔.๓ เรื่องวิเคราะห์ผลงานศิลปินตะวันตก
- ใบงานที่ ๔.๔ เรื่องงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยและสากล
- แบบทดสอบท้ายหน่วยเรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. วิเคราะห์
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ที่สะท้อนในงาน
ทัศนศิลป์ใน
ปัจจุบันได้

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
วิเคราะห์วัฒนธรรมที่ วิเคราะห์วัฒนธรรมที่ วิเคราะห์วัฒนธรรมที่
สะท้อนในงาน
สะท้อนในงาน
สะท้อนในงาน
ทัศนศิลป์ในปัจจุบัน ทัศนศิลป์ในปัจจุบัน ทัศนศิลป์ในปัจจุบัน
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ได้ดี แต่ยังมีส่วนที่ ได้ แต่ยังมีส่วนที่ต้อง
ตรงประเด็นดีมาก ต้องเพิ่มเติมเล็กน้อย เพิ่มเติมพอสมควร

๓. วิเคราะห์ลักษณะ
รูปแบบศิลปะ
สมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกได้ได้อย่าง
สร้างสรรค์ มี
ความคิดแปลกใหม่

วิเคราะห์ลักษณะ
รูปแบบศิลปะ
สมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกได้อย่าง
สร้างสรรค์ดีมาก มี
ความคิดแปลกใหม่ไม่
ซ้ํากับผลงานของผู้อื่น

๑ (ปรับปรุง)
วิเคราะห์วัฒนธรรมที่
สะท้อนในงาน
ทัศนศิลป์ในปัจจุบัน
ได้น้อยมาก มีสว่ นที่
ต้องแก้ไขปรับปรุง
และเพิ่มเติมมาก
อธิบายและจําแนก อธิบายและจําแนก อธิบายและจําแนก
อธิบายและจําแนก
๒. อธิบายและ
ลักษณะของงาน
จําแนกลักษณะของ ลักษณะของงาน
ลักษณะของงาน
ลักษณะของงาน
ทัศนศิลป์ไทยและ
งานทัศนศิลป์ไทย ทัศนศิลป์ไทยและ ทัศนศิลป์ไทยและ ทัศนศิลป์ไทยและ
ท้องถิ่นได้ทุกประเภท ท้องถิ่นได้อย่างน้อย ท้องถิ่นได้ทุกประเภท ท้องถิ่นไม่ค่อยได้
และท้องถิ่นได้
ไม่รู้จักประเภทของ
แต่ได้บ้างบางส่วน
ได้แก่ จิตรกรรม
๒ ประเภท
งานทัศนศิลป์
ประติมากรรมและ
สถาปัตยกรรม
นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะ
รูปแบบศิลปะ
สมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกได้
สร้างสรรค์ดี
แต่ความคิดยังไม่ค่อย
แปลกใหม่ผลงานมี
รูปแบบคล้ายคลึงกับ
ผลงานของคนอื่น

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะ
รูปแบบศิลปะสมัยใหม่
ของชาติตะวันตกได้
น่าสนใจดี แต่ความคิด
ไม่แปลกใหม่ นํา
ผลงานของผู้อื่นมา
ปรับเปลี่ยนใหม่

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะ
รูปแบบศิลปะ
สมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกไม่ค่อย
น่าสนใจ ความคิดไม่
แปลกใหม่ นําผลงาน
ของผู้อื่นมาคัดลอก
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๔. วิเคราะห์
ลักษณะ ความ
แตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ไทยและ
สากลได้ถูกต้อง
สมบูรณ์

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิเคราะห์ลักษณะ
ความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ไทยและ
สากลได้ถูกต้องตาม
หลักและวิธีการ
สมบูรณ์

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
คะแนน
๑๔ - ๑๖
คะแนน
๑๑ - ๑๓
คะแนน
๘ - ๑๐
คะแนน
ต่ํากว่า ๘
เกณฑ์การผ่าน ตัง้ แต่ระดับ ๘ ขึน้ ไป

วิเคราะห์ลักษณะ
ความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ไทย
และสากลได้ดีมคี วาม
ถูกต้องบางส่วนแต่ยัง
ไม่มีความสมบูรณ์
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิเคราะห์ลักษณะ
ความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ไทยและ
สากลพอใช้ได้แต่ยัง
ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
บางส่วน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

วิเคราะห์ลักษณะ
ความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ไทยและ
สากลไม่ถูกต้อง
ต้องปรับปรุงแก้ไข
เกือบทั้งหมด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บรรยายวัฒนธรรมที่สะท้อนในงาน
ทัศนศิลป์ปัจจุบันได้
ด้านทักษะและกระบวนการคิด
ระบุวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน

ขอบเขตเนื้อหา
วัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์
ปัจจุบัน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
นักเรียนและครูสนทนา วิเคราะห์และช่วยกันตอบคําถามดังนี้
- ในชีวิตประจําวันนักเรียนสามารถพบงานทัศนศิลป์ได้จากที่ใดบ้าง
- งานทัศนศิลป์ของไทยมีความงดงามพิเศษอย่างไร
- งานทัศนศิลป์ในปัจจุบนั สะท้อนถึงวัฒนธรรมใดบ้าง เพื่อทบทวน
ความรู้เดิมก่อนเข้าสู่บทเรียน
ขั้นสอน
๑. นักเรียนและครูร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ทสี่ ะท้อนวัฒนธรรมในปัจจุบันจากภาพตัวอย่าง
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง งานทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมต่าง ๆ
ในปัจจุบัน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม
. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละเท่ากันทําใบงานเรื่องวัฒนธรรมที่สะท้อนใน
งานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์
ปัจจุบัน โดยครูให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่นกั เรียนไม่เข้าใจ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง วัฒนธรรมทีส่ ะท้อนในงานทัศนศิลป์ในปัจจุบนั
เรื่อง ศิลปะวัฒนธรรมไทยและสากล
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๔.๑ เรื่องวัฒนธรรมที่สะท้อนใน
งานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน

แหล่งเรียนรู้
สื่อ
๑. ภาพผลงานทัศนศิลป์
๒. ใบความรู้ที่ ๔.๑ เรื่อง งานทัศนศิลป์
กับวัฒนธรรมต่างๆ ในปัจจุบัน

เวลา ๑ ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล

สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บรรยายวัฒนธรรมที่สะท้อนใน
งานทัศนศิลป์ปัจจุบันได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์ลักษณะของวัฒนธรรม
ที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

สังเกตจากการถามตอบ

แบบสังเกตการตอบ
คําถาม

ระดับคะแนน ๖ ขึ้น
ไป ผ่านเกณฑ์

ใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔
ระดับ

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ระดับคะแนน ๔ ขึ้น
ไป ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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ตัวอย่างภาพผลงานทัศนศิลป์

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/357262182935150062/

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/296252481720181349/

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/452893306273778046/
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/742742163521017867/
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรูท้ ี่ ๔.๑
เรื่อง งานทัศนศิลป์กบั วัฒนธรรมต่าง ๆ ในปัจจุบนั

๑. ความหมายของวัฒนธรรมและทัศนศิลป์
วัฒนธรรม (Culture) เป็นคําสมาสที่มีการนําคําสองคํามารวมเข้าด้วยกัน คือ คําว่า “วัฒนะ”ที่
แปลว่า เจริญ งอกงาม รุ่งเรือง และคําว่า “ธรรม” แปลว่า ความดี ความมีระเบียบวินัย เมื่อนําคําทั้งสองมา
รวมกันจะได้ความหมายของคําว่าวัฒนธรรมว่า “ความเจริญงอกงามและความรุ่งเรืองอย่างมีระเบียบ”
๑.๑ วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ วัฒนธรรมที่เป็นเรื่องของความสุขกาย เพื่อให้อยู่ดีกินดี มีความ
สะดวกสบายในการครองชีพ ได้แก่ สิ่งจําเป็นเบื้องต้นในชีวิต ๔ อย่าง คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
และยารักษาโรค รวมทั้งสิ่งอื่น ๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการดํารงชีวิต หรือในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
(หัตถกรรมพื้นบ้าน) เป็นต้น

ปัจจัยสี่
ที่มา : https://sites.google.com

๑.๒ วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่ทําให้ปัญญาและจิตใจของมนุษย์มีความเจริญงอกงาม
ได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม และคติธรรม สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมความรู้ทางจิตใจให้เกิดความเจรญและพบกับ
ความสุข

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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๑.๓ วัฒนธรรมทางจารีตขนบธรรมเนียมประเพณี คือ ความประพฤติที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจน
กลายเป็นที่ยอมรับของส่วนรวม มี3ประการ ได้แก่ จารีตประเพณี

การโกนผมไฟ
ที่มา : https://thaiculturebuu.wordpress.com

ประเพณีสงกรานต์
ที่มา : https://support.google.com

๑.๔ วั ฒ นธรรมทางสุ น ทรี ย ะ คื อ ความเจริ ญ ในทางวิ ช าความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความนิ ย มความงดงาม
และความไพเราะ ได้แก่ จิตกรรม ประติมากรรม ดุริยางศิลป์

แรงบันดาลใจ สุนทรียะทางด้านการแต่งหน้า
ที่มา : https://web.facebook.com
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานที่ ๔.๑
เรื่อง วัฒนธรรมทีส่ ะท้อนในงานทัศนศิลป์ในปัจจุบนั
คําชีแ้ จง : เขียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้มาพอสังเขป
๑. วัฒนธรรม หมายถึงอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๒. บอกความหมายของวัฒนธรรมทางวัตถุ พร้อมภาพประกอบ
ตอบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ติดภาพ

๓. บอกความหมายของวัฒนธรรมทางจิตใจ พร้อมภาพประกอบ
ตอบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ติดภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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๔. บอกความหมายของวัฒนธรรมทางจารีตขนบธรรมเนียมประเพณี พร้อมภาพประกอบ
ตอบ
.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ติดภาพ

๕. บอกความหมายของวัฒนธรรมทางสุนทรียะ พร้อมภาพประกอบ
ตอบ
.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ติดภาพ

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

แบบประเมินใบงานนักเรียน
คําชีแ้ จง : ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
ที่

ชื่อ- นามสกุล

๔

สรุปผลการประเมิน

๓

ผ่าน

๒

๑

ไม่ผ่าน

คะแนน

ประเด็นทีป่ ระเมิน

๔
วิเคราะห์วัฒนธรรมที่
วิเคราะห์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่สะท้อนใน สะท้อนในงาน
ทัศนศิลป์ในปัจจุบัน
งานทัศนศิลป์ใน
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง
ปัจจุบันได้
ตรงประเด็น
ดีมาก

ระดับคุณภาพคะแนน
๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพคะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๓
วิเคราะห์วัฒนธรรม
ที่สะท้อนในงาน
ทัศนศิลป์ใน
ปัจจุบันได้ดี แต่ยัง
มีส่วนที่ต้อง
เพิ่มเติมเล็กน้อย

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ

๒
วิเคราะห์วัฒนธรรม
ที่สะท้อนในงาน
ทัศนศิลป์ใน
ปัจจุบัน ได้
แต่ยังมีส่วนที่ต้อง
เพิ่มเติมพอสมควร

๑
วิเคราะห์
วัฒนธรรมที่
สะท้อนในงาน
ทัศนศิลป์ใน
ปัจจุบัน ได้น้อย
มาก มีส่วนที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุง
และเพิ่มเติมมาก

ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน

ด้านทักษะและกระบวนการคิด
ระบุระบุการเปลี่ยนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัยได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บรรยายการเปลี่ยนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัยได้

ขอบเขตเนื้อหา
งานทัศนศิลป์ในยุคสมัยของไทย

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. นักเรียนดูภาพผลงานประติมากรรม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นว่า“นักเรียนคิดว่าผลงานประติมากรรมชิ้นนี้เป็นศิลปะสมัยใด”
๒. นั ก เรี ย นและครู ส นทนากั น เพื่ อ เชื่ อ มโยงความรู้ เ กี่ ย วกบงาน
ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย
ขั้นสอน
๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งาน
ทั ศ นศิ ล ป์ ไ ทย สามารถแบ่ ง ได้ อ อกเป็ น ๓ สมั ย ได้ แ ก่ สมั ย สุ โ ขทั ย
สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ พร้อมกับให้นักเรียนซักถาม
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้งานทัศนศิลป์ในยุคสมัยต่างๆของไทย
สรุปความรู้จากใบงานเป็นแผนผังความคิด และสุ่มนักเรียนบางคู่ออกมา
นําเสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง งานทัศนศิลป์ของไทยใน
แต่ละยุคสมัย

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง งานทัศนศิลป์ในยุคสมัยของไทย
เรื่อง ศิลปะวัฒนธรรมไทยและสากล
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

กลุ่มสาระการเรียบรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

๑. ผลงานประติมากรรม
๒. ใบความรู้ที่ ๒.๑ งานทัศนศิลป์ใน
ยุคสมัยต่างๆของไทย

สื่อ

แหล่งเรียนรู้
-

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บรรยายการเปลี่ยนแปลง
ของงานทัศนศิลป์ไทยในแต่
ละยุคสมัยได้
ด้านทักษะและ
กระบวนการ
การระบุระบุการ
เปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัยได้
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ถามตอบ

แบบสังเกตการตอบ
คําถาม

ระดับคะแนน ๖
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

แผนผังความคิด

แบบประเมินผัง
ความคิด

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔
ระดับ

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคะแนน ๔
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

สังเกต

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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ตัวอย่างงานประติมากรรม

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/780811654122966614/

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/557461260104875326/

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/409546159855902544/

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/339669996873526613/
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรูท้ ี่ ๒.๑ เรื่อง งานทัศนศิลป์ในยุคสมัยต่างๆของไทย

ศิลปะไทย
เป็นศิลปะประจําชาติของชาวไทย ซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยอดีตกาลได้เปลี่ยนแปลงตามอิทธิพล
และสมัยของแต่ละยุค จากหลักฐานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในดินแดนไทย แบ่งได้เป็น ๓ ยุค
๑. ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ พบหลักฐานการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
๑) ยุคหินเก่า ระยะเวลาประมาณห้าแสนปีถึงห้าหมื่นปี พบเครื่องมือหิน ที่จังหวัดกาญจนบุรี
เชียงราย น่าน และลพบุรี เครื่องมือหินที่พบได้แก่ ขวานหินกะเทาะจากก้อนอย่างหยาบ ๆ
๒) ยุคหินกลาง ระยะเวลาประมาณหนึ่งหมื่นปีถึงห้าพันปี พบเครื่องมือหินกะเทาะในท้องที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลพบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี เครื่องมือมีความประณีตงดงามมากขึ้นกว่าเดิม
๓) ยุคหินใหม่ ระยะเวลาประมาณห้าหมื่นปีถึงห้าพันปี พบเครื่องมือหินอยู่ในทุกภาคของประเทศ
ไทยรวมกั น เป็ น หมู่ บ้ า นบนหิ น ใกล้ แ หล่ ง น้ํ า รู้ จั ก ทํ า ขวานหิ น ให้ ป ระณี ต งดงามรู้ จั ก ทํ า เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาทํ า
เครื่ อ งประดั บ เครื่ อ งประกอบพิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ นั ก โบราณคดี บ างท่ า นให้ ค วามเห็ น ว่ า มนุ ษ ย์ ยุ ค หิ น ใหม่ ใ น
ประเทศไทยคื อ บรรพบุ รุ ษ ของคนไทยเราในปั จ จุ บั น เครื่ อ งมื อ ที่ พ บ ได้ แ ก่ ปลายหอย กํ า ไลทํ า ด้ ว ยหิ น
หม้อหุงข้าว ภาชนะใส่อาหาร มีลวดลายเชือก ลายเสื่อ และลายจักสาน เป็นต้น
๔) ยุคโลหะ ระยะเวลาประมาณแปดพันปีถึงสองพันปี พบเครื่องโลหะเครื่องเผาที่บ้านเชียง
จังหวัดอุดรธานี มีอายุประมาณเจ็ดพันปีเศษ ที่พบมากในประเทศไทย ได้แก่ กลองมโหระทึก อาวุธ เครื่องใช้
และเครื่องประดับ
พบภาพเขียนสีและภาพแกะสลักบนผนังถ้ําที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคนี้ เช่น ถ้ําเขาเขียว ภาคกลาง
พบที่จังหวัดกาญจนบุรี ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี และทางภาคใต้
พบที่จังหวัดพังงา เป็นต้น

ถ้ําเขาเขียว ภาคกลางพบที่จังหวัดกาญจนบุรี
ที่มา : http://images.app.goo.gl/jth3ohvsUvwAzPWe6
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ภาพคน
ที่มา : http://www.era.su.ac.th

ภาพเรขาคณิต
ที่มา : http://www.era.su.ac.th

ภาพแสดงด้วยลายเส้นเป็นเค้าโครง หรือ รูปทรงต่าง ๆ และภาพลายเส้นผสมกับระบายสีทึบ อาจเป็น
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย หรือแสดงภาพต้นไม้ บ้าน เครื่องมือต่าง ๆ หรือภาพดวงอาทิตย์ รวมทั้งภาพสัตว์
ด้วย
ภาพเขียนและภาพแกะสลักบนผนังถ้ํา (Cave Arts) ถือเป็นงานศิลปะที่เก่าแก่ที่สุด เป็นวัฒนธรรม
การสร้างอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สีที่ใช้จะเป็นสีของดิน ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีดํา
เขียนเป็นภาพสัตว์ ลายเรขาคณิต และภาพคน
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๒. ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
แบ่งตามหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ดังนี้
๑) ศิลปะรุ่นเก่า จากการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากอินเดียมายังดินแดนสุวรรณภูมิบริเวณภาค
กลางของประเทศไทย ศิลปะและวัฒนธรรมทางศาสนามีผู้นําเข้ามา เช่น พระพุทธรูปขนาดเล็กหล่อด้วยสําริด
เป็นศิลปะอมราวดี และพระพุทธศิลปะคุปตะของอินเดีย จึงเข้าใจว่าเป็นตัวอย่างในการสร้างพระพุทธรูป (สันติ
เล็กสุขุม,๒๕๔๔ : ๒๒)
๒) ศิลปะทวาราวดี พุทธศตวรรษ ที่ ๑๑-๑๖ บริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดที่พบศิลปวัตถุ
แก่สุพรรณบุรี สระบุรี ราชบุรี และนครปฐม ราชธานีของอาณาจักรทวารวดีไม่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานจาก
หลักฐานทางโบราณคดีเชื่อว่าน่าจะเป็นนครปฐม
๓) ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๘ บริเวณหมู่เกาะชวา มาเลเซีย และตอนใต้ของไทย
ปัจจุบันคือ อําเภอไชยยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศิลปวัตถุได้รับอิทธิพลต่อเนื่องจากชวาเป็นสําคัญ เช่น พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสําริด เป็นต้น

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสําริด
ที่มา : https://upload.wikimedia.org/
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๓. ยุคประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
ศิลปะยุคประวัติศาสตร์ไทย เริ่มตั้งแต่ชนชาติไทยตั้งมั่นในสุวรรณภูมิแบ่งคร่าวเป็น ๔ สมัย คือ
ศิลปะสมัยเชียงแสน ศิลปะสมัยสุโขทัย ศิลปะสมัยอยุธยา และศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
๑) ศิลปะสมัยเชียงแสน หรือศิลปะล้านนาไทย พบซากเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขง อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ศิลปวัตถุของสมัยเชียงแสนได้รับอิทธิพลจากอินเดียและลังกา มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น
สถาปัตยกรรม โบสถ์ และวิหาร ภาพรูปปั้นหอไตร วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
๒) ศิลปะสมัยสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ ๑๘ – ๒๐ อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยที่เมืองสุโขทัย
ที่งดงามมาก เป็นศิลปะแบบสูงสุด (Classic Art) พระพุทธรูปมีความอ่อนช้อยละมุนละมัยตามอุดมคติอันดีงาม
ของไทย เช่น พระพุทธรูปปางลีลา ที่ระเบียงพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร พระพุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธรูปปางลีลา
ที่มา : https://phrathai.files.wordpress.com

พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
ที่มา : https://th.wikipedia.org
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งานจิตรกรรม การวาดภาพระบายสีในสมัยสุโขทัย เป็นงานที่สะท้อนความเชื่อถือ ศรัทธาทางศาสนา
วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาของคนไทยในสมั ย นั้ น โดยมุ่ ง เน้ น สร้ า งสรรค์ ง านจิ ต รกรรมตามแบบอุ ด มคติ
(Idealistic) มากกว่าแบบเหมือนจริง (Realistic) เช่น งานจิตรกรรมประกอบพระนิพนธ์ "ไตรภูมิพระร่วง" ของ
พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ซึ่งเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกของไทย ภาพลายเส้นที่วัดศรีชุม
จังหวัดสุโขทัย แสดงการแต่งกายและเครื่องประดับของชนชั้นสูง ภาพจิตรกรรมฝาผนังในเจดีย์องค์หนึ่งของวัด
เจดีย์เจ็ดแถว เป็นภาพแถวพระพุทธเจ้าประทับเรียงกัน เป็นต้น

ภาพเขียนที่วัดศรีชุม
ที่มา : http://119.46.166.126/self_all

ภาพจิตรกรรม หอพระพุทธสิริมารวิชัย สุโขทัย
ที่มา : http://www.thaimaptravel.com

๓) ศิลปะสมัยลพบุรี ยุคนั้นอาณาจักรลพบุรีหรือเมืองละโว้ในขณะนั้น ได้รับอิทธิพลทั้งด้านความเชื่อ
ทางศาสนา และ งานศิลปะมาจาก อาณาจักรขอมค่อนข้างมาก ทําให้งานศิลปะของเมืองละโว้ออกมาเป็นสไตล์
ขอมเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม งานปะติมากรรม มองเผิน ๆ จะเหมือนกับของขอมเลยทีเดียว
แต่มีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย
การสร้างพระพุทธรูป งานปะติมากรรมส่วนใหญ่ยุคก่อนนั้นจะเน้นการสร้างพระพุทธรูปเนื่องจาก
ความเชื่ อทางด้า นศาสนานั่นเอง ทีนี้พระพุ ทธรูป สมั ยลพบุรีนั้ น จะคล้ ายกับงานพระพุท ธรูป ของขอมด้ว ย
กล่าวคือจะทําให้พระพักตร์ (หน้า) สั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตาโต ปากกว้าง เป็นต้น ปางที่นิยมสร้างก็คือ ปางนาค
ปรก นิยมสร้างพระจากหินทราย หรือ สําริดมากที่สุด นอกจากนั้นจะมีการสร้างเทวรูปเพื่อสักการะความเชื่อ
หลัก ๆ จะมีสองแบบคือ เทวรูปพระนารายณ์ และ เทวรูปพระศิวะ

ที่มา : http://www.pennpat.org
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งานสถาปัตยกรรม
เมืองละโว้ในยุคนั้น ได้แบบแผนการสร้างเมืองมาจากขอมด้วย กล่าวคือ เมืองจะมีการวางผังเมืองมา
เป็นอย่างดี มีการวางระบบน้ําประปาเพื่อเก็บไว้ใช้เพาะปลูก มีการสํารองแหล่งน้ําสําคัญ (เหมือนกับเขื่อน) อีก
ด้วย ด้านสถาปัตยกรรมจะสร้างอย่างมีแบบแผนทั้งทางด้านวิศวกรรม และความเชื่อผสมผสานกัน อย่างเช่น
การสร้างปราสาทจะสร้างแบบให้แผนผังสมมาตรกัน (เพื่อความสวยงามและใช้งานง่าย) อีกทั้งปราสาทจะต้อง
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก (รับแสงอาทิตย์ตอนเช้า) อีกด้วย นอกจากนั้นวิธีการสร้างก็ยอดเยี่ยม เราใช้อิฐ
หินทราย ศิลาแลงมาวางเรียงกันเพื่อทําให้เกิดปราสาทขึ้นมา นักโบราณคดีเชื่อว่ายุคนั้นอาจจะมีการใช้ยางไม้
พิ เ ศษเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ยึ ด ติ ด ก้ อ นหิ น ให้ อ ยู่ ตั ว สถาปั ต ยกรรมที่ มี ค วามศิ ล ปะยุ ค สมั ย ลพบุ รี ม ากที่ สุ ด ได้ แ ก่
พระปรางค์สามยอด
ประติมากร

ที่มา : http://www.pennpat.org

ผลงานศิลปะสมัยลพบุรีอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากนั่นก็คือ ผลงานภาพเหมือนพระบรมสาทิสลักษณ์
พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พระเจ้าแผ่นดินองค์สําคัญที่เผยแพร่ความคิด ความเชื่อหลายอย่างไปทั่วทั้งอาณาจักร
รวมถึงลพบุรีนี้ด้วย มีผลงานชิ้นหนึ่งเชื่อกันว่าเหมือนกับท่านมากถูกคนพบที่ ปราสาทหินพิมาย จังหวัดโคราช
แม้จะชํารุดเสียหายไปบ้างจากกาลเวลา แต่โดยรวมยังสมบูรณ์อยู่มาก ใครที่สนใจศิลปะสมัยลพบุรี เสาร์-อาทิตย์
ว่าง ๆ ลองขับรถไปดูไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไรนัก
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พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี
ที่มา : https://th.wikipedia.org

๔) ศิลปะสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๓ มีพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี ศิลปวัตถุสมัยแรก
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยลพบุรี และสุโขทัย เช่น พระเศียรพระพุทธรูปหินทราย และประติมากรรมสลักไม้ที่
บานประตูเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์ แล้วพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาแท้ เช่น ประติมากรรมสลักไม้นูนสูง
รูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ลายรดน้ําตู้พระธรรม ที่มีชื่อเสียง คือ “ลายรดน้ําฝีมือครูวัดเชิงหวาย” พบที่วัดเชิง
หวาย จังหวัดนนทบุรี
งานประติมากรรม งานปั้น และงานแกะสลักสมัยอยุธยา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็น
ส่ ว นใหญ่ มี ก ารปั้ น พระพุ ท ธรู ป ในลั ก ษณะต่ า ง ๆ ในระยะแรกได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากสมั ย สุ โ ขทั ย ต่ อ มาได้
สร้ า งสรรค์ พ ระพุ ท ธรู ป เป็ น แบบทรงเครื่ อ งใหญ่ เ ป็ น แบบอยุ ธ ยา ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งประดั บ ตกแต่ ง ที่ ง ดงาม เช่ น
พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีทองรูปประพรรณ
สมัยอยุธยา พิมพ์ในกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระพุทธรูปทรงเครือ่ งใหญ่ วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : http://www.thaigoodview.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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๕) ศิ ลปะสมั ยรั ตนโกสิ นทร์ เริ่ มตั้ งแต่ พุ ทธศตวรรษที่ ๒๓ โดยรวมศิ ลปะสมั ยธนบุ รี ด้ วย ศิ ลปะสมั ย
รัตนโกสินทร์ระยะแรกเลียนแบบศิลปะสมัยอยุธยาเป็นสําคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ต่อมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก และในสมัยรัชกาลที่ ๔ – ๕ เริ่มนิยมศิลปกรรมยุโรปมาก
ได้นํามาผสมกับแบบศิลปกรรมไทย เช่น พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
ที่มา : https://th.wikipedia.org
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบประเมินแผนผังความคิด

คําชีแ้ จง : ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
ที่

ชื่อ- นามสกุล

ระดับคุณภาพคะแนน
๔

ประเด็นทีป่ ระเมิน

๓

๒

๑

ผ่าน

ไม่ผ่าน

คะแนน

๓
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
เปรียบเทียบการ
เปรียบเทียบการ
เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของงาน เปลี่ยนแปลงของงาน เปลี่ยนแปลงของ
ทัศนศิลป์ไทยในแต่ ทัศนศิลป์ไทยในแต่ งานทัศนศิลป์ไทย
ในแต่ละยุคสมัยได้
ละยุคสมัยได้
ละยุคสมัยได้
ครบถ้วน ถูกต้องตรง ดี แต่ยังมีส่วนที่
ต้องเพิ่มเติม
ประเด็นดีมาก
เล็กน้อย
ระดับคุณภาพคะแนน
๔
หมายถึง
๓
หมายถึง
๒
หมายถึง
๑
หมายถึง

สรุปผลการประเมิน

๔

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ๒ จาก ๔ ระดับ

๒
วิเคราะห์
เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของ
งานทัศนศิลป์ไทย
ในแต่ละยุคสมัยได้
แต่ยังมีส่วนที่ต้อง
เพิ่มเติมพอสมควร

๑
วิเคราะห์
เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของ
งานทัศนศิลป์ไทย
ในแต่ละยุคสมัยได้
น้อยมาก มีส่วนที่
ต้องแก้ไขปรับปรุง
และเพิ่มเติมมาก

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
นักเรียนดูภาพผลงานทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปัตยกรรมแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า “นักเรียนคิดว่าผลงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
เหล่านี้อยู่ในศิลปะยุคใด” (จากเรื่องเดิมในคาบที่แล้ว)
ด้านความรู้
บรรยายการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละเท่าๆ กันตามหัวข้อผลงานทัศนศิลป์ของ
ไทยในแต่ละยุคสมัยได้
ไทยในแต่ละยุคสมัย จากนั้นให้แ ต่ละกลุ่มค้นหาภาพผลงานจิตรกรรม
ด้านทักษะและกระบวนการคิด
วิเคราะห์ลักษณะของงานทัศนศิลป์ไทยใน ประติมากรรม สถาปัตยกรรมที่สร้างในสมัยนั้น ๆ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
โดยครูคอยให้กับปรึกษาเมื่อนักเรียนมีคําถามสงสัย
แต่ละยุคสมัยได้
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้ลงในใบงานที่ ๔.๒ เรื่องงานทัศนศิลป์
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุง่ มั่นในการทํางาน ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยในยุคสมัยต่าง ๆ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันบรรยายสรุปเรื่อง งานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรมไทยในยุคสมัยต่าง ๆ

ขอบเขตเนื้อหา
งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยในยุค
สมัยต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่องวัฒนธรรมทีส่ ะท้อนในงานทัศนศิลป์ไทย
เรื่อง ศิลปะวัฒนธรรมไทยและสากล
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๔.๒ เรื่องงานทัศนศิลป์ที่
สะท้อนวัฒนธรรมไทยในยุคสมัยต่าง ๆ

สื่อ
ภาพผลงานทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม

แหล่งเรียนรู้
-

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บรรยายการเปลี่ยนแปลง
ของงานทัศนศิลป์ไทยในแต่
ละยุคสมัยได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์ลักษณะของงาน
ทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุค
สมัยได้
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ถามตอบ

แบบสังเกตการตอบ
คําถาม

ระดับคะแนน ๖
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

ใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ระดับคุณภาพ
คะแนน ๖ คะแนน
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคะแนน ๔
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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ตัวอย่างงานทัศนศิลป์ในยุคสมัยของไทย

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/293648838201822129/

ประติมากรรมหน้าวัดโพธิ์
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/514184482425678282/

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/629518854139965965/

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/796714990308609792/

ที่มา :
https://atichit.wordpress.com/2013/02/10/%E0%B8%A8%E0%B8%A3
%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E
0%B8%A2/
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงานที่ ๔.๒
งานทัศนศิลป์ทสี่ ะท้อนวัฒนธรรมไทยในยุคสมัยต่าง ๆ

คําชีแ้ จง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเนื้อหาและยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ประติมากรรมและ
สถาปัตยกรรมในยุคสมัยของไทยตามความเข้าใจ และออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียน
งานทัศนศิลป์ในยุคสมัย…………………………………………………..

ด้านจิตรกรรม

ด้านประติมากรรม

ด้านสถาปัตยกรรม

เอกลักษณ์ของงานทัศนศิลป์ในยุคสมัยนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

157

แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคําถาม
คําชี้แจง : ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
เกณฑ์ผ่านการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๖ คะแนน
ความคิด
การถามคําถาม
การใช้ภาษา
รวม สรุปผลการประเมิน
ชื่อ สร้างสรรค์
ที่
นามสกุล
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ(Rubric Score)
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
๑. การตอบคําถาม
มีไหวพริบในการตอบคําถาม ชัดเจนตรงประเด็น เนื้อหา
๓
ครบถ้วน
๒
ตอบคําถามได้ตรงประเด็นบางส่วน เนื้อหายังไม่ครอบคลุม
๑
ตอบคําถามไม่ถูกต้องและไม่ตรงประเด็น ไม่ชัดเจนและไม่มี
ไหวพริบในการตอบคําถาม
๒. การใช้ภาษา
๓
ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสม
๒
ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสมบางส่วน
๑
ใช้ภาษาในการสื่อสารไม่ถูกต้องแต่สื่อความหมายได้พอเข้าใจ
๓. ความคิดสร้างสรรค์
๓
มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์
มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล แต่ไม่มีความคิด
๒
สร้างสรรค์
เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นไม่ถูกต้องและไม่สร้างสรรค์
๑
ระดับ ๓ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นมาก
ระดับ ๒ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นปานกลาง
ระดับ ๑ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นน้อย
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๘ – ๙
คะแนน ๖ – ๗
คะแนน ต่ํากว่า ๕

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
นักเรียนได้ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินใบงาน
เรื่อง ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิน่
ชื่อ...................................นามสกุล...........................เลขที่...........ภาคเรียนที่..........ชัน้ ..............
สําหรับครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมิน
คะแนนให้ตรงกับความเป็นจริง
รายการประเมิน

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

๑. อธิบายและจําแนกลักษณะของงานทัศนศิลป์ไทย
และท้องถิ่นทางด้านจิตรกรรมได้
๒. อธิบายและจําแนกลักษณะของงานทัศนศิลป์ไทย
และท้องถิ่นทางด้านประติมากรรมได้
๓. อธิบายและจําแนกลักษณะของงานทัศนศิลป์ไทย
และท้องถิ่นทางด้านสถาปัตยกรรมได้
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน = อธิบายเนื้อหาถูกต้องชัดเจน
๒ คะแนน = อธิบายเนื้อหาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
๑ คะแนน = อธิบายเนื้อหาไม่ถูกต้อง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก,ดี
พอใช้
ปรับปรุง

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
ประเด็นการประเมิน
งานทัศนศิลป์ไทย
และท้องถิ่น
ทางด้านจิตรกรรม
งานทัศนศิลป์ไทย
และท้องถิ่น
ทางด้าน
ประติมากรรม
งานทัศนศิลป์ไทย
และท้องถิ่น
ทางด้าน
สถาปัตยกรรม

ระดับคุณภาพ
๓ (ดีมาก , ดี)
๒ ( พอใช้)
อธิบายและจําแนกลักษณะ อธิบายและจําแนกลักษณะ
งานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น งานทัศนศิลป์ไทยและ
ท้องถิ่นทางด้านจิตรกรรมได้
ทางด้านจิตรกรรมได้อย่าง
บ้างเป็นบางส่วน
ถูกต้องสมบูรณ์และ
ตรงประเด็น
อธิบายและจําแนกลักษณะ อธิบายและจําแนกลักษณะ
งานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น งานทัศนศิลป์ไทยและ
ทางด้านประติมากรรมได้อย่าง ท้องถิ่นทางด้าน
ประติมากรรมได้บ้าง
ถูกต้องสมบูรณ์
เป็นบางส่วน
อธิบายและจําแนกลักษณะ อธิบายและจําแนกลักษณะ
งานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น งานทัศนศิลป์ไทยและ
ทางด้านสถาปัตยกรรมได้อย่าง ท้องถิ่นทางด้าน
สถาปัตยกรรมได้บ้าง
ถูกต้องสมบูรณ์
เป็นบางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๓
คะแนน ๒
คะแนน ๑
หมายเหตุ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ได้คะแนนระดับ ๖ ขึ้นไป
ได้คะแนนระดับน้อยกว่า ๖

ดีมาก , ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๑ ( ควรปรับปรุง)
อธิบายและจําแนกลักษณะ
งานทัศนศิลป์ไทยและ
ท้องถิ่นทางด้านจิตรกรรม
ไม่ถูกต้อง
อธิบายและจําแนกลักษณะ
งานทัศนศิลป์ไทยและ
ท้องถิ่นทางด้าน
ประติมากรรมไม่ถูกต้อง
อธิบายและจําแนกลักษณะ
ของงานทัศนศิลป์ไทยและ
ท้องถิ่นทางด้าน
สถาปัตยกรรมไม่ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ศิลปะสมัยใหม่ในชาติตะวันตก
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ
ใบความรู้ เรื่องศิลปะสมัยใหม่ในชาติ
ตะวันตก

แหล่งเรียนรู้
-

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
ครูสอบถามพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน ถึงศิลปะของชาติตะวันตก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่พบเห็นในปัจจุบัน
ด้านความรู้
ขั้นสอน
๑. สามารถระบุรูปแบบงานศิลปะสมัยใหม่
๑. ครูอธิบายถึงศิลปะสมัยใหม่ของชาติตะวันตกในแต่ละลัทธิทาง
ในชาติตะวันตกในแต่ละลัทธิได้
ศิลปะตะวันตก และลักษณะเด่นพิเศษของศิลปะตะวันตกในแต่ละลัทธิที่
๒. สามรถบอก ผลงานของศิลปินในชาติ
มีแนวทางการสร้างสรรค์ทแี่ ตกต่างกัน
ตะวันตกได้
๒. ครูแจกใบความรู้ ศิลปะสมัยใหม่ในชาติตะวันตก
ด้านทักษะและกระบวนการคิด
การวิเคราะห์รูปแบบศิลปะสมัยใหม่ของชาติ ๓. นักเรียนร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากใบความรู้
ขั้นสรุป
ตะวันตกได้
นักเรียนร่วมกันสรุปวิเคราะห์ผลงานศิลปินตะวันตกของศิลปินในแต่
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุง่ มั่นในการทํางาน ละลัทธิ

ขอบเขตเนื้อหา
ศิลปะสมัยใหม่ในชาติตะวันตก

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. สามารถระบุรูปแบบงาน
ศิลปะตะวันตกในแต่ละลัทธิทาง
ศิลปะสมัยใหม่ได้
๒. วิเคราะห์รูปแบบงานศิลปะ
ตะวันตกได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบ
ศิลปะสมัยใหม่ของชาติตะวันตกได้
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุง่ มั่น
ในการทํางาน

161

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ถามตอบ

แบบสังเกตการ
ตอบคําถาม

ระดับคะแนน ๖
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

ถามตอบ

แบบสังเกตการ
ตอบคําถาม

ระดับคุณภาพคะแนน ๖
คะแนนขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ระดับคะแนน ๔
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ.........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศิลปะสมัยใหม่ ( Modern Art )
๑. ศิ ล ปะจิ น ตนิ ย ม (Romanticism) ประมาณ ค.ศ. ๑๘๐๐ ก่ อ เกิ ด ในอั ง กฤษและฝรั่ ง เศส
ช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน มีทรรศนคติที่ต้องการความเป็นอิสระในการแสดงออกที่ศิลปินต้องการมากกว่า
การเดินตามกฎเกณฑ์และแบบแผนทางศิลปะ ดังที่ศิลปินลัทธิคลาสสิกใหม่ยังยึดถืออยู่เป็นศิลปะที่เน้นอารมณ์
อยู่เหนือเหตุผล มุ่งสร้างสรรค์งานที่ตื่นเต้น เร้าใจ ก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้ชม
๑.๑ ภาพ ๓ พฤษภาคม ๑๘๐๘ โดย โกยา Francisco Goya (ค.ศ.๑๘๑๔) เป็นภาพแสดง
เหตุการณ์ปฏิวัติในฝรั่งเศส

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๑.๒ ภาพ เสรีภาพนําหน้าประชาชนโดยเดอลาครัวซ์ Eugene Delacroix (ค.ศ.๑๘๓๐) เดอลา
ครัวซ์เป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสที่พัฒนาตนเองมาจากการศึกษาศิลปะในอดีตจนกลายเป็นผู้นําลัทธิจินตนิยม
งานจิตรกรรมชิ้นนี้เป็นภาพที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์การปฏิวัติในฝรั่งเศส จะเห็นว่าภาพนี้สามารถ
ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกได้อย่างน่าตื่นเต้นนับตั้งแต่การเลือกเรื่องราว การจัดภาพ การกําหนดแสงเงาที่ตัด
กันเอกภาพของทิศทางของกลุ่มคนยืนขัดแย้งกับทิศทางของผู้บาดเจ็บล้มตาย การให้ความสําคัญในท่าทาง
อิริยาบถของทุกคน การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านท่าทาง ใบหน้า และดวงตา

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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๑.๓ ภาพ การอับปางของแพเมดูซา โดย เจริโคท์ Theodore Gericault (ค.ศ. ๑๘๑๙) เรื่องราวที่เขียน
เกิดจากการได้รับทราบเหตุการณ์การประสบอุบัติเหตุเรือแตกของเรือลําหนึ่ง โดยมีผู้รอดชีวิตจํานวนหนึ่งต้องเผชิญกับ
ภัยอย่างอ้างว้างบนแพอันจํากัดกลางท้องทะเลแห่งคลื่นลมและความหิวมีวิธีการจัดภาพโดยการกําหนดแสงเงาแบบ
สว่างจัดมืดจัดตัดกันอย่างรุนแรงอิริยาบถของผู้คนได้รับการจัดท่าทางอย่างสมบทบาทการแสดงออกบนใบหน้าและ
ท่าทาง ทําให้เกิดความรู้สึกที่หลากหลายนับตั้งแต่ลีลาที่อ่อนล้าโรยแรงจนถึงความตื่นเต้นเมื่อแลเห็นเกาะอยู่ลิบ ๆ

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๑.๔ ภาพ พายุหิมะ โดย เจ เอ็ม ดับบลิว เทอร์เนอร์ Joseph Mallord William Turner (ค.ศ. ๑๘๔๑ –
๑๘๔๒) เทอร์เนอร์เป็นศิลปินชาวอังกฤษที่ทํางานด้านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและทิวทัศน์ในภาพพายุหิมะเป็น
การถ่ายทอดบรรยากาศของเรือกลไฟที่ใกล้จะอับปางท่ามกลางคลื่นลมกลางทะเล

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. ศิ ลปะสั จนิ ยม (Realisticism) กลางคริ สต์ ศตวรรษที่ ๑๙ ศิ ลปิ นในยุ คนี้ ได้ แก่ กุ สตาฟ คู ร์ เบท์ ,
ฌอง ฟรังซัวส์ มิล์เลท์
๒.๑ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ ภาพร่อนข้าวโพด The Corn Sifters วาดโดย กุสตาฟ คูร์เบท์
Gustave Courbet ค.ศ. ๑๘๕๕

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๒.๒ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ ภาพคนเก็บข้าวตก The Gleaners วาดโดย ฌอง ฟรังซัวส์ มิล์เลท์
Jean-Francois Millet ค.ศ. ๑๘๕๗

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๓. ศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism) ศิลปะแห่งความงดงามของประกายแสงและสีศิลปะ
ลัทธิประทับใจ จะแสดงภาพทิวทัศน์บก ทะเล ริมฝั่ง เมืองและชีวิตประจําวันที่รื่นรมย์ เช่น การสังสรรค์
บัลเลต์ การแข่งม้า สโมสร นิยมเขียนภาพนอกห้องปฏิบัติงานรูปแบบของศิลปะลัทธิประทับใจพยายามแสดง
คุ ณ สมบั ติ ข องแสงสี อั น เป็ น ผลมาจากความรู้ เ กี่ ย วกั บ แสงจากสเปกตรั ม และสี ซึ่ ง เป็ น ผลผลิ ต จาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยพยายามบันทึกการสะท้อนแสงบนพื้นผิวของวัตถุรวมทั้งสภาพบรรยากาศ
ในแต่ละช่วงเวลา ไม่สนใจต่อการแสดงรูปทรงให้โดดเด่นใช้สีสดใสตามสีของสเปกตรัม ระบายด้วยรอยแปรง
หยาบ ๆ ทับซ้อนกันหลายครั้งศิลปินนิยมใช้สีเหลืองในบริเวณแสง สีม่วงในบริเวณเงาไม่นิยมใช้สีดําหรือสี
น้ําตาล เพราะเป็นสีที่ไม่อยู่ในสเปกตรัมศิลปินในยุคนี้ ได้แก่ มาเนท์, โคลด โมเนท์, เรอนัวร์, เดอร์กาส์,
พีส์ซาร์โร, ซิสเลย์ รวมทั้งประติมากร โรแดง และ รอสโซ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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๓.๑ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ อาหารกลางวันบนสนามหญ้าLunch on the Grass วาดโดย
มาเนท์ Edouard Manet ค.ศ. ๑๘๖๓ เป็นภาพที่สร้างความแปลกและตื่นตระหนกให้แก่ ชาวฝรั่งเศสเป็น
อันมากเพราะเป็นภาพที่ผู้ชายแต่งกายเรียบร้อยและผู้หญิงเปลือยกาย

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๓.๒ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ ความประทับใจเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นImpression Sunrise วาดโดย
โคลด โมเนท์ Claude Monet ค.ศ. ๑๘๗๒ เป็นภาพที่เป็นที่มาของคําว่า “ประทับใจ” ซึ่งทําให้เกิดเป็น
ศิลปะลัทธิประทับใจขึ้น

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๓.๓ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ สวนที่จิแวร์นี Garden at Giverny วาดโดย โคลด โมเนท์ Claude Monet

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html
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๓.๔ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ ห้องเรียนเต้นรํา The Dancing Class วาดโดย เดอร์กาส์ Edgar Degas

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๓.๕ ภาพผลงานประติมากรรมชื่อ นักคิด The Thinker โดย โรแดง Auguste Rodinเป็นงาน
ประติมากรรมที่แสดงพื้นผิวที่ขรุขระแสดงถึงอารมณ์เก็บกดและทรมานภายในใจ

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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๔. ศิลปะลัทธิประทับใจใหม่ (Neo - Impressionism) สีจากแสงสเปกตรัมมาสู่อนุภาคเกิดเทคนิค
การระบายสีเป็นจุด (Pointilism) ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อทางฟิสิกส์ว่า แสง คือ อนุภาค โดยการระบายสี
ให้เกิดริ้วรอยพู่กันเล็ก ๆ ด้วยสีสดใส จุดสีเล็ก ๆ นี้จะผสานกันในสายตาของผู้ดู มากกว่าการผสมสีอันเกิดจาก
การผสมบนจานสีศิลปินคนสําคัญในยุคนี้ ได้แก่ จอร์จส์ เซอราท์,คามิลล์ พีส์ซาร์โร,พอล ซิยัค
๔.๑ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ บ่ายวันอาทิตย์บนเกาะลากรองด์แจตท์ Sunday Afternoon on
the Island of La Grande Jatteโดย จอร์จ เซอราท์ Georges Seurat ค.ศ. ๑๘๘๖

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๔.๒ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ ถนนมองท์มาร์ทยามพลบค่าํ Boulevard Montmartre in the
Evening โดย คามิลล์ พีส์ซาร์โร Camille Pissaro ค.ศ. ๑๘๙๗

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html
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๕. ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง ( Post - Impressionism ) ศิลปินในยุคนี้ ได้แก่ พอล เซซานน์
,วินเซนต์ ฟานโกะ,พอลโกแกง และ ทูลูส - โลเทรค
๕.๑ ภาพผลงานจิตรกรรม ชื่อ ห้องนอนที่อาลส์ The Bedroom at Arles วาดโดย
วินเซนต์ ฟานโกะ Vincent van Gogh

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๕.๒ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ ณ มูแลง รูจ วาดโดย ทูลูส - โลเทรค Henri de Toulouse – Lautrec

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

๕.๓ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ ราตรีประดับดาว The
Vincent vanGogh ค.ศ. ๑๘๘๙
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Starry

Night วาดโดย วินเซนต์ ฟานโกะ

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๕.๔ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ หุ่นนิ่งกับแอปเปิ้ล Still Life with Apples โดย พอล เซซานน์
Paul Cexanne ค.ศ. ๑๘๙๐ – ๑๙๐๐

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html
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๕.๕ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ เมื่อไรเธอจะแต่งงาน When are You to be Married โดย
พอล โกแกง Paul Gauguin ค.ศ. ๑๘๙๒

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๖. ศิลปะลัทธิบาศกนิยม ( Cubism ) ค.ศ. ๑๘๐๗ – ๑๙๑๐ ศิลปินคนสําคัญในยุคนี้ ได้แก่
พาโบล ปิคาสโซ,จอร์จส์ บราคและ เฟอร์นานด์ เลเจร์
๖.๑ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ หญิงสาวแห่งอาวิยอง Les Demoiselles d'Avignon
โดย พาโบล ปิคาสโซ Pablo Picasso ค.ศ. 1807

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html
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๖.๒ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ ชาวโปรตุเกส The Portuguese โดย จอร์จส์ บราค Georges Braque

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๖.๓ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อผู้หญิงสามคน โดย เฟอร์นานด์ เลเจร์ Fernand Leger ค.ศ. 1921

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html
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๗. ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism)
ศิลปกรรมที่เปิดเผยความฝันและจิตใต้สํานึกการแสดงออกทางจิตรกรรมของศิลปินลัทธิเหนือ
จริงมีหลายแนวทางเช่นการสร้างสรรค์รูปทรงจากจิตใต้สํานึกการใช้รูปทรงจากโลกที่มองเห็นได้เป็นตัวสื่อใน
การแสดงออกอาจเป็นเรื่องของความฝันร้ายอารมณ์เก็บกดเรื่องราวจากตํานานเรื่องเร้นลับการท้าทายศาสนา
การเปรียบเทียบสิ่งที่แปลกแตกต่างกันแสดงออกในสภาพที่เพ้อฝันน่าตื่นตระหนกน่าหวาดกลัวแดนสนธยา
เป็นการใช้สีและสร้างบรรยากาศที่ลึกลับ
๗.๑ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อวันเกิด Birthday โดย มาร์ค ชากาลล์ Marc Chagall ค.ศ. ๑๙๑๕

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๗.๒ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ เทศกาลตลก โดย โยฮัน มิโร Joan Miro ค.ศ. ๑๙๒๔ – ๑๙๒๕

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๗.๓ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ ความทรงจําที่ฝังแน่นThe Persistence of Memory โดย
ซัลวาดอร์ ดาลี Salvador Dali ค.ศ. ๑๙๓๑

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html
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๘. ศิลปะลัทธินามธรรม (Abstractism) ศิลปะไร้รูปลักษณ์
ศิลปินแสดงออกโดยการสกัดรูปทรงจากธรรมชาติให้ง่ายปล่อยให้รูปทรงปรากฏขึ้นตามลีลาหรือ
กลวิธีในการแสดงออก บางครั้งก็สร้างรูปทรงให้ปรากฏขึ้นจากความคิดอันเป็นนามธรรม ศิลปินสร้างเส้น
รูปทรง สี จากการใช้ญาณวินิจฉัย โดยไม่ต้องพึ่งเส้นรูปทรง สี จากธรรมชาติ การแสดงออกเป็นผลจากพลังจิต
ใต้สํานึก ตามเส้นทางของจิตวิทยา กลวิธีของการแสดงออก ได้แก่ การใช้สีราด หยด หยอด ใช้แปรงละเลง
ระบายอย่างหยาบกร้านการสาดสี เป็นต้น ศิลปินคนสําคัญ ได้แก่ แจคสัน พอลลอค,วาสสิลี แคนดินสกี,
พีท มองเดรียง
๘.๑ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ องค์ประกอบสีแดง เหลือง และน้ําเงิน โดย พีท มองเดรียง
Piet Mondrian ค.ศ. ๑๙๒๑

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html

๘.๒ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ เอกนัย Convergence โดย แจคสัน พอลลอค Jackson
Pollock ค.ศ. ๑๙๕๒

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html
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๘.๓ ภาพผลงานจิตรกรรมชื่อ ความปิติ Small Pleasure โดยวาสสิลี แคนดินสกี Wassili
Kandinsky ค.ศ. ๑๙๑๓

ที่มา : http://artdsr.blogspot.com/p/blog-page_7315.html
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แบบบันทึกการตอบคําถาม
ที่

ชื่อ – นามสกุล

รายการประเมิน
สามารถระบุรปู แบบ
งานศิลปะตะวันตก
ในแต่ละลัทธิทาง
ศิลปะสมัยใหม่ได้

๔

ระดับคุณภาพ
๔
๓
๒
๑

วิเคราะห์ลกั ษณะ
รูปแบบศิลปะ
สมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกได้

๔
๓
๒
๑

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
สามารถระบุรปู แบบงานศิลปะตะวันตกในแต่ละลัทธิ
ทางศิลปะสมัยใหม่ได้ตรงประเด็น เนื้อหาครบถ้วน
สามารถระบุรปู แบบงานศิลปะตะวันตกในแต่ละลัทธิ
ทางศิลปะสมัยใหม่ได้ตรงประเด็นบางส่วนยังขาด
เนื้อหาไปบ้างเล็กน้อย
สามารถระบุรปู แบบงานศิลปะตะวันตกในแต่ละลัทธิ
ทางศิลปะสมัยใหม่ได้พอเข้าใจ แต่ยังขาดขัน้ ตอนบาง
ขั้นตอน
สามารถระบุรปู แบบงานศิลปะตะวันตกในแต่ละลัทธิ
ทางศิลปะสมัยใหม่ได้บ้างเล็กน้อย ไม่ครบทุกขั้นตอน
วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกได้ตรงประเด็น เนื้อหาครบถ้วน
วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกได้ตรงประเด็นบางส่วนยังขาดเนื้อหาไปบ้าง
เล็กน้อย
วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกได้พอเข้าใจ แต่ยังขาดขั้นตอนบางขั้นตอน
วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกได้บ้างเล็กน้อย ไม่ครบทุกขั้นตอน

ระดับคุณภาพคะแนน
๔
หมายถึง
ดีเยี่ยม
๓
หมายถึง
ดี
๒
หมายถึง
พอใช้
๑
หมายถึง
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ผ่านเกณฑ์คุณภาพคะแนน ๖ คะแนนขึน้ ไป
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน ด้านคุณลักษณะ
คําชีแ้ จง : ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
ลําดับ

ชื่อนักเรียน

๔

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑

สรุปผล

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ/พฤติกรรม
๔
๓
๒
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
เข้าเรียนตรงเวลา
ใฝ่เรียนรู้
เข้าเรียนตรงเวลาทุก เข้าเรียนตรงเวลา
ครั้ง ตั้งใจเรียน เอา บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน บางครั้ง ตั้งใจเรียน
ใจใส่มีความเพียร
เอาใจใส่มีความเพียร เอาใจใส่มีความเพียร
พยายามในการ
พยายามในการ
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วมใน เรียนรู้ มีส่วนร่วม
เรียนรู้มีส่วนร่วม
การเรียนรู้ศึกษา
ในการเรียนรู้
ในการเรียนรู้
ค้นคว้าหาความรู้จาก ศึกษาค้นคว้า
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
มีความตั้งใจและ
มีความตั้งใจและ
มุ่งมั่นในการ มีความตั้งใจและ
พยายามในการ
พยายามในการ
ทํางาน
พยายามในการ
ทํางานที่ได้รับ
ทํางานที่ได้รับ
ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายน้อย
มอบหมายพอใช้
มอบหมาย
มีความอดทนและไม่ มีความรู้สึกท้อแท้ต่อ ท้อแท้ต่ออุปสรรค
อุปสรรคอยู่บ้าง แต่ แต่มีความอดทนใน
ท้อแท้ต่ออุปสรรค
การทํางานให้สําเร็จ
อดทนพยายาม
เพื่อให้งานสําเร็จ
ทํางานจนสําเร็จ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
นักเรียนได้ ๔ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการ
ประเมิน

๑
ปรับปรุง
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนไม่ตรง
เวลาบ่อยครั้ง

ไม่มีความตั้งใจ
ไม่พยายามใน
การทํางานที่
ได้รับมอบหมาย
ไม่มีความอดทน
ในการทํางานให้
สําเร็จ

ขอบเขตเนื้อหา
ศิลปะสมัยใหม่ในชาติตะวันตก

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน ถึงศิลปะของชาติตะวันตกที่เรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาในคาบที่แล้ว
ด้านความรู้
ขั้นสอน
๑. สามารถระบุรูปแบบงานศิลปะสมัยใหม่ใน
๑. ครูอธิบายถึงศิลปะสมัยใหม่ลักษณะเด่นพิเศษของศิลปะตะวันตก
ชาติตะวันตกในแต่ละลัทธิได้
ในแต่ละลัทธิทมี่ ีแนวทางการสร้างสรรค์ทแี่ ตกต่างกันรวมถึงแนวทางการ
๒. สามารถบอกผลงานของศิลปินในชาติ
สร้างสรรค์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในแต่ละลัทธิทางศิลปะของชาติตะวันตก
ตะวันตกได้
๒. นักเรียนทําใบงานที่ ๔.๓ เรื่องการวิเคราะห์ผลงานศิลปินตะวันตก
ด้านทักษะและกระบวนการ
การวิเคราะห์รูปแบบศิลปะสมัยใหม่ของชาติ ของศิลปินในแต่ละลัทธิเขียนอธิบายแนวทางการสร้างสรรค์
๓. นักเรียนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากใบความรู้ศิลปะสมัยใหม่ในชาติ
ตะวันตกได้
ตะวันตก
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุง่ มั่นในการทํางาน ขั้นสรุป
นักเรียนปฏิบัติ ใบวิเคราะห์ผลงานศิลปินตะวันตกของศิลปินในแต่ละ
ลัทธิเขียนอธิบายแนวทางการสร้างสรรค์

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง ศิลปะสมัยใหม่ในชาติตะวันตก
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ ๒๒๑๐๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๔.๓ เรื่องการวิเคราะห์
ผลงานศิลปินตะวันตก

สื่อ
ใบความรู้เรือ่ ง ศิลปะสมัยใหม่ในชาติ
ตะวันตก

แหล่งเรียนรู้
-

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. สามารถระบุรูปแบบงาน
ศิลปะตะวันตกในแต่ละลัทธิ
ทางศิลปะสมัยใหม่ได้
๒. วิเคราะห์รูปแบบงาน
ศิลปะตะวันตกได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบ
ศิลปะสมัยใหม่ของชาติตะวันตก
ได้
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ถามตอบ

แบบสังเกตการตอบคําถาม

ระดับคะแนน ๖
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

ใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ระดับคุณภาพ
คะแนน ๔ คะแนน
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

สังเกต
พฤติกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ระดับคะแนน ๔
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...........

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ใบงานที่ ๔.๓ วิเคราะห์ผลงานศิลปินตะวันตก
คําชีแ้ จง : ให้นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับรูปภาพดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑.
๑. ศิลปะประเภท/ลัทธิ……………………..………………
๒. ชื่อภาพ……………………………………….………………
๓. ศิลปินทีส่ ร้าง…………………………………….…………

๒.
๑. ศิลปะประเภท/ลัทธิ……………………..………………
๒. ชื่อภาพ……………………………………….………………
๓. ศิลปินทีส่ ร้าง…………………………………….…………

๓.
๑. ศิลปะประเภท/ลัทธิ……………………..………………
๒. ชื่อภาพ……………………………………….………………
๓. ศิลปินทีส่ ร้าง…………………………………….…………
๔.
๑. ศิลปะประเภท/ลัทธิ……………………..………………
๒. ชื่อภาพ……………………………………….………………
๓. ศิลปินทีส่ ร้าง…………………………………….…………

๕.
๑. ศิลปะประเภท/ลัทธิ……………………..………………
๒. ชื่อภาพ……………………………………….………………
๓. ศิลปินทีส่ ร้าง…………………………………….…………
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินใบงานนักเรียน
คําชีแ้ จง : ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
๑.ชื่อ-สกุล………………………………………………………...ชั้น……………….เลขที่ ……………….
เกณฑ์ผ่านการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๗ คะแนน
รายงานการสังเกต
สรุปผลการ
รวม
ประเมิน
ประเด็นที่ ๒
ประเด็นที่ ๓
ที่ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นที่ ๑
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑๒ ผ่าน ไม่ผ่าน

ประเด็นทีป่ ระเมิน

คะแนน
๔
วิเคราะห์ลักษณะ
รูปแบบศิลปะ
สมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกได้ตรง
ประเด็น เนื้อหา
ครบถ้วน

๓
วิเคราะห์ลักษณะ
๑. นักเรียนสามารถ
รูปแบบศิลปะ
วิเคราะห์ลกั ษณะ
สมัยใหม่ของชาติ
รูปแบบศิลปะ
ตะวันตกได้ตรง
สมัยใหม่ของชาติ
ประเด็นบางส่วนยัง
ตะวันตกได้
ขาดเนื้อหาไปบ้าง
เล็กน้อย
นักเรียนสามารถ
๒. นักเรียนสามารถ วิเคราะห์ลักษณะ
วิเคราะห์ลักษณะ
วิเคราะห์ลกั ษณะ รูปแบบศิลปะ
รูปแบบศิลปะ
สมัยใหม่ของชาติ
รูปแบบศิลปะ
สมัยใหม่ของชาติ
สมัยใหม่ของชาติ ตะวันตกได้อย่าง
ตะวันตกได้ได้อย่าง สร้างสรรค์ดีมาก มี ตะวันตกได้
ความคิดแปลกใหม่ไม่ สร้างสรรค์ดี
สร้างสรรค์ มี
แต่ความคิดยังไม่
ความคิดแปลกใหม่ ซ้ํากับผลงานของ
ค่อยแปลกใหม่
ผู้อื่น
ผลงานมีรูปแบบ
คล้ายคลึงกับ
ผลงานของคนอื่น
ระดับคุณภาพคะแนน
๔
หมายถึง
ดีมาก
๓
หมายถึง
ดี
๒
หมายถึง
พอใช้
๑
หมายถึง
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ๔ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๒
วิเคราะห์ลักษณะ
รูปแบบศิลปะ
สมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกได้พอ
เข้าใจ แต่ยังขาด
ขั้นตอนบางขั้นตอน

๑
วิเคราะห์ลักษณะ
รูปแบบศิลปะ
สมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกได้บ้าง
เล็กน้อย ไม่ครบ
ทุกขั้นตอน

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะ
รูปแบบศิลปะ
สมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกได้
น่าสนใจดี แต่
ความคิดไม่แปลก
ใหม่ นําผลงานของ
ผู้อื่นมาปรับเปลี่ยน
ใหม่

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะ
รูปแบบศิลปะ
สมัยใหม่ของชาติ
ตะวันตกไม่ค่อย
น่าสนใจ ความคิด
ไม่แปลกใหม่ นํา
ผลงานของผู้อื่นมา
คัดลอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคําถาม
คําชีแ้ จง : ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
เกณฑ์ผ่านการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๖ คะแนน
ที่ ชื่อ- นามสกุล

การตอบคําถาม
๓

๒

๑

การใช้ภาษา
๓

๒

๑

ความคิดสร้างสรรค์ รวม
๓

๒

๑

๙

สรุปผลการ
ประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ (Rubric Score)
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
๑. การตอบคําถาม
๓
มีไหวพริบในการตอบคําถาม ชัดเจนตรงประเด็น เนื้อหา
ครบถ้วน
๒
ตอบคําถามได้ตรงประเด็นบางส่วน เนื้อหายังไม่ครอบคลุม
๑
ตอบคําถามไม่ถูกต้องและไม่ตรงประเด็น ไม่ชัดเจนและไม่มี
ไหวพริบ
๒. การใช้ภาษา
๓
ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสม
๒
ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสมบางส่วน
๑
ใช้ภาษาในการสื่อสารไม่ถูกต้องแต่สื่อความหมายได้พอเข้าใจ
๓. ความคิดสร้างสรรค์
๓
มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์
๒
๑

มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล แต่ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์
เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นไม่ถูกต้องและไม่สร้างสรรค์

ระดับคุณภาพคะแนน
ระดับ ๓ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นมาก
ระดับ ๒ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นปานกลาง
ระดับ ๑ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นน้อย
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๘ – ๙
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน ๖ – ๗
หมายถึง
พอใช้
คะแนน ต่ํากว่า ๕
หมายถึง
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
นักเรียนได้ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

ขอบเขตเนื้อหา
งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
ไทยและสากล
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอกลักษณะ ความแตกต่าง
ระหว่างงานทัศนศิลป์ไทยและสากลได้
ด้านทักษะและกระบวนการคิด
วิเคราะห์ลักษณะ ความแตกต่าง
ระหว่างงานทัศนศิลป์ไทยและสากลได้
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุง่ มั่นใน
การทํางาน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

182

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่างานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยมีความเหมือนและ
แตกต่างจากวัฒนธรรมสากลอย่างไรบ้าง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนจับกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ศึกษาใบความรู้ที่ ๔.๔ เรื่องงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล
๒. ครูแจกกระดาษสีขนาด A๑ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม และตอบคําถามดังนี้ต่อไปนี้
โดยเขียนลงในกระดาษ
- วัฒนธรรมใดบ้างที่สะท้อนอยู่ในงานทัศนศิลป์ปัจจุบนั
- งานทัศนศิลป์ในยุคสมัยอดีตและในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
โดยครูอธิบายเพิ่มเติมหลังจากตรวจคําตอบของนักเรียนแต่ละกลุ่มแล้ว
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทําใบงานที่ ๔.๔ เรื่องงานทัศนศิลป์ทสี่ ะท้อนวัฒนธรรม
ไทยและสากล
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่อง งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล
เรื่อง ศิลปะวัฒนธรรมไทยและสากล
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ ๒๒๑๐๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๔.๔ เรื่องงาน
ทัศนศิลป์ทสี่ ะท้อนวัฒนธรรมไทย
และสากล

สื่อ
ใบความรู้ที่ ๔.๔ เรื่องงาน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและ
สากล

แหล่งเรียนรู้
-

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
ถามตอบ
บอกลักษณะความแตกต่าง
ระหว่างงานทัศนศิลป์ไทยและ
สากลได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
ใบงาน
วิเคราะห์ลักษณะ ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์
ไทยและสากลได้
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
สังเกตพฤติกรรม
มุ่งมั่นในการทํางาน

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

แบบสังเกตการตอบ
คําถาม

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๓ ระดับ

แบบประเมินใบงาน

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
๔ คะแนนขึ้นไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
๖ คะแนนขึ้นไป

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบความรูท้ ี่ ๔.๔ เรื่อง งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมทั้งของไทยและสากล ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เป็นต้น นํามาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์และสร้างผลงาน ซึ่งแต่
ละชาติต่างก็มีรูปแบบและการแสดงออกแตกต่างกันไปตามคติ ความเชื่อ และวัฒนธรรมในสังคม โดยศิลปิน
เป็นผู้ถ่ายทอดความคิดดังกล่าวออกมาการเปรียบเทียบแนวคิดในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรม
ไทยและสากล
๑. แนวเรื่องจากพระศาสนา

พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระญาติฝ่ายศากยะและโกสิยะแย่งน้าํ ในแม่น้ําโรหิณี
ที่มา : http://www.laksanathai.com/book1/p043.aspx

Third Appearance of Christ
ที่มา : https://www.pinterest.dk/pin/419045940308864082/

ความบันดาลใจจากเรื่องราวของพระพุทธศาสนา โดยศิลปินไทยนําเสนอภาพสัญลักษณ์แบบอุดมคติ
แต่ของศิลปินต่างชาตินําเสนอภาพเรื่องราวประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์
๒. แนวเรื่องการเมือง

Bangkok57 อาจารย์สมโภชน์ อุปอินทร์
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/902046

The Third of May 1808
ที่มา : https://charlesmcquillen.com/francisco-goya-the-third-of-may1808-english-language-arts-lesson-plan/

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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สภาพสังคม การใช้อํานาจ และเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเป็นแรงบันบาลใจให้ศิลปิน
สะท้อนทัศนะและแนวความคิด โดยใช้ภาพสัญลักษณ์และจินตนาการภาพให้ผู้ชมรู้สึกมากกว่าความเป็นจริง

วฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์
ที่มา : http://mastervijit.blogspot.com/2008/05/10-2526-201166.html

Adam & Little Eve 1921 by Paul Klee
ที่มา : https://www.amazon.com/Adam-Little-1921-PosterPrint/dp/B01M692YC2

ธรรมชาติ วัสดุ สิ่งของ เป็นที่มาของความบันดาลใจ ศิลปินมองเห็น เกิดจินตนาการและความคิดฝัน
ผสมผสานกับความรู้สึกภายในจิตใจและจิตสํานึกส่วนตัวสร้างสรรค์ขึ้น ตั้งแต่รูปจริง กึ่งความจริง ไปจนถึง
ความคิดฝันที่เกินจริง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบงานที่ ๔.๔
งานทัศนศิลป์ทสี่ ะท้อนวัฒนธรรมไทยและสากล

คําชีแ้ จง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างภาพผลงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยและสากลพร้อม
อธิบายเนื้อหาความเหมือนและแตกต่างของผลงาน และออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียน
ผลงานทัศนศิลป์

ติดรูปภาพ

ติดรูปภาพ

วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมสากล

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

187

แบบบันทึกการตอบคําถาม
ที่

ระดับคุณภาพ

ชื่อ – นามสกุล

รายการประเมิน
บอกลักษณะความ
แตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ไทยและ
สากลได้

๔

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

ระดับคุณภาพคะแนน
๔
หมายถึง
๓
หมายถึง
๒
หมายถึง
๑
หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ๒ จาก ๓ ระดับ

๓

๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
บอกลักษณะ ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ไทย
และสากลได้ตรงประเด็น เนื้อหาครบถ้วน
บอกลักษณะ ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ไทย
และสากลได้ตรงประเด็นบางส่วนยังขาดเนื้อหาไปบ้าง
เล็กน้อย
บอกลักษณะ ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ไทย
และสากลได้ได้พอเข้าใจ แต่ยังขาดขั้นตอนบางขั้นตอน
บอกลักษณะ ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ไทย
และสากลได้บา้ งเล็กน้อย ไม่ครบทุกขั้นตอน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินใบงานนักเรียน
คําชีแ้ จง : ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
ที่ ชื่อ-นามสกุล

ประเด็นที่ ๑
๔ ๓ ๒ ๑

รายงานการสังเกต
ประเด็นที่ ๒
๔ ๓ ๒ ๑

ประเด็นที่ ๓
๔ ๓ ๒ ๑

รวม
๑๒

สรุปผลการ
ประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินใบงาน
ประเด็นทีป่ ระเมิน
๑. วิเคราะห์ลกั ษณะ
ความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ไทยและ
สากลได้ถกู ต้อง
สมบูรณ์

๒. วิเคราะห์ลกั ษณะ
ความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ไทยและ
สากลได้อย่างมี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

ระดับคุณภาพคะแนน
๔
๓
๒
วิเคราะห์ลักษณะ วิเคราะห์ลักษณะ
วิเคราะห์ลักษณะ
ความแตกต่าง
ความแตกต่าง
ความแตกต่าง
ระหว่างงาน
ระหว่างงาน
ระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ไทยและ ทัศนศิลป์ไทยและ ทัศนศิลป์ไทยและ
สากลได้ถูกต้องตาม สากลได้ดีมีความ สากลพอใช้ได้แต่ยัง
ถูกต้องบางส่วน
หลักและวิธีการ
ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
แต่ยังไม่มีความ
สมบูรณ์
บางส่วน
สมบูรณ์
วิเคราะห์ลักษณะ
วิเคราะห์ลักษณะ วิเคราะห์ลักษณะ
ความแตกต่าง
ความแตกต่าง
ความแตกต่าง
ระหว่างงาน
ระหว่างงาน
ระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ไทยและ ทัศนศิลป์ไทยและ ทัศนศิลป์ไทยและ
สากลได้มีความ
สากลได้มีความคิด สากลได้มีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ดีมาก คิดสร้างสรรค์ดีแต่ คิดสร้างสรรค์
พอใช้ได้ไม่แปลก
แปลกใหม่ แตกต่าง ยังมีความ
คล้ายคลึงกับของ ใหม่
ไม่ซ้ําใคร
ผู้อื่น

เกณฑ์ผ่านการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๔ คะแนน

๑
วิเคราะห์ลักษณะ
ความแตกต่าง
ระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ไทยและ
สากลไม่ถูกต้อง
ต้องปรับปรุงแก้ไข
เกือบทั้งหมด
วิเคราะห์ลักษณะ
ความแตกต่าง
ระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ไทยและ
สากลไม่มีความ
คิดสร้างสรรค์ไม่
แปลกใหม่ซ้ํากับ
ของผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
งานศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยและสากล ขัน้ นํา
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากคําถามดังต่อไปนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. ศิลปินส่วนใหญ่ทั้งไทยและสากลได้รับแรงบันดาลใจในการ
ด้านความรู้
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากเรื่องใดบ้าง
๑. รู้จักงานทัศนศิลป์ทั้งของไทยและสากล
๒. วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างไรบ้าง
๒. อธิบายลักษณะงานศิลปะที่สะท้อน
ขั้นสอน
วัฒนธรรมไทยและสากลได้
๑. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมเรื่อง ศิลปะในแต่ละยุคสมัยของไทย
ด้านทักษะและกระบวนการคิด
เข้าใจความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่ ศิลปะสมัยใหม่ในชาติตะวันตก และงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
ไทยและสากล
สะท้อนวัฒนธรรมไทยและสากล
๒. นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายหน่วย เรื่องศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มุง่ มั่นในการทํางาน สากล โดยให้เวลาทําแบบทดสอบ ๒๕ นาที
๓. นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่อง ศิลปะวัฒนธรรมไทยและสากล

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
รายวิชาทัศนศิลป์ ศ๒๒๑๐๒

กลุ่มสาระการเรียบรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน/ชิ้นงาน
แบบทดสอบท้ายหน่วยเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล

สื่อ
-

แหล่งเรียนรู้
-

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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190
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. รู้จักงานทัศนศิลป์ทั้ง
ของไทยและสากล
๒. อธิบายลักษณะงาน
ศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรม
ด้านทักษะและกระบวนการ
เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างงานทัศนศิลป์ที่
สะท้อนวัฒนธรรมไทยและ
สากล
ด้านคุณลักษณะ
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทํางาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วย

แบบประเมิน
แบบทดสอบท้าย
หน่วย

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
๑๒ คะแนนขึน้ ไป

แบบทดสอบท้ายหน่วย

แบบประเมิน
แบบทดสอบท้าย
หน่วย

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
๑๒ คะแนนขึน้ ไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๖
คะแนนขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................
(..............................................................)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...........
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
คําชีแ้ จง : ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เกณฑ์ผ่าน ๑๒ คะแนนขึ้นไป
๑. “วัฒนธรรม” คืออะไร
ก. สิ่งที่ทําความเจริญให้แก่หมู่คณะ
ข. ความรู้ ความเชื่อ และศิลปะต่าง ๆ
ค. ศีลธรรม กฎหมาย และธรรมเนียมประเพณี
ง. ความสามารถและนิสัยต่าง ๆ ของมนุษย์
๒. “เอกลักษณ์” คืออะไร
ก. สิ่งบ่งชีถ้ ึงความเป็นชาติ
ข. ลักษณะที่แตกต่างจากลักษณะของชาติอื่น
ค. ลักษณะที่เหมือนกันหรือร่วมกัน
ง. การมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
๓. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะสําคัญของวัฒนธรรม
ก. เป็นสิง่ ติดตัวมนุษย์มาแต่กําเนิด
ข. เป็นมรดกทางสังคม
ค. เป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิต
ง. เป็นสิง่ เปลี่ยนแปลงได้
๔. การแทรกซึมทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นได้อย่างไร
ก. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ข. การคบค้าสมาคม
ค. การอบรมสั่งสอนและเอาอย่างกัน
ง. อิทธิพลของชาติมหาอํานาจ
๕. ศิลปกรรมใดที่เรารับมาจากอินเดีย
ก. เจดีย์
ข. พระปรางค์
ค. พระพุทธรูป
ง. ปราสาทหิน
๖. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจาก “การช่างฝีมือ”
ก. การทําเครื่องเขิน
ข. มวยไทย
ค. สถาปัตยกรรม
ง. การแต่งกาย

๗. ศิลปวัฒนธรรมไทยทีต่ กทอดมาถึงทุกวันนี้
มีลักษณะอย่างไร
ก. วัฒนธรรมเดิม
ข. วัฒนธรรมผสมผสาน
ค. วัฒนธรรมเดิมกับอิทธิพลจากต่างประเทศ
ง. วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๘. “ศิลปะศรีวชิ ัย” เป็นศิลปะที่เนื่องในพุทธศาสนา
นิกายมหายานและศาสนาฮินดู มีศูนย์กลางอยู่ใน
บริเวณใดของประเทศไทย
ก. ภาคกลาง
ข. ภาคเหนือ
ค. ภาคใต้
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๙. กรุงสุโขทัยเป็น “อู่อารยธรรมของไทย” เพราะมี
ลักษณะเด่นเป็นพิเศษในด้านใด
ก. สถาปัตยกรรม และประติมากรรม
ข. สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม
ค. ประติมากรม และจิตรกรรม
ง. นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์
๑๐. สมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๐๓๑)
นิยมสร้างสิ่งใดเป็นประธานของวัด
ก. พระพุทธรูป
ข. พระอุโบสถ
ค. พระปรางค์
ง. พระเจดีย์
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๑๑. ตอนปลายสมัยอยุธยา “ลายรดน้ํา” เป็น
ประณีตศิลป์ที่นยิ มกันมาก ลายรดน้ําคืออะไร
ก. ลายตูพ้ ระธรรม
ข. ลายบ้านประตูประดับมุก
ค. ลายจิตรกรรมสีทองบนพื้นลงรัก
ง. ลายเครื่องเบญจรงค์ประดับมุก
๑๒. ศิลปวัฒนธรรมแบบตะวันตก เข้ามาผสมผสาน
กับศิลปวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วในสมัยใด
ก. รัชกาลที่ ๔ ข. รัชกาลที่ ๕
ค. รัชกาลที่ ๖ ง. รัชกาลที่ ๓
๑๓. จงอธิบาย “ช่างสิบหมู”่
ก. ช่างฝีมือของหลวงทุกชนิด
ข. ส่วนราชการที่รวมช่างสิบชนิด
ค. ช่างฝีมอื ที่กระจัดกระจายอยู่ทวั่ ไป
ง. ช่างชาวบ้านที่รับทํางานหลวง
๑๔. “ย่อมุมไม้สิบมอง” หมายความว่าอย่างไร
ก. การทํามุมของผังพื้นหรือวัตถุให้ลกึ เข้าไป
ด้านละ ๓ มุม รวม ๔ มุม
ข. การประดิษฐ์มุมสิ่งของต่าง ๆ ให้งดงามที่
เรียกว่า “ผู้ดี”
ค. เป็นคํารวมของการย่อมุมรูปต่าง ๆ อาจน้อย
หรือมากกว่า ๑๒
ง. เป็นแบบอย่างที่นิยมย่อมุมทํากันเป็นประจํา
ในการช่างไทย
๑๕. การประดิษฐ์ดอกบัวเป็นรูปต่าง ๆ ในงานศิลปะ
ชาติใดเป็นชาติแรกที่คิดทําขึ้น
ก. อินเดีย
ข. กรีก โรมัน
ค. อียิปต์
ง. ไทย

๑๖. จิตรกรรมฝาผนัง เขียนเป็นภาพอะไร
ก. นิทานพื้นบ้าน
ข. ประเพณีโบราณ
ค. ภูเขา ป่าไม้
ง. สิงสาราสัตว์
๑๗. “ขรัวอินโขง” เป็นจิตรกรไทยที่มีชื่อเสียงในทางใด
ก. เขียนภาพประเพณี
ข. เขียนภาพเหมือนคนและสัตว์
ค. เขียนภาพแบบฝรั่ง
ง. เขียนภาพธรรมชาติ
๑๘. ศิลปะลัทธิสัจนิยมมีหลักการสร้างสรรค์อย่างไร
ก. นําแสงและสีมาใช้เพือ่ แสดงบรรยากาศ
ธรรมชาติ
ข. แสดงออกและนําเสนอดังที่ตาเห็น
ค. มีการเอาตํานานในสมัยกรีกโบราณมาสร้าง
เป็นภาพ
ง. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
๑๙. บุคคลใดเป็นศิลปินลัทธิประทับใจ
ก. ปอล เซซาน
ข. เอดการ์เดอกาส์
ค. ฟินเซนต์ ฟานก๊อก
ง. อองรี เดอตูลูสขโลเตรก
๒๐. ศิลปินใดเป็นผู้นําของศิลปะลัทธิบาศกนิยม
ก. Salvador Da Li
ข. Pablo Picasso
ค. Georges Braque
ง. ข้อ ข และ ค ถูกต้อง

เฉลย
๑. ก
๒. ข
๓. ก
๔. ก
๕. ค
๖. ง
๗. ข
๘. ค
๙. ก
๑๐. ค

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ก
ก
ก
ก
ค
ข
ค
ข
ข
ง
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คําชี้แจง
รายวิชานาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ 2๒104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดสาระการเรียนรู้ จํานวน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕ ประการ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถใน การรับสารและสื่อสารมีวัฒนธรรม ในการใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิ ด เป็ นความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์ การคิ ดสั งเคราะห์ การคิด อย่ า ง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้ อ มู ล สารสนเทศ เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถนํา
กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม มีคุณธรรมด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทํางาน
๗) รักความเป็นไทย
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๘) มีจิตสาธารณะ
หลักการออกแบบกิจกรรมด้านคุณลักษณะที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้คํานึงถึงคุณลักษณะที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะหลังการเรียนรู้ สอดคล้องตามเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัต ริย์ มีจิต อาสา ครูผู้ส อนควรปลูก ฝัง คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ใ ห้แ ก่
ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นคนดีของสังคม
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีแนวคิดหลักสําคัญคือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
กิจกรรมทางศิลปะช่ว ยพัฒนาผู้เรี ยนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา อารมณ์ สั งคม ตลอดจน การนํ าไปสู่
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แนวคิดสําคัญของการจัดศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนคิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพราะ
สามารถทําให้ผู้สอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ให้ความสําคัญของการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดับ
การศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้คิดเป็น ทําเป็นรักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
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ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนการสอนทั้งของผู้เรียน
และผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัดกิจกรรมให้
นักเรียน เกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วมวางแผนการเรียน การ
วัดผล ประเมินผล และต้องคํานึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒนากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์การแก้ปัญหา
การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคําอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนําไปสู่คําตอบของปัญหาหรือ
คําถามต่าง ๆ ในที่สุดสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยคํานึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย การกระตุ้นให้นักเรียนลงมือทดลอง
และอภิปรายผล โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนําเข้าสู่บทเรียน การใช้คําถาม การเสริมพลัง
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ที่จะทําให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชวี ิตชีวา
 ครูควรมีการวางแผนการใช้คําถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียน และลงข้อสรุปได้
โดยที่ไม่ใช้เวลานานเกินไป ครูควรเลือกใช้คําถามที่มีความยากง่ายพอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน
 เมื่อนักเรียนถาม อย่าบอกคําตอบทันที ควรให้คําแนะนําที่จะช่วยให้นักเรียนหาคําตอบได้เอง ครูควรให้
ความสนใจต่อคําถามของนักเรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคําถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเรียนอยู่ก็ตาม
ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสู่เรื่องที่กําลังอภิปรายอยู่ สําหรับปัญหาที่
นักเรียนถามมานั้น ควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
 การสํารวจตรวจสอบซ้ํา เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ ครูควรย้ําให้
นักเรียนได้สํารวจตรวจสอบซ้ําเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
แนวการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
วิชานาฏศิลป์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(Experiential Learning) การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) การเรียนรู้จาก
การสืบค้น (Inquiry-Based Learning)
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับความรู้
ทั ก ษะกระบวนการได้ ง่ า ยในระยะเวลาสั้ น และช่ ว ยให้ เ กิ ด ความคิ ด รวบยอดอย่ า งถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว สื่ อ
ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้
๑) ใบความรู้ ใบงาน แผนภาพนําเสนอข้อมูล
๒) คลิป/วีดิทัศน์/ภาพข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
๓) สถานการณ์สมมุติ
๔) สื่อบุคคล
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แหล่งเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสร้างคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ที่ทุกคนต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิต ดังนี้
๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุด
ประชาชน ห้องสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญและเป็นหัวใจสําคัญของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า โรงเรียนควรจัด
ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ ห้องสมุดประชาชนล้วน
เป็นแหล่งเรียนรู้จะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๓) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- กระทรวงวัฒนธรรม
ฯลฯ
๔. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์สําคัญของการประเมินการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ที่
ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจํานวนมากยังให้
ความสําคัญการเรียนรู้แบบท่องจําเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบ ผิวเผินมากกว่า
การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืนกว่า (กุศลิน,
๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะด้ า นต่ า ง ๆ ของผู้ เ รี ย นนั้ น จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารประเมิ น
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินในรูปแบบที่
หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รูปแบบการประเมิน การเรียนรู้ ได้แก่ การประเมินการ
เรียนรู้ระหว่างเรียน (Formative Assessment) การประเมินการเรียนรู้สรุปรวม (Summative Assessment)
และ การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
การประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้สอนจําเป็นต้องสะท้อนการประเมิน ให้ผู้เรียนรับทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง และผู้สอนต้องนําผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ (กุศลิน, ๒๕๕๕ )
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบความสําเร็จ
นั้ น ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาและประเมิ น ตามตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามมาตรฐานการเรี ย นรู้ สะท้ อ น
สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินการเรียนรู้
ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
ความสําคัญของการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และความรู้เดิมของผู้เรียน
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนํา)
(๒) การวัดและประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะโดย
วิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนําเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม การเรียนรู้
ขั้นสอน) จุดมุง่ หมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(๒.๑) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชํานาญ รวมถึงมีเจต
คติทางการเรียนรู้อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(๒.๓) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการสรุ ป ผลการเรี ย นรู้ แ ละเปรี ย บเที ย บระดั บ พั ฒ นาการด้ า น
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
(๓) การวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสําเร็จตามจุดประสงค์รายแผน เป็นการพัฒนา
ในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้น-สรุป) และเพื่อตัดสินผลการ
จัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว อาจเป็นการประเมินหลังจบหน่วยการเรียนรู้หน่วยใด
หน่วยหนึ่ง รวมทั้งการประเมินกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน ผลจากการประเมินประเภทนี้ใช้ในการตัดสินผล
การจั ด การเรี ย นการสอน หรื อ ตั ด สิ น ใจว่ า ผู้ เ รี ย นคนใดควรจะได้ รั บ ระดั บ คะแนนใด
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนว่าบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และเจตคติ หรือไม่ เช่น การทําโครงงาน การนํา
ความรู้ไปใช้เพือ่ พัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การทําแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log)
นอกจากนี้ ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิดสิ่งที่
เรียนรู้ทั้งที่ทําได้ดีและยังต้องพัฒนา โดยการทําแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log) (ดูภาคผนวก ค.) ควรให้ผู้เรียน
ได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้รวมในช่วงกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถเลือกใช้ชุดคําถามและจํานวนข้อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ช่วงเวลาและ
ธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทําร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนําวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด และควรอ่าน
สิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบ
บันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง ผู้ปกครองร่วมประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๕. คําแนะนําสําหรับครู
๑) การเตรียมตัวของครู
(๑) ศึกษาทําความเข้าใจคําชีแ้ จงและทําความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรมและการวัดผล
และประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่ โมง
(๒) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(๓) ปรับประยุกต์หรือเพิ่มเป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น และที่
เป็นปัจจุบันตามบริบทของห้องเรียน โรงเรียนชุมชนกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการวัดประเมิน
(๔) จัดเตรียมใบงาน บันทึกการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์
๒) การนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
(๑) ครูผู้สอนควรศึกษาและทําความเข้าใจก่อนนําแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับการเตรียมสื่อให้
พร้อมและครบตามคาบเวลาในแต่ละแผนไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนนําไปใช้
(๒) ครูผู้สอนควรนําแผนการจัดการเรียนรู้ออกมาเตรียม แล้ววางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
กับผู้เรียน หรือมีการปรับปรุงแผนการสอนหลังการสอนให้มีความทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม เจตคติ ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งวัดและประเมินผลทั้งทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
๓) การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
(๑) จัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด มีความเป็น
ระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อการนํามาใช้ มีป้าย
นิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่นและเหมาะกับกิจกรรมการเรียนรู้
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๔) การบันทึกหลังการสอนของครู
(๑) บั น ทึก การใช้ แ ผนการจั ด การเรี ยนของตนเอง โดยสั งเกตพฤติก รรมผู้ เรี ย นระหว่ างเรี ยน
และประเมินตนเองใช้เทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์
(๒) บันทึกสาเหตุของความสําเร็จ หรือ อุปสรรคของการสอน เช่น การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
การเตรียมตัวเพิ่ม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
(๓) สรุปข้อจํากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และปรับปรุงตามแนวทางของครูปลายทางเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒ ชื่อวิชา ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หน่วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน วิธีการใช้
งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา การเปลี่ยนแปลงงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและ
เนื้อหาของงานเปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล สามารถ
สร้างเกณฑ์ในการประเมินการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ และนําผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญ หา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต ทักษะ
กระบวนการสื่อ สาร และทั ก ษะกระบวนการใช้เ ทคโนโลยี เพื่อให้มีค วามรู้ ความเข้า ใจ กล้า คิด กล้ า
แสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทํ า งาน รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ รั ก ความเป็ น ไทย มี จิ ต สาธารณะ และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๒/๔
ศ ๑.๒ ม.๒/๑

ศ ๑.๑ ม.๒/๕
ศ ๑.๒ ม.๒/๑

รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

ศ ๑.๑ ม.๒/๖
ศ ๑.๒ ม.๒/๑

ศ ๑.๑ ม.๒/๗

202

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
รายวิชา ทัศนศิลป์

รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง
จํานวน ๐.๕ หน่วยกิต
............................................................................................................................................................
สาระที่ ๑ : ทัศนศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้ า งสรรค์ งานทั ศ นศิ ล ป์ ต ามจิ น ตนาการ และความคิ ดสร้า งสรรค์ วิ เ คราะห์ วิ พ ากษ์
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ม.๒/๔ สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
ม.๒/๕ นําผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
ม.๒/๖ วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
ม.๒/๗ บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและนําเสนอตัวอย่างประกอบ
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ทีส่ ะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน
ม.๒/๒ บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิด
และเนื้อหาของงาน
ม.๒/๓ เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒ วิชาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หน่วยกิต
หน่วยที่
๑

ชื่อหน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ศิลปวิจารณ์ ศ ๑.๑
ม.๒/๔ สร้างเกณฑ์ในการ
ประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์
ม.๒/๕ นําผลการวิจารณ์ไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

สาระสําคัญ
/ความคิดรวบยอด
สร้างเกณฑ์การประเมิน
และวิจารณ์งานทัศนศิลป์
นําผลการวิจารณ์ไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
งานทัศนศิลป์

๒

สร้างสรรค์ ศ ๑.๑
ภาพการ์ตนู ม.๒/๖ วาดภาพแสดง
บุคลิกลักษณะของตัวละคร

วาดภาพแสดงบุคลิก
ลักษณะของตัวละคร

๓

ศ ๑.๑
งาน
ทัศนศิลป์กับ ม.๒/๗ บรรยายวิธีการใช้งาน
การโฆษณา ทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อ
โน้มน้าวใจและนําเสนอ
ตัวอย่างประกอบ

บรรยายวิธีการใช้
งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
เพื่อโน้มน้าวใจและนําเสนอ
ตัวอย่างประกอบ

๔

ศิลปวัฒน
ธรรมไทย
และสากล

ศ ๑.๒
ม.๒/๑ ระบุ และบรรยาย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่
สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ใน
ปัจจุบัน
ม.๒/๒ บรรยายถึงการ
เปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์
ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดย
เน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของ
งาน ม.๒/๓ เปรียบเทียบ
แนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ทมี่ าจากวัฒนธรรม
ไทยและสากล
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๔
๓๐

๔

๒๐

๕

๓๐

๗

๒๐

๒๐

๑๐๐

ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ทีส่ ะท้อน
ถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบนั
บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลง
ของงานทัศนศิลป์ของไทย
ในแต่ละยุคสมัย โดยเน้นถึง
แนวคิดและเนื้อหาของงาน
เปรียบเทียบแนวคิด
ในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ทมี่ าจาก
วัฒนธรรมไทยและสากล

204

รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
รายวิชานาฏศิลป์
ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่า
นาฏศิลป์ไทย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วดั
ม.๒/๑ อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง
ม.๒/๓ วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร
ที่เหมาะสม
ม.๒/๔ เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง
ม.๒/๕ เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีความอ่อนช้อยงดงาม ในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะต้องมี
ศิลปะแขนงต่าง ๆ มาเกี่ยวข้อง มีหลักในการสร้างสรรค์เพื่อให้การแสดงสวยงามประทับใจต่อผู้ชม นอกจากนี้
การวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง ผู้วิเคราะห์และวิจารณ์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแสดง จะทําให้วิเคราะห์
และวิจารณ์ได้ถูกต้องและต้องไม่มีอคติต่อการแสดง
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
- หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
- หลักการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
- ความสัมพันธ์การบูรณาการนาฏศิลป์กับศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ทักษะ/กระบวนการ
- สามารถวิเคราะห์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เจตคติ
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทย
๔. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทํางาน
- รักความเป็นไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ชิ้นงานที่ ๑ วิเคราะห์องค์ประกอบนาฏศิลป์
ชิ้นงานที่ ๒ วิเคราะห์หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ไทย
ชิ้นงานที่ ๓ วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ชิ้นงานที่ ๔ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
๑. วิเคราะห์
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทย
สัมพันธ์กับหัวข้อที่ สัมพันธ์กับหัวข้อที่ สัมพันธ์กับหัวข้อ
กําหนดและแตกต่าง กําหนดแลแตกต่าง ที่กําหนด ตามที่
จากที่ครูยกตัวอย่าง จากที่ครู
ครูยกตัวอย่าง
มีการเชื่อมโยงให้เห็น ยกตัวอย่าง
แต่มีการ
ถึงความสัมพันธ์กับ แต่เชื่อมโยงให้เห็น ดัดแปลง
เฉพาะตนเอง
ตนเองและผู้อื่น
ให้แตกต่าง
วิเคราะห์หลักและ วิเคราะห์หลัก
๒. วิเคราะห์หลัก วิเคราะห์หลักและ
วิธีการสร้างสรรค์การ วิธีการสร้างสรรค์ และวิธีการ
และวิธีการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ สร้างสรรค์การ
สร้างสรรค์การ
แสดงนาฏศิลป์
แสดงนาฏศิลป์ไทย โดยใช้องค์ประกอบ ไทยโดยใช้
องค์ประกอบ
ไทยโดยใช้
นาฏศิลป์ไทยได้
โดยใช้
นาฏศิลป์ไทยได้
องค์ประกอบ
สัมพันธ์กับหัวข้อ
องค์ประกอบ
ที่กําหนดและ
นาฏศิลป์ไทย
สัมพันธ์กับหัวข้อ นาฏศิลป์ไทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ
แตกต่างจากที่ครู
ที่กําหนดและ
ยกตัวอย่าง มีการ
แตกต่างจากที่ครู ที่กําหนด ตามที่
เชื่อมโยงให้เห็น
ยกตัวอย่าง
ครูยกตัวอย่าง
ถึงความสัมพันธ์
แต่เชื่อมโยงให้เห็น แต่มีการ
กับตนเองและผู้อื่น เฉพาะตนเอง
ดัดแปลง
ให้แตกต่าง
รายการประเมิน

ปรับปรุง (๑)
วิเคราะห์
องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ไทย
ได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กําหนด
ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง
วิเคราะห์หลักและ
วิธีการสร้างสรรค์
การแสดงนาฏศิลป์
ไทยโดยใช้
องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ไทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนด ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง
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รายการประเมิน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดีมาก (๔)

๓. วิจารณ์การ
วิ จ า ร ณ์ ก า ร แ ส ด ง
แสดงนาฏศิลป์ไทย น า ฏ ศิ ล ป์ ไ ท ย ไ ด้
สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ ที่
กําหนดและแตกต่าง
จากที่ ค รู ย กตั ว อย่ า ง
มีการเชื่อมโยงให้เห็น
ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ตนเองและผู้อื่น
อธิบายการบูรณาการ
๔. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของ ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับ
การแสดงได้ถูกต้อง
นาฏศิลป์
เหมาะสมครบ ทั้ง ๔
องค์ประกอบ คือ
๑) แสง สี เสียง
๒) ฉาก
๓) เครื่องแต่งกาย
๔) อุปกรณ์
ประกอบการแสดง
และสามารถเชือ่ มโยง
การเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์กับสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ ได้
น่าสนใจ ๕ สาระการ
เรียนรู้ขึ้นไป และ
สัมพันธ์กันดี

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
วิ จ ารณ์ ก ารแสดง
นาฏศิ ล ป์ ไ ทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่ กํ า ห น ด แ ล ะ
แตกต่ า งจากที่ ค รู
ย ก ตั ว อ ย่ า ง แ ต่
เชื่อมโยงให้เห็ นเฉ
พาตนเอง
อธิบายการบูรณา
การศิลปะแขนง
อื่น ๆ กับการแสดง
ได้ถูกต้อง ครบทั้ง
๔ องค์ประกอบ
แต่ไม่ค่อย
เหมาะสมกับการ
แสดง และสามารถ
เชื่อมโยงการเรียนรู้
ระหว่างนาฏศิลป์
กับสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ ได้น่าสนใจ
๔ สาระการเรียนรู้
และสัมพันธ์กนั ดี

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๔ – ๑๖
หมายถึง
คะแนน
๑๑ – ๑๓
หมายถึง
คะแนน
๘ – ๑๐
หมายถึง
คะแนน
ต่ํากว่า ๘
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป ผ่าน

ปรับปรุง (๑)

วิจารณ์การแสดง
นาฏศิ ล ป์ไ ทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่ กํ า หนดตามที่
ครูยกตัวอย่างแต่
มี ก ารดั ด แปลง
ให้แตกต่าง

วิ จ ารณ์ ก ารแสดง
นาฏศิ ล ป์ ไ ทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กํ า หนดตามที่ ค รู
ยกตัวอย่าง

อธิบายการบูรณา
การศิลปะแขนง
อื่น ๆ กับการ
แสดงได้ถูกต้อง
๓องค์ประกอบ
และสามารถ
เชื่อมโยงการ
เรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์กับ
สาระการเรียนรู้
อื่น ๆ ได้
น่าสนใจ ๓
สาระการเรียนรู้
และสัมพันธ์กนั ดี

อธิบายการบูรณา
การศิลปะแขนง
อื่น ๆ กับการแสดง
ได้ถูกต้อง ๑-๒
องค์ประกอบ และ
สามารถเชื่อมโยง
การเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์กับสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ ได้
น่าสนใจ ๒ สาระ
การเรียนรู้และ
สัมพันธ์กันดี

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
ขั้นนํา
- การฟ้อนรํา
๑. ครูเปิดวิดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทย ให้นักเรียนชมแล้วให้นักเรียนร่วมกัน
- จังหวะดนตรี
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงที่นักเรียนรับชม
- ดนตรี
ขั้นสอน
- คําร้อง
๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาใบความรู้ พื้ น ฐานนาฏศิ ล ป์ ไ ทย เรื่ อ ง องค์ ป ระกอบ
- การแต่งกายแต่งหน้า
นาฏศิ ล ป์ ไ ทย พร้ อ มทั้ ง อธิ บ ายให้ นั ก เรี ย นฟั ง จากนั้ น ให้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น
- อุปกรณ์
ตอบคําถามจากการแสดงที่นักเรียนรับชมตามหัวข้อที่กําหนด เช่น
จุดประสงค์การเรียนรู้
- การแสดงที่นักเรียนรับชมมีองค์ประกอบนาฏศิลป์ไทยใดบ้าง
ด้านความรู้
- องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทยมีความสําคัญต่อการแสดงอย่างไร ฯลฯ
- รู้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔- ๖ คน ในกลุ่มร่วมกันเลือกการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่
ด้านทักษะและกระบวนการ
สนใจกลุ่มละ ๑ การแสดง จากนั้นนําการแสดงที่สนใจมาวิเคราะห์องค์ประกอบ
- วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบนาฏศิ ล ป์ ไ ทยที่ ต นเอง นาฏศิลป์ไทยโดยเขียนเป็นผังมโนทัศน์
สนใจ
ขั้นสรุป
ด้านคุณลักษณะ
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเทอร์เน็ต
สื่อ
๑. วีดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์
“ระบํานางกอย”
๒. ใบความรู้
๓. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ชิ้นงานที่ ๑ ผังมโนทัศน์
องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
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208
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจองค์ประกอบ
นาฏศิลป์ไทย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะห์องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ไทยที่ตนเองสนใจ
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทํางาน
- เห็นคุณค่าและความสําคัญ
ของนาฏศิลป์ไทย

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินชิ้นงาน

ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินชิ้นงาน

ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย

ที่มา : https://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgibin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=29159

องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีความงดงาม อ่อนช้อย และเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่อยู่
คู่ช าติ ไ ทยมาตั้ง แต่ อดี ต จนถึง ปัจ จุบั น การแสดงนาฏศิล ป์ไ ทยแต่ ล ะประเภทที่ มี ค วามงดงามนั้น จะต้อ งมี
องค์ประกอบนาฏศิลป์ที่ช่วยให้การแสดงมีความงดงามและสมบูรณ์ ดังนี้
๑. การฟ้อนรําหรือลีลาการใช้ทา่ รํา
การแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงที่มีการร่ายรําสวยงาม โดยการประดิษฐ์คิดค้นท่ารําต่าง ๆ ให้เป็น
ระเบียบแบบแผน ให้เหมาะสมกับการแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว และสื่อความหมายในการแสดง เช่น ระบํา
พรหมาสตร์ เป็นการร่ายรําของเทวดา นางฟ้า ที่มีความหมายสวยงาม ดูมีความสุข
๒. จังหวะที่ใช้ในการแสดง
จังหวะถือว่าเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ผู้แสดงนาฏศิลป์ไทยจะต้องทําความเข้าใจ
กับจังหวะ ดนตรี เพื่อให้สามารถร่ายรํา แสดงท่าทางได้ถูกต้องตามจังหวะ หากแสดงไม่ถูกต้องตามจังหวะหรือ
ที่เรียกว่า บอดจังหวะ จะทําให้การแสดงไม่สวยงามและไม่พร้อมเพรียง
๓. ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย จะใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง บทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบ
กิริยาของตัวละครแบ่งออกเป็น หน้าพาทย์ธรรมดาและหน้าพาทย์ชั้นสูง ส่วนมากบรรเลงโดยไม่มีเนื้อร้อง
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์จะบรรเลงตามความหมายและอารมณ์ของตัวละครที่แตกต่างกันไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔. คําร้องหรือเนือ้ ร้อง
การแสดงนาฏศิลป์ไทยมีทั้งชุดการแสดงที่มีบทร้องและไม่มีบทร้องประกอบการแสดง ซึ่งในการแสดง
ที่มีเนื้อร้องประกอบการแสดงจะทําให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงมากขึ้น และผู้คิดค้นประดิษฐ์ท่ารําให้เหมาะสม
กับคําร้องเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงมากขึ้น และผู้คิดค้นประดิษฐ์ท่ารําให้เหมาะสมกับคําร้องเพื่อให้ผู้แสดง
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ถูกต้องและมีความสวยงาม เช่น ระบําดาวดึงส์ เป็นการแสดงที่มีบทร้องประกอบ
มีท่าร่ายรําที่สื่อความหมายตามบทร้อง ที่มีความยินดีปรีดา
๕. การแต่งกาย การแต่งหน้า
การแต่งกายที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะมีความสวยงามวิจิตรและบ่งบอกถึงความเป็นไทยทําให้
การแสดงมีเอกลักษณ์ เช่น การแสดงโขนที่มีการแต่งกายที่งดงาม มีศีรษะโขนที่ตกแต่งลวดลายประดิษฐ์ขึ้น
อย่างวิจิตร ซึ่งศีรษะโขนก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของตัวละครทําให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงได้มากขึ้น
การแต่งหน้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้ผู้แสดงสวยงาม และอําพรางข้อบกพร่องของใบหน้าของ
ผู้แ สดงได้ นอกจากนี้ ก็ ยัง สามารถใช้ วิ ธี ก ารแต่ ง หน้า เพื่ อ บอกวัย บอกลัก ษณะเฉพาะของตั ว ละครได้
เช่ น แต่ งหน้ าคนหนุ่ ม ให้ เป็น คนแก่ แ ต่ งหน้ าให้ ผู้แ สดงเป็น ตั วตลก เป็นต้น
๖. อุปกรณ์ทใี่ ช้ประกอบการแสดง
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นองค์ประกอบนาฏศิลป์ที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้การ
แสดงมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ซึ่ง การแสดงนาฏศิลป์ไทยบางชุดอาจไม่มีอุปกรณ์ประกอบการแสดง
แต่บางชุดก็มีอุปกรณ์ประกอบการแสดง ทําให้การแสดงน่าสนใจมากขึ้น เช่น ฟ้อนเทียนมีอุปกรณ์ คือ เทียน
ซึ่งจะนิยมแสดงในเวลากลางคืน ทําให้การแสดงมีความงดงามมาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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ชิ้นงานที่ ๑ เรือ่ ง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย
คําชีแ้ จง ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย ลงในแบบบันทึกทีก่ ําหนดให้
สมาชิกในกลุม่
๑. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๒. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๓. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๔. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๕. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๖. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๑. การฟ้อนรําหรือลีลาท่ารํา
....................................................
....................................................
............................................
............................................
............................................

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

องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย

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

............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินชิ้นงานที่ ๑ เรือ่ ง พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน

เลขที่

ชื่อ - เลขที่

ดีเยี่ยม
(๔)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
(๓)
(๒)

ปรับปรุง
(๑)

รวม

แปลผล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
รายการประเมิน
๑. วิเคราะห์
องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ไทย

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กําหนดและแตกต่าง กําหนดและแตกต่าง กําหนด ตามที่ครู
จากที่ครูยกตัวอย่าง จากที่ครูยกตัวอย่าง ยกตัวอย่าง แต่มีการ
มีการเชื่อมโยงให้เห็น แต่เชื่อมโยงให้เห็น
ดัดแปลง
ถึงความสัมพันธ์กับ เฉพาะตนเอง
ให้แตกต่าง
ตนเองและผู้อื่น

ปรับปรุง (๑)
วิเคราะห์
องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ไทย
ได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กําหนด
ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
ขอบเขตเนื้อหา
หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์
ไทยโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจหลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง
นาฏศิลป์ไทยโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
ด้านทักษะและกระบวนการ
- วิเคราะห์หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง
นาฏศิลป์ไทยโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
ที่ตนเองสนใจ
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทย

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
เรื่อง หลักและวิธกี ารสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
รายวิชานาฏศิลป์ ศ ๒๒๑๐๔
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูเปิดวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทย และทบทวนความรู้ เรื่อง องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ไทย
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย เรื่อง หลักและวิธีการ
สร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย พร้อมทั้ง
อธิบายและให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถามตามหัวข้อที่กําหนด เช่น
- การฟ้อนรําหรือการใช้ลีลาท่ารําที่สวยงามจะต้องประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง
- การแสดงที่นักเรียนรับชมมีการใช้ภาษาท่าใดบ้าง
- การสร้างสรรค์คําร้องหรือเนื้อร้อง มีลักษณะอย่างไร
- การแต่งกายมีลักษณะอย่างไร ฯลฯ
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ - ๖ คน ในกลุ่มร่วมกันเลือกการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ที่สนใจกลุ่มละ ๑ การแสดง นํามาวิเคราะห์หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง
นาฏศิลป์ไทยโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทยโดยเขียนเป็นผังมโนทัศน์
ขั้นสรุป
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง
นาฏศิลป์ไทยโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเทอร์เน็ต
สื่อ
๑. วีดิทัศ น์การแสดงนาฏศิล ป์
“ระบํานพรัตน์”
๒. ใบความรู้
๓. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ชิ้นงานที่ ๒ ผังมโนทัศน์
หลักและวิธีการสร้างสรรค์
การแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยใช้
องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
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214
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจหลักแลวิธีการ
สร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์
ไทยโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์
ไทย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะห์หลักและวิธีการ
สร้างสรรค์การแสดนาฏศิลป์ไทย
โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
ตนเองสนใจ
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของ
นาฏศิลป์ไทย

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินชิ้นงาน

ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินชิ้นงาน

ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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ใบความรูท้ ี่ ๒ เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
เรื่อง หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย

ที่มา : https://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgibin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=29159

หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์
นอกจากการแสดงนาฏศิลป์ที่สวยงามจะต้องใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์แล้ว ยังต้องมีหลักและวิธีการ
สร้างสรรค์การแสดง โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ ดังนี้
๑. การฟ้อนรําหรือลีลาการใช้ทา่ รํา
การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่มีการฟ้อนรําหรือใช้ท่ารําที่สวยงาม จะต้องใช้ภาษาท่าทางนาฏศิลป์และ
นาฏยศัพท์เข้ามาสร้างสรรค์ท่าทางในการร่ายรํา ให้มีความสมบูรณ์ สวยงามและเหมาะสมซึ่งภาษาท่าทาง
นาฏศิลป์และนาฏยศัพท์ที่สามารถนํามาสร้างสรรค์การแสดงได้ มีดังนี้
๑.๑ ภาษาท่านาฏศิลป์ ภาษาท่านาฏศิลป์ คือ การใช้ลีลาท่ารําเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูด กิริยา
ท่าทางต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้รับรู้ เช่น ท่ารัก ท่าโกรธ ท่าดีใจ
๑.๒ นาฏยศัพท์ นาฏยศัพท์ คือ ศัพท์ที่ใช้เรียกท่าทางในการร่ายรําตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เช่น
จีบ ส่ายมือ ยกเท้า
๒. จังหวะที่ใช้ในการแสดง
จังหวะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ใช้ในการสร้างสรรค์การแสดง ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีทั้งการ
แสดงที่มีจังหวะช้า เร็ว และปานกลาง ผู้แสดงต้องสามารถเข้าใจจังหวะ จับจังหวะในการแสดงได้ซึ่งจะทําให้
การสร้างสรรค์การแสดงมีความหมายงาม พร้อมเพรียง เช่น ในการแสดงระบําหมู่ต่าง ๆ เมื่อผู้แสดงเข้าใจ
จังหวะก็จะสามารถสร้างสรรค์ให้พร้อมเพรียง สวยงามได้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๓. ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
การแสดงนาฏศิลป์ไทยมีความจําเป็นอบ่างยิ่งที่ต้องใช้เครื่องดนตรีมาบรรเลงประกอบการแสดงเพื่อให้
การแสดงมีความน่าสนใจ สมบูรณ์มากขึ้น ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะมีการบรรเลงบทเพลงที่ใช้ประกอบการ
แสดง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
๓.๑ เพลงหน้าพาทย์
เพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงประเภทหนึ่งที่ใช้บรรเลงในการแสดงกิริยาของมนุษย์ สัตว์ วัตถุหรือ
ธรรมชาติ เช่น ยืน เดิน กิน นอน เพลงหน้าพาทย์แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
- เพลงหน้าพาทย์ธรรมดา ใช้กับตัวละครชั้นสามัญทั่วไปที่ไม่มีความสําคัญมากนัก เช่น เพลง
เสมอ
- เพลงหน้าพาทย์ชั้นกลาง ใช้กับตัวละครที่มีความสําคัญมากขึ้น เช่น เพลงเสมอข้ามสมุทร
เพลงเสมอเถร เพลงเสมอมาร
- เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ใช้กับตัวละครที่สูงศักดิ์ เช่น เพลงบาทสกุณี (เสมอตีนนก) เพลงดําเนิน
พราหมณ์
๓.๒ เพลงที่มเี นื้อร้อง
เพลงที่มีเนื้อร้อง คือ เพลงที่มีคําประพันธ์บทร้อง มีการขับร้องเพลงประกอบการแสดงเป็นบท
เพลงที่ช่วยสร้างสรรค์การแสดงให้น่าสนใจ
๓.๓ เพลงภูมหิ ลัง
เพลงภูมิหลัง คือ เพลงที่ให้อารมณ์และความรู้สึก ซึ่งอาจมีเนื้อร้องหรือไม่มีก็ได้ เป็นบทเพลง
ที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครให้ผู้ชมได้เข้าใจและคล้อยตามไปกับ
การแสดง เช่น การแสดงที่ถึงตอนพลัดพรากจากกัน มีการบรรเลงบทเพลงช้า เศร้าสื่อถึงความอาลัยอาวรณ์
เสียใจ
ทําให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามไปกับการแสดง
๔. คําร้องหรือเนือ้ ร้อง
การสร้างสรรค์คําร้องหรือเนื้อร้องที่ใช้ในการแสดง ผู้ประพันธ์จะต้องสร้างสรรค์เนื้อร้องให้
สอดคล้องกับการแสดง มีจินตนาการสร้างสรรค์ในการประพันธ์บทเพลง เพื่อที่จะแต่งบทเพลงได้ถูกต้องและ
สื่ออารมณ์ของการแสดงมาสู่ผู้ชมได้เข้าใจและซาบซึ้ง
๕. การแต่งกาย การแต่งหน้า
ในการแสดงนาฏศิลป์จะต้องมีการสร้างสรรค์การแต่งกายให้มีความงดงามเหมาะสมกับ
ผู้แสดง มีการประดับประดา ตกแต่งลวดลายของเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้มีความงดงามวิจิตรตระการตาเพราะ
การแต่งกายในการแสดงยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกยศฐานะบรรดาศักดิ์ของตัวละครด้วย เช่น การแสดงโขนเป็น
หนุมานจะต้องแต่งกายชุดสีขาว มีลายปักทักษิณาวัตร (อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด) สวมหัวลิงโล้นสีขาว ปากอ้า
การแต่งหน้าในการแสดงนาฏศิลป์จะต้องมีเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้ผู้แสดงสวยงาม และ
อําพรางข้อบกพร่องของใบหน้าของผู้แ สดงได้ นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้วิธีการแต่งหน้าเพื่อบอกวัยบอก
ลักษณะเฉพาะของตัวละครได้
๖. อุปกรณ์ทใี่ ช้ประกอบการแสดง
ในการแสดงนาฏศิลป์บ้างชุดการแสดงอาจมีอุปกรณ์ประกอบการแสดง เพื่อให้การแสดงมี
ความสมบูรณ์สวยงามมากขึ้น ซึ่งการสร้างสรรค์อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงจะมีการออกแบบ ตกแต่งให้
เหมาะสมกับชุดการแสดง เช่น การแสดงระบําตารีกีปัส มีการใช้พัดประกอบการแสดง ซึ่งมีการออกแบบพัดให้
สวยงามเหมาะสมกับการแสดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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ชิ้นงานที่ ๒ เรือ่ ง พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง
ชิ้นงานที่ ๒ แบบบันทึกหลักและวิธกี ารสร้างสรรค์การแสดง
คําชีแ้ จง ให้นักเรียนเขียนหลักและวิธกี ารสร้างสรรค์การแสดง ลงในแบบบันทึกที่กําหนดให้
สมาชิกในกลุม่
๑. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๒. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๓. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๔. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๕. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๖. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง
โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์
การฟ้อนรําหรือลีลากาใช้ท่ารํา

ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง

นาฏยศัพท์

เพลงหน้าพาทย์
...................................................

............................
............................
ภาษาท่าทาง
............................
............................
คําร้องหรือ
เนื้อร้อง
............................
............................

เพลงที่มีเนื้อร้อง
......................................................
.......................... ......................................................
..........................
การแต่งกาย

เพลงที่มีเนื้อร้อง
............................
............................

เพลงภูมิหลัง
.........................................................
.........................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินชิ้นงานที่ ๑ เรือ่ ง พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง
คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
เลขที่

ชื่อ - เลขที่

ดีเยี่ยม
(๔)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
(๓)
(๒)

ปรับปรุง
(๑)

รวม

แปลผล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
รายการประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
๑.วิเคราะห์หลัก วิเคราะห์หลักและ วิเคราะห์หลักและ วิเคราะห์หลักและ
วิธีการสร้างสรรค์ วิธีการสร้างสรรค์ วิธีการสร้างสรรค์
และวิธีการ
การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์
สร้างสรรค์การ
ไทยโดยใช้
ไทยโดยใช้
ไทยโดยใช้
แสดงนาฏศิลป์
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ไทยโดยใช้
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทยได้
องค์ประกอบ
สัมพันธ์กับหัวข้อ สัมพันธ์กับหัวข้อ สัมพันธ์กับหัวข้อ
นาฏศิลป์ไทย
ที่กําหนดและ
ที่กําหนด ตามที่ครู
ที่กําหนดและ
แตกต่างจากที่ครู แตกต่างจากที่ครู ยกตัวอย่าง แต่มี
ยกตัวอย่าง มีการ ยกตัวอย่าง
การดัดแปลง
เชื่อมโยงให้เห็น
แต่เชื่อมโยงให้เห็น ให้แตกต่าง
ถึงความสัมพันธ์
เฉพาะตนเอง
กับตนเองและผู้อื่น

ปรับปรุง (๑)
วิเคราะห์หลักและ
วิธีการสร้างสรรค์
การแสดง
นาฏศิลป์ไทยโดย
ใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ไทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนด ตามที่
ครูยกตัวอย่าง

ขอบเขตเนื้อหา
การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
- หลักและวิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจหลักการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์
ไทย
ด้านทักษะและกระบวนการ
- วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทย

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
เรื่อง วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูเปิดวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทย ทบทวนความรู้ในคาบเรียนที่ผ่านมา
ขั้นสอน
๑. ครูสนทนากับนักเรียนว่าให้นักเรียนวิจารณ์การแสดงชุดที่รับชม นักเรียน
มีความรู้อะไรบ้างที่จะนํามาใช้ในการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
๒. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นการแสดง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การแสดงนาฏศิ ล ป์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
และพัฒนาการแสดงให้ดีขึ้น ในการวิจารณ์การแสดงนั้น ผู้ที่วิจารณ์งานศิลปะ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทย มีความคิด มีเหตุผล
ที่ดีในการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ - ๖ คน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิจารณ์
การแสดงชุดที่ได้รับชม โดยใช้หลักการวิจารณ์ ว่ามีลักษณะอย่างไร มีข้อควร
ปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร โดยแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการวิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์ไทย
๔. ครูเลือกตัวแทนนักเรียน ๑ กลุ่ม นําเสนอผลการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์
ไทยหน้ า ชั้ น เรี ย น ครู แ ละเพื่ อ นกลุ่ ม อื่ น ช่ ว ยกั น ตรวจสอบและเสนอแนะ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเทอร์เน็ต
สื่อ
๑.วี ดิ ทั ศ น์ ก ารแสดงนาฏศิ ล ป์
“ระบํานพรัตน์”
๒.ใบความรู้
๓. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ชิ้นงานที่ ๓ บันทึกการวิจารณ์
การแสดงนาฏศิลป์ไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และตอบคําถาม เรื่อง การวิจารณ์
การแสดงนาฏศิลป์ไทยตามหัวข้อที่กําหนด เช่น
- การวิจารณ์ที่ไม่ดีจะส่งผลต่อผู้แสดงและผู้จัดการแสดงอย่างไร
- การวิเคราะห์ และวิจารณ์การแสดงมีประโยชน์อย่างไร ฯลฯ
๒. ครูสรุปให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมว่า การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ในด้ านต่ าง ๆ นั้ น ควรศึ ก ษาถึ งเอกลัก ษณ์ข องการแสดงประเภทนั้ น ๆ
ให้ลึกซึ้ง จึงจะส่งผลให้การวิจารณ์ผลงานนาฏศิลป์ออกมาตรงวัตถุประสงค์
และมีคุณค่า

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
เรื่อง วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
รายวิชานาฏศิลป์ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจหลักการวิจารณ์
การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์
ไทย
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วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินชิ้นงาน

ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินชิ้นงาน

ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
พอใช้ขึ้นไป
ทํางาน
- เห็นคุณค่าและความสําคัญ
ของนาฏศิลป์ไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................

222

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรูท้ ี่ ๓ เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย

ที่มา : https://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=29159

หลักและวิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์
การวิเคราะห์ และวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ ผู้ที่วิเคราะห์การแสดงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ มีความคิดและมีเหตุผลในการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงซึ่งมีหลักและวิธีการ
วิเคราะห์การแสดงดังนี้
๑.
ผู้วิจารณ์มีพื้นฐานทางนาฏศิลป์ หมายความว่า ผู้วิจ ารณ์ค วรมีค วามรู้เกี่ยวกับหลัก การ
แสดงนาฏศิลป์ องค์ประกอบนาฏศิลป์เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์การแสดงได้ถูกต้อง
๒. ผู้วิจารณ์มีความสามารถทางด้านดนตรีประกอบการแสดง หมายความว่า ผู้วิจารณ์นอกจากจะ
มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยแล้วยังต้องมีความรู้ความสามารถด้านดนตรีประกอบการ
แสดงด้วย จะทําให้สามารถวิจารณ์การแสดงได้ถูกต้องว่าการแสดงนั้นใช้บทเพลงประกอบการแสดงได้ถูกต้อง
หรือไม่
๓. ผู้วิจารณ์ทราบเนื้อเรื่องทีใ่ ช้แสดงเป็นอย่างดี หมายความว่า ผู้วิจารณ์จะต้องมีความเข้าใจเนื้อ
เรื่ อ งที่ ใ ช้ ใ นการแสดง สามารถวิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ ไ ด้ ว่ า ผู้ แ สดงถ่ า ยทอดอารมณ์ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามเนื้ อ หา
เรื่องหรือไม่
๔. ผู้วิจารณ์มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดง หมายความว่า ผู้วิจารณ์ควรมี
ความยุ ติ ธ รรมในการวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ก ารแสดงไม่ อ คติ และไม่ มี ค วามลํ า เอี ย ง วิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์
การแสดงอย่างเป็นกลางด้วยถ้อยคําที่สุภาพไม่ใช้ถ้อยคํารุนแรงมีเหตุผลในการวิเคราะห์ และวิจารณ์จะทําให้
ผู้แสดงและผู้สร้างสรรค์การแสดงทราบข้อบกพร่องและนําไปปรับแก้ไขให้การแสดงขึ้น และมีกําลังใจใน
การสร้างผลงานต่อไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

ชิ้นงานที่ ๓ เรือ่ ง พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ชิ้นงานที่ ๓ แบบบันทึกการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงความคิดเรื่อง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ลงในแบบบันทึกที่กําหนดให้
สมาชิกในกลุม่
๑. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๒. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๓. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๔. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๕. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๖. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
การแสดงที่ชม............................................................................................
ลักษณะการแสดง.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ความเหมาะสมของการแสดงกับองค์ประกอบนาฏศิลป์ตา่ ง ๆ ................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ.................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบประเมินชิ้นงานที่ ๑ เรือ่ ง พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย

คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
เลขที่

ชื่อ - เลขที่

ดีเยี่ยม
(๔)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
(๓)
(๒)

ปรับปรุง
(๑)

รวม

แปลผล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
รายการประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
วิจารณ์การแสดง วิจารณ์การแสดง วิจารณ์การแสดง
๑. วิจารณ์การ
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทยได้
แสดงนาฏศิลป์
สัมพันธ์กับหัวข้อ สัมพันธ์กับหัวข้อ สัมพันธ์กับหัวข้อ
ไทย
ที่กําหนดและ
ที่กําหนดและ
ที่กําหนดตามที่ครู
แตกต่างจากที่ครู แตกต่างจากที่ครู ยกตัวอย่างแต่มี
ยกตัวอย่าง มีการ ยกตัวอย่าง
การดัดแปลงให้
เชื่อมโยงให้เห็นถึง แต่เชื่อมโยงให้เห็น แตกต่าง
เฉพาะตนเอง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น

ปรับปรุง (๑)
วิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนดตามที่ครู
ยกตัวอย่าง

ขอบเขตเนื้อหา
การนํ า นาฏศิ ล ป์ ม าบู ร ณาการกั บ ศิ ล ปะ
แขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- รู้ แ ละเข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ก ารบู ร ณาการ
นาฏศิ ล ป์ กับศิลปะแขนงอื่ นและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ
ด้านทักษะและกระบวนการ
- อธิบายความสัมพันธ์การบูรณาการนาฏศิลป์กับ
ศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
เรื่อง บูรณาการนาฏศิลป์
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐4
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบู ร ณาการ
นาฏศิลป์กับศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับศิลปะแขนงอื่นและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
๒. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทยแล้วตอบคําถาม เช่น
- นักเรียนคิดว่าการแสดงชุดนี้นอกจากนาฏศิลป์แล้วมีศิลปะแขนงอื่นเข้ามา
เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้ามีมีศิลปะแขนงใดบ้าง
- นักเรียนคิดว่าการนําศิลปะแขนงอื่น ๆ เข้ามาบูรณาการกับการแสดง
นาฏศิลป์มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
- นักเรียนคิดว่าการแสดงชุดนี้สามารถบูรณาการกับศิลปะแขนงใดบ้าง
- นักเรียนคิดว่าการแสดงชุดนี้สามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ใดได้
บ้าง ฯลฯ
๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ - ๖ ในกลุ่มร่วมกันเลือกการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่
สนใจกลุ่มละ ๑ การแสดง จากนั้นนําการแสดงที่สนใจมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของนาฏศิลป์กับศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเทอร์เน็ต
สื่อ
๑. บัตรภาพ
๒. ใบความรู้
๓. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ชิ้นงานที่ ๔ บันทึกการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
นาฏศิลป์
- แบบทดสอบท้ายหน่วย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- เห็นความสําคัญของการบูรณาการนาฏศิลป์กับ
ศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
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๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นําเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์
กับศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ หน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนกลุ่ม
อื่นช่วยกันเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้การบูรณาการนาฏศิลป์กับศิลปะแขนงอื่น
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
๒. นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายหน่วย

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
เรื่อง บูรณาการนาฏศิลป์
รายวิชานาฏศิลป์ ๒ ศ๒๒๑๐๔
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- รู้และเข้าใจความสัมพันธ์
พอใช้ขึ้นไป
การบูรณาการนาฏศิลป์กับศิลปะ
แขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- อธิบายความสัมพันธ์
พอใช้ขึ้นไป
การบูรณาการนาฏศิลป์กับศิลปะ
แขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
พอใช้ขึ้นไป
ในการทํางาน
- เห็นความสําคัญของการบูรณา
การนาฏศิลป์กับศิลปะแขนงอื่น
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ...............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
ใบความรูท้ ี่ ๑ เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง การบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดงนาฏศิลป์

ที่มา : https://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgibin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=29159

การบูรณาการศิลปะแขนงอืน่ ๆ กับการแสดงนาฏศิลป์
การแสดงนาฏศิลป์ไทย นอกจากจะมีองค์ประกอบที่สําคัญที่กล่าวมาแล้ว การแสดงนาฏศิลป์ไทยยัง
สามารถบูรณาการกับศิลปะแขนงอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น ด้านวิจิตรศิลป์ ประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม
ซึ่งนํามาบูรณาการในการแสดงเพื่อให้การแสดงมีความสวยงาม น่าสนใจ ศิลปะแขนงอื่น ๆ ที่นํามาใช้กับ
การแสดงนาฏศิลป์ไทย มีดังนี้
1. แสง สี เสียง
การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดต่าง ๆ จะมีการนําศิลปะด้าน แสง สี เสียงมาใช้ในการแสดงเพื่อให้การแสดง
มีความสมบูรณ์สวยงามในด้านแสง สี ที่ใช้ในการแสดง ควรมีความเหมาะสมสัมพันธ์กับเครื่องแต่งกาย ทําให้
การแต่งกายในการแสดงมีความสวยงามโดดเด่น ในด้านเสียงควรมีความเหมาะสมกับสถานที่ที่ใช้ในการแสดง
เสียงไม่ดังหรือเบาจนเกินไป มีการจัดระบบเสียงเพื่อให้ผู้ชมสามารถได้ยินเสียงชัดเจน เพื่อให้ผู้ชมได้รับ
ความสุนทรีในการการชมการแสดงอย่างเต็มที่
2. ฉาก
ฉากเป็นสิ่งที่ทําให้บทแสดงมีความสวยงามน่าสนใจ และทําให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงได้ง่ายขึ้น ซึ่ง
ในการสร้างสรรค์ฉากจะมีการนําศิลปะด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรมหรือประติมากรรม มามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการสร้างฉาก ทําให้ฉากมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างฉาก ทําให้ฉากมีความโดดเด่น สมบูรณ์ สวยงาม เช่น
การแสดงระบําโบราณคดีที่มีฉากเป็นโบราณสถาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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3. เครื่องแต่งกาย
การแสดงนาฏศิล ป์ไ ทยแต่ละชุด การแสดง จะมีลักษณะการแต่ง กายที่แ ตกต่า งกั น ไป ซึ่งทํา ให้
การแสดงมีความสวยงามและเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของตัวละคร ในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่ใช้ใน
การแสดงมีการผสมผสานกับศิลปะด้านจิตรกรรมในการออกแบบลวดลายของเครื่องกายให้เหมาะสมกับ
การแสดง เช่น การแต่งกายในการแสดงระบําลพบุรี มีลักษณะเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงสมัยลพบุรี แสดงให้เห็น
ถึงศิลปะลพบุรี

ที่มา : https://pantip.com/topic/34756712

4. อุปกรณ์การแสดง
อุปกรณ์การแสดงเป็นสิ่งที่ทําให้การแสดงมีความน่าสนใจมากขึ้น ในการสร้างสรรค์อุปกรณ์การแสดง
สามารถนําความรู้ด้านจิตรกรรมมาใช้ในการออกแบบ ตกแต่งลวดลายอุปกรณ์การแสดงให้มีความสวยงาม
เช่น การแสดงเซิ้งกระติบ อุปกรณ์การแสดง คือ กระติบข้าวที่มีการสานกระติบลวดลายสวยงาม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บัตรภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดง ชุด ระบํานพรัตน์

ที่มา : https://sites.google.com/site/rathsuda2255/

บัตรภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดง ชุด ระบําศรีพฤทเธศวร

ที่มา : http://www.isan.clubs.chula.ac.th/simboard/post_view.php?room_no=0&id_main=970&star=30&pg=4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
บัตรภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดง ชุด ระบําพรหมาสตร์

ที่มา : http://drphot.com/lifestyle/archives/1788

บัตรภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงโขนพระราชทาน ตอน ศึกมัยราพณ์

ที่มา : http://drphot.com/lifestyle/archives/1788
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บัตรภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงโขนพระราชทาน ตอน ศึกมัยราพณ์

ที่มา : http://drphot.com/lifestyle/archives/1788

บัตรภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงโขนพระราชทาน ตอน ศึกมัยราพณ์

ที่มา : http://drphot.com/lifestyle/archives/1788

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
ชิ้นงานที่ ๔ เรือ่ ง พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์
คําชีแ้ จง

ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ ลงในแบบบันทึกทีก่ ําหนดให้

สมาชิกในกลุม่
๑. ชื่อ.....................................................................ชั้น...................เลขที่.............
๒. ชื่อ.....................................................................ชั้น...................เลขที่.............
๓. ชื่อ.....................................................................ชั้น...................เลขที่.............
๔. ชื่อ.....................................................................ชั้น...................เลขที่.............
๕. ชื่อ.....................................................................ชั้น...................เลขที่.............
๖. ชื่อ.....................................................................ชั้น...................เลขที่.............
การแสดง.................................................................................
๑. ความสัมพันธ์กบั ศิลปะแขนงอืน่
๑.๑ ............................................................................................................................................
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
๑.๒ ............................................................................................................................................
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
๑.๓ ............................................................................................................................................
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
๑.๔ ............................................................................................................................................
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
……………………………………………........…………………………………………………………………………………

233

234

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. ความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้อนื่

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

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

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

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

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

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

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

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

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

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

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ความรูพ้ ื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย
คําชีแ้ จง
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ทับ X ตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้อง
1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทยทั้งหมด
ก. ลีลาการใช้ท่ารํา จังหวะ
ข. การแต่งกาย ผู้แสดง
ค. อุปกรณ์การแสดง ดนตรี
ง. ผู้จัดการแสดง สถานที่แสดง
2. เพราะเหตุใดการสร้างสรรค์การแสดงจึงต้องใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์
ก. ทําให้การแสดงมีความสมบูรณ์ สวยงาม มีเอกลักษณ์
ข. ทําให้การแสดงมีผู้สนใจเข้าร่วมจํานวนมาก
ค. ทําให้การแสดงเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียง
ง. ทําให้การแสดงมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
3. ถ้าการแสดงไม่พร้อมเพรียงสวยงามควรปรับปรุงการแสดงในเรื่องใด
ก. เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดง
ข. อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง
ค. จังหวะที่ใช้ในการแสดง
ง. เนื้อร้องที่ใช้ในการแสดง
4. แสง สี เสียง มีความสําคัญต่อการแสดงอย่างไร
ก. ทําให้การแสดงมีความสวยงาม สมบูรณ์และมีผู้เข้าชมการแสดงจํานวนมาก
ข. ทําให้การแสดงมีความสวยงาม โดดเด่น ผู้ชมเข้าใจและประทับใจในการแสดง
ค. ทําให้การแสดงมีเอกลักษณ์ มีรูปแบบการแสดงที่แปลกใหม่กว่าการแสดงอื่น
ง. ทําให้การแสดงมีความเหมาะสม สวยงามและเป็นที่รู้จักทัว่ ไป
5. การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเกี่ยวข้องกับศิลปะแขนงใดมากที่สุด
ก. สถาปัตยกรรม
ข. ประติมากรรม
ค. จิตรกรรม
ง. วรรณกรรม
6. ถ้าการแสดงนาฏศิลป์ไทยไม่มีการบูรณาการกับศิลปะแขนงอื่น ๆ การแสดงจะเป็นอย่างไร
ก. การแสดงไม่สมบูรณ์ ไม่สวยงาม ไม่น่าชม
ข. การแสดงจะไม่มีความทันสมัย ผู้ชมไม่ชื่นชอบ
ค. การแสดงจะมีความแปลกใหม่มากขึ้นกว่าเดิม
ง. การแสดงจะมีเอกลักษณ์และความงามที่โดดเด่น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

7. นาฏศิลป์มีความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างไร
ก. มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ข. มีการอาศัยองค์ประกอบของแสง สี เสียง
ค. มีความสัมพันธ์ในเรื่องของชุดที่ใช้ในการแสดง
ง. มีการตัดตอนวรรณคดีบางเรื่องมาใช้ในการแสดง
8. ผู้วิจารณ์การแสดงที่ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. มีความชื่นชอบเนื้อเรื่องและผู้ที่จะวิจารณ์
ข. มีความตรงไปตรงมา วิจารณ์โดยใช้ความคิดส่วนตัว
ค. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผู้แสดงและผูแ้ สดงและผู้จัดการแสดง
ง. มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีอคติ ไม่ลําเอียงในการวิจารณ์
9. ข้อใดไม่ใช่หลักในการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ก. พิจารณาท่ารําตามเนื้อหาของการแสดง
ข. ผู้แสดงจะต้องมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกัน
ค. คํานึงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดง
ง. พิจารณาจากท่าร่ายรําที่สื่อถึงความหมายของบทร้อง
10. การวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงมีประโยชน์อย่างไร
ก. ทําให้ผสู้ ร้างสรรค์การแสดงมีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงที่แปลกใหม่กว่าเดิม
ข. ทําให้ทราบข้อบกพร่องของการแสดงและนําไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
ค. ทําให้การแสดงมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพ ผู้แสดงแสดงได้ดี
ง. ทําให้ผู้ชมการแสดงเข้าใจ และซาบซึ้งในการแสดงมากขึ้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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แบบประเมินชิ้นงานที่ ๑ เรือ่ ง พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์
คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
เลขที่

ชื่อ - เลขที่

ดีเยี่ยม
(๔)

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

รวม

แปลผล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
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เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
รายการประเมิน
๑. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของ
นาฏศิลป์

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
อธิบายการบูรณา
อธิ บ ายการบู ร ณา อธิบายการบูรณา
การศิลปะแขนงอื่น
การศิลปะแขนง
การศิลปะแขนง
อื่น ๆ กับการแสดง อื่น ๆ กับการแสดง ๆ กับการแสดงได้
ได้ถูกต้องเหมาะสม ได้ ถู ก ต้ อ ง ครบทั้ ง ถูกต้อง ๓
ครบ ทั้ง ๔
๔ องค์ประกอบ แต่ องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบ คือ
ไม่ค่อยเหมาะสมกับ สามารถเชื่อมโยง
๑) แสง สี เสียง
การแสดง และ การเรียนรู้ระหว่าง
๒) ฉาก
สามารถเชื่ อ มโยง นาฏศิลป์กับสาระ
๓) เครื่องแต่งกาย การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า ง การเรียนรู้
๔) อุปกรณ์
นาฏศิ ล ป์ กั บ สาระ อื่น ๆ ได้น่าสนใจ ๓
ประกอบการแสดง การเรียนรู้อื่น ๆ ได้ สาระการเรียนรู้และ
และสามารถ
น่ า สนใจ ๔ สาระ สัมพันธ์กันดี
เชื่อมโยงการเรียนรู้ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ระหว่างนาฏศิลป์กับ สัมพันธ์กันดี
สาระการเรียนรู้อื่น
ๆ ได้น่าสนใจ ๕
สาระการเรียนรู้ขึ้น
ไป และสัมพันธ์กันดี

ปรับปรุง (๑)
อธิบายการบูรณา
การศิลปะแขนงอื่น
ๆ กับการแสดงได้
ถูกต้อง ๑-๒
องค์ประกอบ และ
สามารถเชื่อมโยง
การเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์กับสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ ได้
น่าสนใจ ๒สาระ
การเรียนรู้และ
สัมพันธ์กันดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การแสดงนาฏศิลป์ไทย
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๔
รายวิชานาฏศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒
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กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
เวลา ๕ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ ๓.๑ เข้ าใจ และแสดงออกทางนาฏศิ ล ป์ อย่ า งสร้ า งสรรค์ วิ เ คราะห์ วิ พ ากษ์
วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ม.๒/๓ วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่นโดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร
ที่เหมาะสม
ม.๒/๔ เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด ม.๒/๒ ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่น ๆ
ที่เคยนิยมกันในอดีต
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นการแสดงที่มีความอ่อนช้อยงดงาม เป็นเอกลักษณ์ของชาติ สะท้อนถึง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของคนในชาติ เป็นมรดกของชาติที่ควรร่วมกันอนุรักษ์ และสืบทอด
ต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลัง
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. ประวิติความเป็นมาและรูปแบบการแสดงระบํากฤดาภินิหาร
๒. ประวิติความเป็นมาและรูปแบบการแสดงระบําไก่
๓. ประวัติความเป็นมาและรูปแบบการแสดงรําวงมาตรฐาน
ทักษะ/กระบวนการ
๔. ปฏิบัติการแสดงนาฏฺศิลป์ไทย
๕. เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงนาฏฺศิลป์ไทยของตนเองและผู้อื่นเจตคติ
เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน
๓. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ปฏิบัติรําวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
๑. ปฏิบัติท่ารําได้ สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่
ถูกต้อง
ปฏิบัติท่ารํา
ปฏิบัติท่ารํา
ปฏิบัติท่ารําได้
ได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ถูกต้องเป็นส่วน ถูกต้องเป็นส่วน
สมบูรณ์
ใหญ่
น้อย
๒. ความสวยงาม สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่
ปฏิบัติท่ารําได้
ปฏิบัติท่ารําได้
อ่อนช้อย
ปฏิบัติท่ารําได้
สวยงาม อ่อนช้อย สวยงาม อ่อนช้อย สวยงาม อ่อนช้อย
งดงามดีเยี่ยม
งดงามเป็นส่วน
เป็นส่วนน้อย
ใหญ่
๓. ความพร้อม
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่
เพรียงใน
ปฏิบัติท่ารําได้
ปฏิบัติท่ารําได้
ปฏิบัติท่ารําได้
การแสดง
พร้อมเพรียงกัน
พร้อมเพรียงกัน
พร้อมเพรียงกัน
ดีเยี่ยม
เป็นส่วนใหญ่
เป็นส่วนน้อย
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่
๔. ปฏิบัติท่ารํา
ถูกต้องตามจังหวะ ปฏิบัติท่ารําถูกต้อง ปฏิบัติท่ารําถูกต้อง ปฏิบัติท่ารําถูกต้อง
ตามจังหวะดีเยี่ยม ตามจังหวะเป็น
ตามจังหวะเป็น
ส่วนใหญ่
ส่วนน้อย
รายการประเมิน

ปรับปรุง (๑)
สมาชิกในกลุม่
ปฏิบัติท่ารํา
ไม่ถูกต้อง
สมาชิกในกลุม่
ปฏิบัติท่ารําไม่มี
ความสวยงาม
อ่อนช้อย
สมาชิกในกลุม่
ปฏิบัติท่ารําไม่มี
ความพร้อมเพรียง
สมาชิกในกลุม่
ปฏิบัติท่ารํา
ไม่ถูกต้อง
ตามจังหวะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

รายการประเมิน
๕.วิจารณ์การ
แสดงนาฏศิลป์
ไทย

ดีมาก (๔)
วิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนดและ
แตกต่างจากที่ครู
ยกตัวอย่าง มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
วิจารณ์การแสดง วิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนดและ
ที่กําหนดตามที่ครู
แตกต่างจากที่ครู ยกตัวอย่างแต่มี
ยกตัวอย่าง
การดัดแปลงให้
แต่เชื่อมโยงให้เห็น แตกต่าง
เฉพาะตนเอง

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๖ - ๒๐
หมายถึง
คะแนน
๑๕ – ๑๕
หมายถึง
คะแนน
๑๐ – ๑๔
หมายถึง
คะแนน
ต่ํากว่า ๑๐
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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ปรับปรุง (๑)
วิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนดตามที่ครู
ยกตัวอย่าง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู้
สื่อ
๑. วีดิทัศ น์การแสดงนาฏศิล ป์
“ระบํากฤดาภินิหาร”
๒. ใบความรู้
๓. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

คู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบํากฤดาภินหิ าร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ครูเปิดวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบํากฤดาภินิหาร ให้นักเรียนชมแล้วให้
- ระบํากฤดาภินิหาร
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงที่นักเรียนรับชมว่าการแสดง
ด้านความรู้
ชุดนี้มีความงดงามอย่างไร
- รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาและรูปแบบการ ขั้นสอน
แสดงระบํากฤดาภินิหาร
๑. ครูนําภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบํากฤดาภินิหาร ให้นักเรียนดูพร้อมทั้ง
ด้านทักษะและกระบวนการ
ให้ศึกษาใบความรู้ และอธิบายประกอบ
- อธิ บ ายประวั ติ ค วามเป็ น มาและรู ป แบบการ ๒. จากนั้นร่วมกันตอบคําถาม โดยครูใช้คําถามตามหัวข้อที่กําหนด เช่น
แสดงระบํากฤดาภินิหาร
- ระบํากฤดาภินิหาร มีลักษณะและวิธีการแสดงอย่างไร
ด้านคุณลักษณะ
- ลักษณะการแต่งกายของระบํากฤดาภินิหาร เป็นอย่างไร
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- บทเพลงที่ใช้ในการแสดง มีเพลงใดบ้าง
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทย
- ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เป็นอย่างไร
- ระบํากฤดาภินิหารใช้แสดงในโอกาสใดบ้าง ฯลฯ
ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ความรู้ เรื่ อ ง การแสดงนาฏศิ ล ป์ ไ ทย ระบํ า
กฤดาภินิหาร
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
- รู้และเข้าใจประวัติความ
พอใช้ขึ้นไป
เป็นมาและรูปแบบการแสดง
ระบํากฤดาภินิหาร
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
- อธิบายประวัติความเป็นมา
พอใช้ขึ้นไป
และรูปแบบการแสดงระบํา
กฤดาภินิหาร
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
พอใช้ขึ้นไป
ในการทํางาน
- เห็นคุณค่าและความสําคัญ
ของนาฏศิลป์ไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรูท้ ี่ ๒ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ระบํากฤดาภินหิ าร

ที่มา : http://www.finearts.go.th/en/node/329

ประวัติความเป็นมา
ระบํากฤดาภินิหาร เป็นระบําที่กรมศิลปากรสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ในราว พ.ศ. ๒๔๘๖ ใช้วงดุริยางค์
สากลบรรเลง โดยมีพระเจนดุริยางค์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ด้วยต้องการให้มีรูปแบบการแสดงที่แตกต่าง
ไปจากระบํามาตรฐานที่ได้เคยแสดงมาและต้องการให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคนั้น
“การปรับปรุงการแสดงตอนนี้ มุ่งหมายให้เป็นละครรํา แต่ให้กระทัดรัดเหมาะสมแก่กาลสมัย จึงต้อง
ปรับปรุงขึ้นทั้งท่ารํา ทํานองร้อง และเพลงดนตรี ดังจะเห็นได้จากท่ารําที่เป็นแบบแผนของนาฏศิลป์ไทยแท้ ๆ
ระคนกับการใช้บทอย่างแนบเนียนกระฉับกระเฉง เข้ากับทํานองดนตรี และขับร้องสนิทสนม ส่วนเพลงร้อง
และทํานองดนตรีก็เป็นเพลงไทยโบราณแท้ หากแต่นํามาปะติดปะต่อเข้ากันเป็นชุด เพื่อให้เหมาะสมกลมกลืน
กับคําร้องและท่ารํา บทร้อง และทํานองเพลง ท่ารําและเพลงดนตรีในระบําชุดนี้จึงนับเป็นระบําไทยที่พยายาม
ปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยชุดหนึ่ง”
การแสดงชุดนี้อยู่ในตอนท้ายเรื่องเกียรติศักดิ์ไทย (กรมศิลปากรได้ประพันธ์เป็นบทละครสร้างจาก
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ครองกรุงศรีอยุธยา) อันเป็นการร่ายรําของเหล่า
เทวดานางฟ้า ที่ได้ทราบถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของชาติไทย จึงเกิดความปิติยินดีชื่นชมโสมนัส ต่างพากัน
มาอวยชัยให้พร ผู้แต่งบทร้องคือ นางสุดา บุษปฤกษ์ ผู้ประดิษฐ์ท่ารําคือ นางลมุล ยมะคุปต์ และนางศุภลักษณ์
ภัทรนาวิก (หม่อมครูด่วน) ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร ด้วยความหมายอันเป็นมงคลของ
ระบําชุดนี้ ต่อมาจึงนําออกแสดงในระบําชุดเอกเทศ มักใช้วงปี่พาทย์ไม้นวมในการบรรเลง แต่บางโอกาสก็คง
ใช้วงดุริยางค์สากลบรรเลงอยู่ การแสดงระบําชุดนี้ยังเป็นที่นิยมแสดงกันอย่างแพร่หลาย
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รูปแบบและลักษณะการแสดง
ระบํากฤดาภินิหาร มีลักษณะท่ารําเป็นระบําหมู่คู่พระ-นาง เสมือนหนึ่งว่าเหล่าเทวดา นางฟ้า มาร่วม
อวยพรยิ น ดี ใ นเกี ย รติ ย ศ ชื่ อ เสี ย งของประเทศไทย ท่ า รํา เป็ น การตี บ ทตามคํา ร้ อ งในเพลงครวญหา
(ซึ่งทั้งลักษณะของท่าที่มีความหมายตรงกับคําร้องและท่าที่ความหมายสอดคล้องกับคําร้อง) และท่ารําในเพลง
จีนรัว ผู้แสดงถือพานสําหรับโปรยดอกไม้ สามารถแสดงได้สองรูปแบบ คือรําตามบทร้องสี่คํากลอน แล้วตัด
ไปโปรยดอก ไม้ในเพลงจีนรัว ซึ่งใช้เวลาในการแสดง ๕ นาที และอีกบทหนึ่ง รําเต็มบทร้องหกคํากลอน
โปรยดอกไม้ตามบทร้อง และในเพลงจีนรัวซึ่งใช้เวลาในการแสดง ๖ นาที การรําแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ
ได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ออกท่ารําในท่ารําสอดสร้อย เพลงรัวดึกดําบรรพ์
ขั้นตอนที่ ๒ รําตามบทเพลงในเพลงครวญหา
ขั้นตอนที่ ๓ รําเข้าตามทํานองดนตรีในเพลงจีนรัว
ดนตรี และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง
ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง เพลงรัวดึกดําบรรพ์ ครวญหาและเพลงจีนรัว
เครื่องแต่งกาย
ผู้แสดงแต่งกายยืนเครื่อง พระสวมเสื้อแขนสั้น ศิราภรณ์ชฎายอดชัย นางศิราภรณ์มงกุฎกษัตรีย์
อุปกรณ์ประกอบการแสดง คือ พานสําหรับใส่ดอกไม้
บทร้องระบํากฤดาภินหิ าร
- ปีพ่ าทย์ทาํ เพลงรัวดึกดําบรรพ์ - ร้องเพลงครวญหา ปราโมทย์แสน
องค์อัปสรอมรแมนแดนสวรรค์
ยินกฤดาภินิหารมหัศจรรย์
เกียรติไทยลั่นลือเลื่องเรืองรูจี
ต่างเต็มตื้นชื่นชมโสมนัส
โอษฐ์เอื้อนอรรถอวยพรสุนทรศรี
แจ้วจําเรียงเสียงเพลงสดุดี
ดนตรีเรื่อยประโคมประโลมลาน
แล้วลีลาศเริงรําระบําร่าย
กรกรีดกรายโปรยมาลีสีประสาน
พรมน้ําทิพย์ปรุงปนสุคนธาร
จักรวาลฉ่ําชื่นรื่นรมย์ครัน
- ปีพ่ าทย์ทาํ เพลงจีนรัว หมายเหตุ
ในการแสดงครั้ ง แรกใช้ ว งดุ ริ ย างค์ ส ากลบรรเลง ต่ อ มานํ า ออกแสดงเป็ น ระบํ า ชุ ด เอกเทศ
ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม เครื่องห้า หรือเครื่องคู่ หรือเครื่องใหญ่ บางโอกาสใช้วงดุริยางค์สากลบรรเลง ทํานองเพลง
ใช้ ได้แก่ เพลงรัวดึกดําบรรพ์ เพลงครวญหา และเพลงจีนรัว
โอกาสที่ใช้แสดง
เดิมใช้ประกอบการแสดงในตอนท้ายละครอิงประวัติศาสตร์ เรื่องเกียรติศักดิ์ไทย ต่อมานิยมจัด
แสดงเป็นชุดเอกเทศ สามารถแสดงในงานมงคลรื่นเริงทั่วไป
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บัตรภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดง ชุด ระบํากฤดาภินหิ าร

ที่มา : http://www.finearts.go.th/en/node/329

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบําไก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ครูเปิดวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบําไก่ ให้นักเรียนชมแล้วให้นักเรียน
- ระบําไก่
จุดประสงค์การเรียนรู้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงที่นักเรียนรับชม
ด้านความรู้
ว่าการแสดงชุดนี้มีความงดงามอย่างไร
- รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาและรูปแบบการ ขั้นสอน
แสดงระบําไก่
๑. ครูนําภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบําไก่ ให้นักเรียนดูพร้อมทั้งให้ศึกษา
ด้านทักษะและกระบวนการ
ใบความรู้ และอธิบายประกอบ
- อธิ บ ายประวั ติ ค วามเป็ น มาและรู ป แบบการ ๒. จากนั้นร่วมกันตอบคําถาม โดยครูใช้คําถามตามหัวข้อที่กําหนด เช่น
แสดงระบําไก่
- ระบําไก่ มีลักษณะเด่นอย่างไร
ด้านคุณลักษณะ
- ระบําไก่ มีลักษณะและวิธีการแสดงอย่างไร
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- ลักษณะการแต่งกายของระบําไก่ เป็นอย่างไร
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทย
- การแต่งกายของระบําไก่แตกต่างจากระบํากฤดาภินิหารอย่างไร
- บทเพลงที่ใช้ในการแสดง มีเพลงใดบ้าง
- ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เป็นอย่างไร
- ระบําไก่ใช้แสดงในโอกาสใดบ้าง ฯลฯ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบําไก่
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู้
สื่อ
๑. วีดิทัศ น์การแสดงนาฏศิล ป์
“ระบําไก่”
๒. ใบความรู้
๓. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-
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การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
และรูปแบบการแสดงระบําไก่
พอใช้ขึ้นไป
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- อธิบายประวัติความเป็นมาและ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
รูปแบบการแสดงระบําไก่
พอใช้ขึ้นไป
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
พอใช้ขึ้นไป
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของ
นาฏศิลป์ไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
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ใบความรูท้ ี่ ๒ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง ระบําไก่

ที่มา : https://www.bloggang.com/m/mainblog.php?id=rouenrarai&month=13-07-2018&group=30&gblog=9

ประวัติความเป็นมา
ระบําไก่เป็นการแสดงประเภทระบําชุดหนึ่งในละครเรื่องพระลอ ตอนพระลอตามไก่ ซึ่งมีเนื้อเรื่องว่า
พระเพื่อน พระแพง เจ้าหญิงแห่งเมืองสรอง สั่งให้นางรื่น นางโรย สองพี่เลี้ยงไปเร่งรัดให้ปู่เจ้าสมิงพรายใช้
เวทมนต์คาถาไปล่อพระลอมา ปู่เจ้าสมิงพรายใช้ผีลงสิงในไก่แก้วและไก่บริวาร แล้วใช้ให้ไปล่อพระลอมา
ซึ่งพระลอกับพี่เลี้ยง คือ นายแก้วและนายขวัญกําลังเดินทางมาหาพะเพื่อน พะแพง เมื่อพระลอเห็นไก่แก้ว
แล้วก็ตามจับไก่แก้วก็หนีและล่อให้พระลอมาเมืองสรอง ในตอนนี้จะมีไก่แก้วและบริวารไก่ออกมารําในเพลง
ระบําไก่
ลักษณะรูปแบบการแสดง
ระบําไก่มีลักษณะรูปแบบการแสดง ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ เป็นการแสดงประเภทระบํา ที่มีลีลาท่ารําเลียนแบบท่ากิริยาของไก่ ลักษณะ
รูปแบบการแสดงเป็นระบําเบ็ดเตล็ดชุดหนึ่งที่ใช้ในการแสดงในโอกาสต่าง ๆ
แบบที่ ๒ เป็นการแสดงประกอบการการแสดงละครเรื่องพระลอ โดยมีไก่แก้วและบริวาร
ไก่ออกมารํารวมกัน แล้วไก่แก้วก็จะเข้าไปหลอกล่อพระลอให้ไปหาพระเพื่อน พระแพง ลักษณะการ
รําก็จะเป็นการรําเลียนแบบท่าทางของไก่ เมื่อพระลอตามไก่แก้วแล้วบรรดาบริวารไก่ก็จะบินเข้า
การแต่งกาย
สวมเสื้อคอกลมแขนสั้น นุ่งกางเกงขาสามส่วน สวมกรองคอ จี้นาง เข็มขัด ข้อมือ ข้อเท้า เกล้า
มวย สวมเกี้ยวติดหัวไก่ ติดปีกและหาง

250

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรี ที่ใช้บรรเลงประกอบระบําไก่ คือ วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย ปี่ใน ระนาดเอกฆ้อง
วงใหญ่ กลองทัด ตะโพนและฉิ่ง
เนื้อร้องและทํานองเพลง
เนื้อร้องเพลงระบําไก่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงนําบทละคร
เรื่องลิลิตพระลอมาสร้างและประปรุงเป็นบทละคร มีเนื้อร้องและทํานองเพลงดังนี้ (กรมศิลปากร,๒๕๒๕ :
๙๑-๙๒)
ร้องลาวจ้อย
สร้อยแสงแดงพระพราย
ขนเขียวลายระยับ
ปีกสลับเบญจรงค์
เลื่อมลายยงหงสบาท
ขอบตาชาดพะพริ้ง
สิงคลิงหงอนพรายพรรณ
ขานขับเสียงเอาใจ
เดือยหงอนใสสีลํายอง
สองเท้าเทียมนพมาศ
ปานฉลุชาดทารงค์
ปู่ก็ใช้ให้ผลี ง
ผีก็ลงแก่ ไก่
ไก่แก้วไซร้บ่มกิ ลัว
ขุกผกหัวองอาจ
ผาดผันตีปีกป้อง
ร้องเรื่อยเฉื่อย
ความหมายของเนื้อเพลง
ขนไก่งามสีแดงระเรื่อผสมสีเขียวมันระยับ ปีกของไก่สลับสีเบญจรงค์ (๕ สี) งดงามด้วยลวดลาย
งดงาม ขอบตาสีแดงชาด มีหงอนสวยงาม ขันได้ไพเราะ มีเดือยสีเหลือง เท้าทั้งสองมีลวดลายงดงามดังทอง
เนื้อแท้ มีลวดลายฉลุ ลงสีงดงาม ปู่เจ้าสมิงพรายสั่งให้ผีลงสิงไก่ ให้ไปล่อพระลอมา
โอกาสที่ใช้แสดง
ระบําไก่ ใช้แสดงได้สองโอกาส คือ
๑. เป็นระบําประกอบการแสดงละครเรื่องลิลิตพระลอ ตอนพระลอตามไก่
๒. เป็นระบําเบ็ดเตล็ดใช้แสดงในโอกาสทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

บัตรภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดง ชุด ระบําไก่

ที่มา : https://www.bloggang.com/m/mainblog.php?id=rouenrarai&month=13-07-2018&group=30&gblog=9

ที่มา : www.korattheatre.go.th ระบําไก่
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เวลา ๑ ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู้
สื่อ
๑. วีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์
“รําวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย”
๒. ใบความรู้
๓. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

คู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย รําวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การแสดงนาฏศิลป์ไทย
- รําวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย ครูเปิดวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิล ป์ไทย รําวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย ให้
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนชมแล้วร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบของนาฏศิลป์
ด้านความรู้
ขั้นสอน
- รู้ แ ละเข้ า ใจประวั ติ ค วามเป็ น มาและ ๑. ครูให้นกั เรียนศึกษาใบความรู้ รําวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงายและ
ดูบัตรภาพ พร้อมทั้งอธิบายประกอบ
รูปแบบการแสดงรําวงมาตรฐาน
๒. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม โดยครูใช้คําถาม เช่น
ด้านทักษะและกระบวนการ
- อธิบายประวัติความเป็นมาและรูปแบบ
- รําวงมาตรฐาน มีลักษณะและวิธีการแสดงอย่างไร
รําวงมาตรฐาน
- ลักษณะการแต่งกายของรําวงมาตรฐาน เป็นอย่างไร
ด้านคุณลักษณะ
- บทเพลงที่ใช้ในการแสดง มีเพลงใดบ้าง ฯลฯ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
๓. ครูนําชาร์ตเพลงคืนเดือนหงายมาให้นักเรียนดูและอ่านเนื้อร้องพร้อมกันจากนั้น
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ ครูเปิดเพลงคืนเดือนหงายให้นักเรียนฟังและร้องจนถูกต้องพร้อมเพรียง
ไทย
๔. ครูสาธิตท่าเพลงคืนเดือนหงายให้นักเรียนดู พร้อมอธิบายท่ารําประกอบ
เมื่อจบการสาธิตในแต่ละท่า ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย
รําวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

253

การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- รู้และเข้าใจประวัติความ
พอใช้ขึ้นไป
เป็นมาและรูปแบบการรําวง
มาตรฐาน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- อธิบายประวัติความเป็นมา
พอใช้ขึ้นไป
และรูปแบบการแสดงรําวง
มาตรฐาน
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
พอใช้ขึ้นไป
ทํางาน
- เห็นคุณค่าและความสําคัญ
ของนาฏศิลป์ไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบความรูท้ ี่ ๒ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ รําวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย

ที่มา : https://sites.google.com/site/ajanthus/rawng-matrthan

ประวัติความเป็นมาของรําวงมาตรฐาน
“รําวงมาตรฐาน” เป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจาก “รําโทน” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๐ : ๑๓๖ ๑๔๓) เป็นการรําและการร้องของชาวบ้านซึ่งมีผู้รําทั้งชายและหญิง รํากันเป็นคู่ ๆ รอบ ๆ ครกตําข้าวที่วาง
คว่ําไว้ หรือไม่ก็รํากันเป็นวงกลม โดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ลักษณะการรําและร้องเป็นไปตาม
ความถนัด ไม่มีแบบแผนกําหนดไว้ คงเป็นการรําและร้องง่าย ๆ มุ่งเน้นที่ความสนุกสนานรื่นเริงเป็นสําคัญ เช่น
เพลงช่อมาลี เพลงยวนยาเหล่ เพลงหล่อจริงนะดารา เพลงตามองตา เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด เป็นต้น ด้วยเหตุที่
การรําชนิดนี้มีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ จึงเรียกการแสดงชุดนี้ว่า รําโทน
ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๗ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลตระหนักถึง
ความสําคัญของการละเล่นรื่นเริงประจําชาติและเห็นว่าคนไทยนิยมเล่นรําโทนกันอย่างแพร่หลาย ถ้าปรับปรุง
การเล่นรําโทนให้เป็นระเบียบทั้งเพลงร้อง ลีลาท่ารํา และการแต่งกายจะทําให้การเล่นรําโทนเป็นที่น่านิยมมาก
ยิ่งขึ้น จึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงรําโทนเสียใหม่ให้เป็นมาตรฐาน มีการแต่งเนื้อร้องทํานองเพลง
และนําท่ารําจากเพลงแม่บทมากําหนดเป็นท่ารําเฉพาะ แต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผน การรําวงมาตรฐาน
ประกอบด้วยเพลงทั้งหมด ๑๐ เพลง โดย กรมศิลปากรแต่งเนื้อร้องจํานวน ๔ เพลง และท่านผู้หญิงละเอียด
พิบูลย์สงคราม แต่งเนื้อร้องเพิ่มอีก ๖ เพลง ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารําประกอบเพลงรําวงทั้ง ๑๐ เพลงนั้นคือ
คณะอาจารย์ด้านนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรได้ช่วยกันคิดประดิษฐ์ท่ารําให้งดงามถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์
กําหนดให้เป็นแบบมาตรฐาน ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารําของรําวงมาตรฐาน คือ หม่อมต่วน (นางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก)
ครูมัลลี คงประภัศร์ ครูลมุล ยมะคุปต์ และครูผัน โมรากุล ต่อมาได้มีการนํารําวงนี้ไปสลับกับวงลีลาศ ทําให้
ชาวต่ า งประเทศรู้ จั ก รํา วง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนชาวไทยได้ เ ล่ น กั น แพร่ ห ลาย และมี แ บบแผนอั น เดี ย วกั น
กรมศิลปากรจึงเรียกว่า “รําวงมาตรฐาน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

เพลงและท่ารําที่ใช้ในรําวงมาตรฐาน
ที่
เพลง
๑ เพลงงามแสงเดือน
๒ เพลงชาวไทย
๓ เพลงรํามาซิมารํา
๔ เพลงคืนเดือนหงาย
๕ เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
๖ เพลงดอกไม้ของชาติ
๗ เพลงหญิงไทยใจงาม
๘ เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
๙ เพลงยอดชายใจหาญ
๑๐ เพลงบูชานักรบ

255

ท่ารํา
ท่าสอดสร้อยมาลา
ท่าชักแป้งผัดหน้า
ท่ารําส่าย
ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง
ท่าแขกเต้าเข้ารัง และ ท่าผาลาเพียงไหล่
ท่ารํายั่ว
ท่าพรหมสี่หน้า และ ท่ายูงฟ้อนหาง
ท่าช้างประสานงา และ ท่าจันทร์ทรงกลด
(หญิง) ท่าชะนีร่ายไม้ (ชาย) ท่าจ่อเพลิงกาฬ
เที่ยวที่ ๑ (หญิง) ท่าขัดจางนาง (ชาย) ท่าจันทร์ทรงกรด
เที่ยวที่ ๒ (หญิง) ท่าล่อแก้ว (ชาย) ขอแก้ว

รูปแบบและลักษณะการแสดง
รําวงมาตรฐาน เป็นการรําหมู่ ท่ารําประดิษฐ์ขึ้นจากท่ารํามาตรฐานในเพลงแม่บท ความสวยงามของ
การรํา อยู่ที่กระบวนท่ารําที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละเพลงและเครื่องแต่งกายไทยในสมัยต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบ
การแสดงในลักษณะการแปรแถวเป็นวงกลม การรําแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ : ผู้แสดงชายและหญิง เดินออกมาเป็นแถวตรง ๒ แถว หันหน้าเข้าหากัน ต่างฝ่ายทํา
ความเคารพด้วยการไหว้
ขั้นตอนที่ ๒ : รําแปรแถวเป็นวงกลมตามทํานองเพลงและรําตามบทร้อง รวม ๑๐ เพลง โดยเปลี่ยน
ท่ารําไปตามเพลงต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรําซิมารํา เพลงคืนเดือนหงาย เพลง
ดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงดอกไม้ของชาติ เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ
และเพลงบูชานักรบ
ขั้นตอนที่ ๓ : เมื่อรําจบบทร้องในเพลงที่ ๑๐ ผู้แสดงรําเข้าเวทีทีละคู่ ตามทํานองเพลงจนจบ
การแต่งกาย
มีการกําหนดการแต่งกายของผู้แสดง ให้มีระเบียบด้วยการใช้ชุดไทย และชุดสากลนิยม โดยแต่งเป็น
คู่ ๆ รับกันทั้งชายและหญิง ซึ่งสามารถแต่งได้ ๔ แบบ คือ
แบบที่ ๑ แบบชาวบ้าน
ชาย : นุ่งผ้าโจงกระเบน สวมเสื้อคอพวงมาลัย เอวคาดผ้าห้อยชายด้านหน้า
หญิง : นุ่งโจงกระเบน ห่มผ้าสไบอัดจีบ ปล่อยผม ประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้าย คาดเข็มขัดใส่
เครื่องประดับ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบที่ ๒ แบบรัชกาลที่ ๓
ชาย : นุ่งผ้าโจงกระเบน สวมเสื้อราชปะแตน ใส่ถุงเท้ารองเท้า
หญิง : นุ่ ง ผ้ า โจงกระเบน สวมเสื้ อ ลู ก ไม้ สไบพาดบ่ า ผู ก เป็ น โบ ทิ้ ง ชายไว้ ข้ า งลํา ตั ว ด้ า นซ้ า ย
ใส่เครื่องประดับมุก
แบบที่ ๓ แบบสากลนิยม
ชาย : นุ่งกางเกง สวมสูท ผูกเนคไท
หญิง : นุ่งกระโปรงป้ายข้าง ยาวกรอมเท้า ใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอก
แบบที่ ๔ แบบราตรีสโมสร
ชาย : นุ่งกางเกง สวมเสื้อคอพระราชทาน ผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้า
หญิง : นุ่งโปรงยาวจีบหน้านาง ใส่เสื้อจับเดฟ ชายผ้าห้อยจากบ่าลงไปทางด้านล่าง เปิดไหล่ขวา
ศีรษะทําผมเกล้าเป็นมวยสูง ใส่เกี้ยว และเครื่องประดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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คําร้อง : จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ใน
นามกรมศิลปากร)
ทํานอง : อาจารย์มนตรี ตราโมท
เนื้อเพลง :
ยามกลางคืนเดือนหงาย
เย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมา
เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต
เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา
เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วหล้า
เย็นยิ่งน้ําฟ้ามาประพรมเอย

ความหมายเพลง : เวลากลางคืน เป็นคืนเดือนหงาย มีลมพัดมาเย็นสบายใจ แต่ก็ยังไม่สบายใจเท่ากับการที่ได้
ผูกมิตรกับผู้อื่น และที่ร่มเย็นไปทั่ว ทุกแห่งยิ่งกว่าน้ําฝนที่โปรยลงมา ก็คือการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็น
เอกราช มีธงชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ ทําให้ร่มเย็นทั่วไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บัตรภาพการแต่งกายรําวงมาตรฐาน

ที่มา : http://imglogy.com/tag/รําวงมาตรฐาน

ที่มา : http://imglogy.com/tag/รําวงมาตรฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

ที่มา : http://imglogy.com/tag/รําวงมาตรฐาน

ที่มา : http://imglogy.com/tag/รําวงมาตรฐาน
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ที่มา : http://imglogy.com/tag/รําวงมาตรฐาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

ที่มา : http://imglogy.com/tag/รําวงมาตรฐาน
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ที่มา : http://imglogy.com/tag/รําวงมาตรฐาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง ปฏิบตั ิราํ วงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย (๑)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การแสดงนาฏศิลป์ไทย
- รํ า วงมาตรฐาน เพลง คื น เดื อ น ครูและนักเรียนทบทวนความรู้ประวัติความเป็นมาและรูปแบบการแสดงรําวง
หงาย
มาตรฐาน และทบทวนท่ารําวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
๑. ครูให้นักเรียนจับคู่แล้วฝึกปฏิบัติท่ารําวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย
- รู้ แ ละเข้ า ใจประวั ติ ค วามเป็ น มาและ ๒. ครูเลือกนักเรียน ๔ – ๕ คู่ แล้วให้นักเรียนออกสาธิตท่ารําตามรูปแบบรํา
วงมาตรฐาน
รูปแบบการแสดงรําวงมาตรฐาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๓. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม ๘ - ๑๐ คน ฝึกปฏิบัติท่ารําวงมาตรฐาน
- ปฏิบัติรําวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย เพลง คืนเดือนหงาย
- เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง ๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตท่ารําและให้เพื่อนกลุ่มอื่นวิจารณ์
รําวงมาตรฐานของตนเองและผู้อื่น
การแสดงของตนเองและเพื่อนว่ามีข้อบกพร่องในการแสดงอะไรบ้าง และจะ
ด้านคุณลักษณะ
มีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการแสดงให้พร้อมเพรียงและสวยงามขึ้นได้
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
อย่างไร
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ ขั้นสรุป
ไทย
๑. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ข้ อ บกพร่ อ งในการแสดงและแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนําไปฝึกและสอบปฏิบัติในคาบเรียนต่อไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

แหล่งเรียนรู้
สื่อ
๑. วี ดิ ทั ศ น์ ก ารแสดงนาฏศิ ล ป์ “รํ า วง
มาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย”
๒. ใบความรู้
๓. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ฝึกปฏิบัติรําวงมาตรฐาน เพลง คืน
เดือนหงาย
๒. การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
และรูปแบบการรําวงมาตรฐาน
พอใช้ขึ้นไป
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- ปฏิบัติรําวงมาตรฐาน เพลง คืน
ประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงาน พอใช้ขึ้นไป
เดือนหงาย
- เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
การแสดงรําวงมาตรฐานของ
ตนเองและผู้อื่น
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
พอใช้ขึ้นไป
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของ
นาฏศิลป์ไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
ชิ้นงานที่ ๑ เรือ่ ง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ชิ้นงานที่ ๓ แบบบันทึกการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงความคิดเรื่อง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ลงในแบบบันทึกที่กําหนดให้
สมาชิกในกลุม่
๑. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๒. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๓. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๔. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๕. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๖. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
การแสดงของกลุ่ม..............................................................
การปฏิบตั ทิ า่ รํา.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ความอ่อนช้อยสวยงาม................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ความพร้อมเพรียง.......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
จังหวะ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ.................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินชิ้นงานที่ ๑ เรือ่ ง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
เลขที่
ชื่อ - เลขที่
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้ ปรับปรุง รวม แปลผล
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
วิจารณ์การแสดง
วิจารณ์การแสดง
๑.วิจารณ์การแสดง วิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ
สัมพันธ์กับหัวข้อ
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนดแลแตกต่าง ที่กําหนดแลแตกต่าง ที่กําหนดตามที่
จากที่ครูยกตัวอย่าง มี จากที่ครูยกตัวอย่าง ครูยกตัวอย่างแต่
การเชื่อมโยงให้เห็นถึง แต่เชื่อมโยงให้เห็น
มีการดัดแปลงให้
เฉพาะตนเอง
ความสัมพันธ์กับ
แตกต่าง
ตนเองและผู้อื่น
รายการประเมิน

ปรับปรุง (๑)
วิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนดตามที่ครู
ยกตัวอย่าง

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง ปฏิบตั ิราํ วงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย (๒)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
การแสดงนาฏศิลป์ไทย
- รําวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย
ครูและนักเรียนทบทวนท่ารําวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
๑. ครูจับฉลากกลุ่มนักเรียนออกมาสอบปฏิบัติรําวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย
- รู้และเข้าใจประวิติความเป็นมาและรูปแบบการ จนครบทุกกลุม่
๒. ครูใ ห้นักเรี ยนร่วมกันแสดงความคิดเห็นหลังจากสอบปฏิบัติเ สร็จ โดยใช้
แสดงรําวงมาตรฐาน
คําถาม เช่น
ด้านทักษะและกระบวนการ
- รําวงมาตรฐานมีประโยชน์และความสําคัญต่อคนไทยอย่างไรบ้าง
- ปฏิบัติรําวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย
- การแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน และรําวงมาตรฐาน แสดงให้
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
เห็นสิ่งใดของคนในชาติบ้าง
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทย
- การอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์มีผลดีต่อประเทศชาติอย่างไร ฯลฯ
ขั้นสรุป
ให้ นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น สรุ ป ความรู้ ดั ง นี้ การแสดงนาฏศิ ล ป์ ไ ทย เป็ น
ศิล ปะการแสดงของไทยที่ แ สดงถึ ง ความเป็น เอกลัก ษณ์ ข องชาติ สะท้ อ นถึ ง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของคนในชาติ เป็นสิ่งที่สร้างความ
บันเทิง สนุกสนานรื่นเริงให้กับคนในชาติ และเป็นมรดกของชาติที่ควรได้รับการ
อนุรักษ์สืบต่อไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู้
สื่อ
๑. วีดิทัศ น์การแสดงนาฏศิล ป์
“รําวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือน
หงาย”
๒. ใบความรู้
๓. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ปฏิบัติรําวงมาตรฐาน เพลง
คืนเดือนหงาย
๒ . ก า ร วิ จ า ร ณ์ ก า ร แ ส ด ง
นาฏศิลป์ไทย
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การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- รู้และเข้าใจประวัติความ
พอใช้ขึ้นไป
เป็นมาและรูปแบบการรําวง
มาตรฐาน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
แบบบันทึกคะแนน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
สอบปฏิบัติ
- ปฏิบัติรําวงมาตรฐาน
ประเมินชิ้นงาน
พอใช้ขึ้นไป
เพลง คืนเดือนหงาย
การปฏิบัติรําวง
- เสนอข้อคิดเห็นในการ
มาตรฐาน
ปรับปรุงการแสดงรําวง
เพลง คืนเดือนหงาย
มาตรฐานของตนเองและ
แบบประเมินชิ้นงาน
ผู้อื่น
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
พอใช้ขึ้นไป
ทํางาน
- เห็นคุณค่าและความสําคัญ
ของนาฏศิลป์ไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

ชิ้นงานที่ ๒ เรือ่ ง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ชิ้นงานที่ ๓ แบบบันทึกการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงความคิดเรื่อง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ลงในแบบบันทึกที่กําหนดให้
สมาชิกในกลุม่
๑. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๒. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๓. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๔. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๕. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๖. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
การแสดงของกลุ่ม..............................................................
การปฏิบตั ทิ า่ รํา.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ความอ่อนช้อยสวยงาม................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ความพร้อมเพรียง.......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
จังหวะ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ.................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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แบบประเมินชิ้นงานที่ ๒ เรือ่ ง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
เลขที่
ชื่อ - เลขที่
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้ ปรับปรุง รวม แปลผล
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
วิจารณ์การ
วิจารณ์การแสดง
๑.วิจารณ์การแสดง วิจารณ์การแสดง
แสดงนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ไทยได้
นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทยได้
ไทยได้สัมพันธ์
สัมพันธ์กับหัวข้อ
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนดแลแตกต่าง ที่กําหนดแลแตกต่าง กับหัวข้อที่
จากที่ครูยกตัวอย่าง มี จากที่ครูยกตัวอย่าง กําหนดตามที่ครู
การเชื่อมโยงให้เห็นถึง แต่เชื่อมโยงให้เห็น
ยกตัวอย่างแต่มี
เฉพาะตนเอง
ความสัมพันธ์กับ
การดัดแปลงให้
ตนเองและผู้อื่น
แตกต่าง
รายการประเมิน

ปรับปรุง (๑)
วิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนดตามที่ครู
ยกตัวอย่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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แบบประเมินการปฏิบตั ริ ําวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย
คําชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนทําเครือ่ งหมาย () ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปฏิบตั ทิ า่ รําได้ ความสวยงาม ความพร้อม
จังหวะ
แปล
ถูกต้อง
อ่อนช้อย
เพรียง
รวม
เลขที่ ชื่อ - สกุล
ผล
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑
๑
๒
๓
๔
๕
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
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เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน(รําวงมาตรฐาน)
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
รายการประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่
๑. ปฏิบัติท่ารําได้ สมาชิกในกลุม่
ปฏิบัติท่ารําได้
ปฏิบัติท่ารําได้
ถูกต้อง
ปฏิบัติท่ารําได้
ถูกต้องเป็นส่วน
ถูกต้องเป็นส่วน
ถูกต้องครบถ้วน
น้อย
ใหญ่
สมบูรณ์
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่
๒. ความสวยงาม สมาชิกในกลุม่
ปฏิบัติท่ารําได้
ปฏิบัติท่ารําได้
อ่อนช้อย
ปฏิบัติท่ารําได้
สวยงาม อ่อนช้อย สวยงาม อ่อนช้อย สวยงาม อ่อนช้อย
งดงามเป็นส่วใหญ่ เป็นส่วนน้อย
งดงามดีเยี่ยม
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่
๓. ความพร้อม
สมาชิกในกลุม่
ปฏิบัติท่ารําได้
เพรียงในการแสดง ปฏิบัติท่ารําได้พร้อม ปฏิบัติท่ารําได้
พร้อมเพรียงกันเป็น
พร้อมเพรียงกัน
เพรียงกัน
ส่วนน้อย
เป็นส่วนใหญ่
ดีเยี่ยม
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่
๔. ปฏิบัติท่ารํา
สมาชิกในกลุม่
ถูกต้องตามจังหวะ ปฏิบัติท่ารําถูกต้อง ปฏิบัติท่ารําถูกต้อง ปฏิบัติท่ารําถูกต้อง
ตามจังหวะดีเยี่ยม ตามจังหวะเป็นส่วน ตามจังหวะเป็นส่วน
น้อย
ใหญ่
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
คะแนน
๑๔ – ๑๖
หมายถึง
คะแนน
๑๑ – ๑๓
หมายถึง
คะแนน
๘ – ๑๐
หมายถึง
คะแนน
ต่ํากว่า ๘
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ ขึ้นไป ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
สมาชิกในกลุม่
ปฏิบัติท่ารํา
ไม่ถูกต้อง
สมาชิกในกลุม่
ปฏิบัติท่ารําไม่มี
ความสวยงาม
อ่อนช้อย
สมาชิกในกลุม่
ปฏิบัติท่ารําไม่มี
ความพร้อมเพรียง
สมาชิกในกลุม่
ปฏิบัติท่ารําไม่
ถูกต้องตามจังหวะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ นาฏศิลป์พนื้ เมือง
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายวิชานาฏศิลป์
ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
นาฏศิลป์พื้นเมือง หมายถึง ศิลปะการแสดงร่ายรําประกอบดนตรี ได้แก่ ระบํา รํา ฟ้อนต่าง ๆ ที่นิยม
เล่นกันหรือแสดงกันในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะสภาพแวดล้อม ความเชื่อ ศาสนา
ภาษา อุปนิสัย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่น เป็นมรดกท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสืบทอด
ต่อไป
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. ความหมาย ทีม่ าและปัจจัยทีม่ ีผลต่อนาฏศิลป์พื้นเมือง
๒. รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
๓. คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง
ทักษะ/กระบวนการ
๑. ค้นคว้าและนําเสนอการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองที่ตนเองสนใจ
เจตคติ
๑. ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
๔. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน
๓. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ชิ้นงานที่ ๑ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้ง ๔ ภาค
ชิ้นงานที่ ๒ การนําเสนอรายงานการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
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เกณฑ์การประเมินชิน้ งานหรือภาระงาน
รายการประเมิน

ดีมาก (๔)
๑. การเปรียบเทียบ เปรียบเทียบลักษณะ
เฉพาะของการแสดง
ลักษณะเฉพาะ
นาฏศิลป์พื้นเมืองใน
ของการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมือง แต่ละภาคได้ถูกต้อง
ชัดเจน
ในแต่ละภาค
๒. วิธีการนําเสนอ
ผลงาน

๓. เนื้อหา

๔. เวลา
๕. การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกกลุ่ม

๑. มีการนําเข้าสู่เนื้อ
เรื่อง
๒. มีความสัมพันธ์กับ
เนื้อเรื่อง
๓. กระตุ้นความสนใจ
และชวนผู้ฟังให้ผู้ฟัง
ติดตาม
๔. มีความมั่นใจใน
การนําเสนอ
๑. มีการจัด
เรียงลําดับเนื้อหา
๒. เนื้อหามีความ
ต่อเนื่อง
๓. เนื้อหามีความ
สอดคล้องกับหัวข้อ
๔. เนื้อหามี
สาระประโยชน์
นําเสนอเนื้อหา
ภายในเวลาที่กําหนด

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะของ ลักษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมืองในแต่ละภาค พื้นเมืองในแต่ละภาค
ได้ถูกต้อง เป็นส่วน ได้ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย
ใหญ่
ขาดหรือไม่ชัดเจน ๑ ขาดหรือไม่ชัดเจน ๒
ขั้นตอน
ขั้นตอน

ปรับปรุง (๑)
เปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะ
ของการแสดง
นาฏศิลป์
พื้นเมืองในแต่ละ
ภาคไม่ถูกต้อง
ขาดหรือไม่
ชัดเจน มากกว่า
๒ ขั้นตอน

ขาดหรือไม่ชัดเจน ๑ ขาดหรือไม่ชัดเจน ๒ ขาดหรือไม่
ขั้นตอน
ขั้นตอน
ชัดเจน มากกว่า
๒ ขั้นตอน

ใช้เวลามากหรือน้อย
กว่ากําหนดไม่เกิน ๓
นาที
สมาชิกทุกคนมีส่วน สมาชิกส่วนใหญ่มี
ร่วมในการปฏิบัติงาน ส่วนร่วมในการ
กลุ่ม
ปฏิบัติงานกลุ่ม

ใช้เวลามากหรือน้อย
กว่ากําหนดไม่เกิน ๕
นาที
สมาชิกกลุ่มมีสว่ น
ร่วมในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มเป็น
ส่วนน้อย

ใช้เวลามากหรือ
น้อยกว่ากําหนด
มากกว่า ๕ นาที
สมาชิกกลุ่มส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน
กลุ่มน้อยมาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๖ - ๒๐
หมายถึง
คะแนน
๑๕ – ๑๕
หมายถึง
คะแนน
๑๐ – ๑๔
หมายถึง
คะแนน
ต่ํากว่า ๑๐
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเทอร์เน็ต
สื่อ
๑. รูปภาพ
๒. ใบความรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ นาฏศิลป์พนื้ เมือง
เรื่อง ความรูพ้ นื้ ฐานนาฏศิลป์พนื้ เมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
รายวิชานาฏศิลป์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
นาฏศิลป์พื้นเมือง
ครู นํ า ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมของภาคต่ า ง ๆ เช่ น ภาพการฟ้ อ นรํ า
- ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์พื้นเมือง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ภาพบ้านเรือนประจําภาค ภาพอาหารประจําภาค หรือภาพการแต่งกายประจํา
ด้านความรู้
ภาค มาให้ นั ก เรี ย นดู จากนั้ น ร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ
- รู้และเข้าใจความหมาย ที่มาและปัจจัยที่มีผล ของวัฒนธรรมในแต่ละภาค
ต่อนาฏศิลป์พื้นเมือง
ขั้นสอน
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ครู นํ า ภาพการแสดงพื้ น เมือ งภาคต่ า งๆ มาให้ นั ก เรี ย นดู แล้ว ให้ นัก เรี ย น
- อธิบ ายความหมาย ที่ ม าและปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ ช่วยกันบอกว่า การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองในภาพเป็นของภาคใด
นาฏศิลป์พื้นเมือง
2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ นาฏศิลป์พื้นเมือง เรื่อง ความหมาย ที่มาและ
ด้านคุณลักษณะ
ปัจจัยที่มีผลต่อนาฏศิลป์พื้นเมือง และอธิบายประกอบ พร้อมทั้งให้นักเรียนตอบ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
คําถามตามหัวข้อที่กําหนด เช่น
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทย - การที่แต่ละท้องถิ่นมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต่างกันนั้น จะส่งผลต่อการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองหรือไม่
ขั้นสรุป
ครูแ ละนัก เรีย นร่ วมกั นสรุป ความรู้ เรื่อง ความหมาย ที่ม าและปัจ จั ยที่ มีผ ล
ต่อนาฏศิลป์พื้นเมือง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจความหมาย
ที่มาและปัจจัยที่มีผลต่อ
นาฏศิลป์พื้นเมือง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- อธิบายความหมาย
ที่มาและปัจจัยที่มีผลต่อ
นาฏศิลป์พื้นเมือง
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการทํางาน
- เห็นคุณค่าและความสําคัญ
ของนาฏศิลป์ไทย

วิธีการ
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เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
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คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรูท้ ี่ ๓ เรื่อง นาฏศิลป์พนื้ เมือง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง ความรูพ้ นื้ ฐานนาฏศิลป์พนื้ เมือง

ที่มา : http://poppy-porntipa.blogspot.com

ความหมายของนาฏศิลป์พนื้ เมือง
นาฏศิลป์พื้นเมือง หมายถึง ศิลปะการแสดงร่ายรําประกอบดนตรี ได้แก่ ระบํา รํา ฟ้อนต่าง ๆ ที่นิยม
เล่นกัน หรือ แสดงกันในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะสภาพแวดล้อม ความเชื่อ ศาสนา
ภาษา อุปนิสัย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่น อาจมีการพัฒนา ดัดแปลงมาจากการละเล่น
พื้นเมืองของท้องถิ่นนั้น ๆ การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําค่า ที่บรรพบุรุษไทย
ได้สั่งสม สร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้และรักในคุณค่า
ในศิลปะไทยในแขนงนี้ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมที่จะช่วยสืบทอด จรรโลง และธํารงไว้
เป็นสมบัติของชาติสืบไป ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทยแบ่งออกเป็น ๔ ภูมิภาค และแต่ละภาค
จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง เป็นการแสดงเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความบันเทิง
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรม แต่ละท้องถิ่น ดังนั้น
การแบ่งประเภทของการแสดงพื้นเมืองของไทย โดยทั่วไปจะแบ่งตามส่วนภูมิภาค ดังนี้
๑. การแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ
๒. การแสดงพื้นเมืองของภาคกลาง
๓. การแสดงพื้นเมืองของอีสาน
๔. การแสดงพื้นเมืองของใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์พนื้ เมือง
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองมีที่มาดังนี้
๑. พิธีกรรมและความเชื่อของคนไทยในท้องถิ่น ที่มักประกอบพิธีกรรม บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงเกิด
การฟ้อนรําขึ้น
๒. เกิดจากการละเล่นพื้นเมือง เนื่องจากคนในท้องถิ่นมีการละเล่นในงานเทศกาลต่าง ๆ จึงเกิด
การร่ายรําเพื่อให้งานหรือเทศกาลนั้นมีความสนุกสนาน
๓. เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและสร้างความบันเทิงใจให้กับคนในท้องถิ่น จึงเกิดการแสดง
ต่าง ๆ ขึ้น
การแสดงนาฏศิลป์มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความบันเทิง และใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น
การฟ้อนผีมดผีเม็ง เป็นการฟ้อนรําเพื่อบูชาผีปู่ย่า ระบําตารีกีปัส เป็นการร่ายรําเพื่อเฉลิมฉลองใช้ในงานรื่นเริง
ต่าง ๆ
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อนาฏศิลป์พนื้ เมือง
การแสดงพื้นเมืองของไทยแบ่งออกเป็น ๔ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน
แต่ละภาคจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปทั้งรูปแบบของเพลงพื้นเมือง และการแสดงพื้นเมือง
สิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
๑. ปัจจัยสภาพทางภูมิศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาค เนื่องจาก
ในสมั ย อดี ต การคมนาคมติ ด ต่ อ กั บ ส่ ว นกลางยากลํ า บาก ในภู มิ ภ าคที่ อ ยู่ ห่ า งไกลจึ ง มั ก จะรั บ วั ฒ นธรรม
จากประเทศใกล้เคียงเข้ามาในสังคมนั้น
- ภาคกลาง ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแก่การทํานา เพาะปลูก ทําไร่ ทําสวน การแสดง
พื้นเมืองจึงมีการบวงสรวงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีพืชพันธ์ธัญญาหารสมบูรณ์
- ภาคเหนือ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีพันธ์ไม้ที่สวยงาม นานา
ชนิด ส่งผลให้ชาวเหนือยิ้มแย้มแจ่มใส นาฏศิลป์พื้นเมืองจึงมีลีลาเชื่องช้า ละเมียดละไม
- ภาคอีสาน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบค่อนข้างแห้งแล้ง ส่งผลให้นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน ฟ้อนรํา
- เพื่อเซ่นสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นการฟ้อนรําเพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างความสนุกสนานใน
เทศกาลต่าง ๆ
- ภาคใต้ ภูมิประเทศติดต่อกับมลายูจึงทําให้รับเอาศิลปะของมลายูมาผสมผสานกับท้องถิ่น นาฏศิลป์
พื้นเมืองจึงมีลักษณะเป็นการเต้นรําตามจังหวะดนตรีเน้นลีลาการเคลื่อนไหวของมือและเท้า
๒. ขนบธรรมเนียมประเพณี คําว่า “ประเพณี” มาจากศัพท์บาลีสันสกฤตว่า “ปเวณิ ; ปรเวริ” ได้แก่
ขนบธรรมเนียมหรือแบบแผน คนเราไม่ว่าชาติไหน ภาษาใด ย่อมต้องมีประเพณีเป็นของตนเอง คนในชาติต้อง
เคารพนับถือ ถ้าไม่เคารพนับถือจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่มีชาติ ในเรื่องประเพณีของประชาชนทุกภูมิภาค
ส่วนมากจะมีขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกันบ้าง และแตกต่างกันบ้างในบางประเพณี
๓. ศาสนา เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ มากมากสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด การแสดงพื้ น เมื อ งแตกต่ า งกั น ออกไป
ในแต่ละท้องถิ่นหรือในแต่ละภูมิภาค สําหรับประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเป็นประชาธิปไตย
ในเรื่ อ งการนั บ ถื อ ศาสนา ทํ า ให้ ป ระชาชนมี อ กาสในการเลื อ กนั บ ถื อ ศาสนาที่ ต นเองชอบได้ อ ย่ า งอิ ส ระ
ผลของการนับถือศาสนานั้นมักมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีความเชื่อ อันเป็นผลให้เกิดการแสดงพื้นเมือง
แตกต่างกันไป
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๔. ความเชื่อ เป็นเรื่องที่มีความผูกพันในวิถีชีวิตของคนไทยมานาน ความเชื่อมีผลทําให้เกิดรูปแบบ
ของประเพณีต่าง ๆ อันเป็นผลต่อการแสดงพื้นเมืองอย่างยิ่งในแต่ละท้องถิ่น โดยแต่ละท้องที่ก็จะแตกต่างกัน
ออกไป
๕. ค่านิยม เรื่องของค่านิยมเป็นสิ่งสําคัญขั้นมูลฐานในการทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมบุคคล เพราะ
พฤติกรรมหรือการแสดงออกต่าง ๆ ของบุคคล ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะค่านิยมที่ผู้นั้นมีอยู่ ค่านิยมที่เรามัก
พบในแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาค เช่น ค่านิยมเกี่ยวกับการทําบุญ ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ค่านิยม
เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น
๖. การประกอบอาชี พ ท้ อ งถิ่ น ที่ ต่ า งกั น มี ก ารดํ า รงชี วิ ต การประกอบอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป
ตามลักษณะของท้องถิ่นนั้น การแสดงพื้นเมืองจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะสะท้อน
ให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ
๗. วัฒนธรรมต่างชาติ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แต่ละภาครับอิทธิพลของการแสดงจากประเทศ
เพื่อนบ้าน

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ นาฏศิลป์พนื้ เมือง
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคเหนือและภาคกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
รายวิชานาฏศิลป์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
นาฏศิลป์พื้นเมือง
ขั้นนํา
- การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือและ ครู นํ า ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมของภาคต่ า ง ๆ เช่ น ภาพการฟ้ อ นรํ า
ภาคกลาง
ภาพบ้ า นเรื อ นประจํ า ภาค ภาพอาหารประจํ า ภาค หรื อ ภาพการแต่ ง กาย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประจําภาคมาให้นักเรียนดู จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ด้านความรู้
ของวัฒนธรรมในแต่ละภาค
- รู้และเข้าใจรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ขั้นสอน
ภาคเหนือและภาคกลาง
๑. ครูนําภาพการแสดงนาฏศิล ป์พื้นเมืองทั้ง ๔ ภาค มาให้นักเรียนดูแ ล้วให้
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสังเกตว่า การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภาคนั้นมีเอกลักษณ์ที่
- อธิ บ ายรู ป แบบการแสดงนาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ ง โดดเด่นอย่างไร
ภาคเหนือและภาคกลาง
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือและภาคกลางและ
ด้านคุณลักษณะ
อธิบายประกอบ พร้อมทั้งให้นักเรียนตอบคําถามตามหัวข้อที่กําหนด เช่น
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- การแต่งกายของภาคเหนือและภาคกลาง มีลักษณะเป็นอย่างไร
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทย
- ภาษาพูดของภาคเหนือและภาคกลาง มีลักษณะเป็นอย่างไร
- การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือและภาคกลาง มีลักษณะอย่างไร
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ
และภาคกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเทอร์เน็ต
สื่อ
๑. รูปภาพ
๒. ใบความรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-
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การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
- รู้และเข้าใจรูปแบบ
พอใช้ขึ้นไป
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือและภาคกลาง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
- อธิบายรูปแบบการแสดง
พอใช้ขึ้นไป
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือและ
ภาคกลาง
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
พอใช้ขึ้นไป
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของ
นาฏศิลป์ไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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ใบความรูท้ ี่ ๓ เรื่อง นาฏศิลป์พนื้ เมือง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง นาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคเหนือและภาคกลาง

ที่มา : http://poppy-porntipa.blogspot.com

วัฒนธรรมและนาฏศิลป์พนื้ เมืองของไทย ๔ ภูมิภาค
วัฒนธรรมและนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทยแบ่งออกเป็น ๔ ภูมิภาคซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สะท้อน
ถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยในท้องถิ่น มีลักษณะ ดังนี้
๑. นาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคเหนือ
วัฒนธรรมภาคเหนือ หรือ วัฒนธรรมไทยล้านนา เป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีคนไทย
หลายเชื้อชาติอาศัยอยู่และได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า และลาว วัฒนธรรม
ภาคเหนือ มีลักษณะดังนี้
- วัฒนธรรมทางสังคมคน ในภาคเหนือจะอยู่กันแบบครอบครัว รักสงบ มีนิสัยอ่อนโยน
เป็นมิตร จึงได้ชื่อว่า ถิ่นไทยงาม
- วัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัย คนในภาคเหนือนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ มุงด้วยกระเบื้องดินเผา
แบะใบตองตึง มีไม้กาแลที่แกะสลักลวดลายสวยงามไขว้ที่หน้าจั่วเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือ
- วัฒนธรรมด้านภาษา ภาคเหนือจะมีภาษาพูดและภาษาท้องถิ่นที่ใช้สื่อสารกันเรียกว่า
ภาษาคํ าเมือง ซึ่งมีลักษณะเสียงที่ไพเราะ นุ่ม นวล อ่อนหวาน แต่อาจมีสําเนียงแตกต่างกันไปตามแต่ล ะ
ท้องถิ่น
- วัฒนธรรมด้านอาหาร ชาวล้านนานิยมรับประทานอาหารตามธรรมชาติอาจเป็นผักป่า
ผักข้างรั้วต่าง ๆ และรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก รสชาติของอาหารจะมีรสเค็มนําแลเผ็ด นิยมแกงแบบน้ํา
ขลุกขลิก ไม่ใช้กะทิเยอะเหมือนภาคกลางการจัดอาหารใส่ขันโตก อาหารภาคเหนือ เช่น แกงโฮะ แกงฮังเล
แคบหมู น้ําพริกหนุ่ม น้ําพริกอ่อง จิ๊นส้ม (แหนม)
- วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย การแต่งกายของชาวเหนือจะแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติ
และกลุ่มชน ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
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ผู้หญิง สวมเสื้อคอกลมหรือคอจีนแขนยาว ห่มสไบทับและเกล้าผมสวมเครื่องประดับเงิน

หรือทอง
ผู้ชาย สวมเสื้อคอกลมหรือคอจีนสวมกางเกงป้ายหน้า มีผ้าคาดเอว ผ้าพาดบ่า หรือผ้าโพก
ศี ร ษะ หรื อ สวมเสื้ อม่ อ ฮ่ อ ม สวมกางเกงสามส่ ว น มีผ้ า คาดเอว และสวมเครื่ อ งประดั บ เงิน ทองนอกจาก
วัฒนธรรมดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยการดํารงชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเหนือแล้ว ภาคเหนือยังมี
ประเพณีที่สําคัญและแสดงถึงวัฒนธรรมทางภาคเหนือ เช่น ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณียี่เป็ง ประเพณี
บวชลูกแก้ว
ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคเหนือ
การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ ศิลปะการแสดงทางภาคเหนือ เป็นลักษณะศิลปะที่มีการผสมผสานกัน
ระหว่างชนพื้นเมืองชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไทยลานนา ไทยใหญ่ เงี้ยว รวมถึงพวกพม่าที่เคยเข้ามาปกครอง
ล้านนาไทย ทําให้นาฏศิลป์หรือการแสดงที่เกิดขึ้นในภาคเหนือมีความหลากหลายแต่ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะที่
แสดงถึงความนุ่มนวลของท่วงท่า และทํานองเพลงประกอบกับความไพเราะของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด
สี ตี เป่า ที่มีความเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็น เปี๊ยะ สะล้อ ซอ ซึง และกลอง ที่ปรากฏอยู่ในการฟ้อนประเภทต่าง ๆ
รวมทั้งการแสดงที่มีความเข้มแข็ง หนักแน่นในแบบฉบับของการตีกลองสะบัดชัย และการตบมะผาบ
การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือนอกจะมีลักษณะเป็นแบบพื้นเมืองเดิม ไทยล้านนา ไทยใหญ่ เงี้ยวรวมถึง
พม่ า ผสมกั น อยู่ แ ล้ ว ยั ง มี ลั ก ษณะการแสดงของภาคกลางรวมอยู่ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งมาจากการที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชายาพระนามว่าเจ้าดารารัศมี พระราชธิดาของพระเจ้า
อินทวิชยานนท์และเจ้าแม่ทิพเกสร เจ้าเมืองเชียงใหม่ ทําให้อิทธิพลการแสดงของภาคเหนือในสมัยพระราช
ชายาเจ้ า ดารารัศ มี มี ลั ก ษณะของภาคกลางปะปนอยู่ บ้า ง ทํ า ให้ส ามารถแบ่ง ลั ก ษณะการแสดงพื้ น เมื อ ง
ภาคเหนือได้เป็น ๓ ลักษณะ
๑. ลักษณะการฟ้อนแบบพื้นเมืองเดิม เป็นการแสดงที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไป เช่น ฟ้อนครัวทาน
ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน เป็นต้น
๒. ลักษณะการฟ้อนที่ได้รับ อิทธิพลจากชาติอื่น อาทิ พม่า ไทยใหญ่ เงี้ยว เช่น ฟ้อนไต ฟ้อนโต
ฟ้อนเงี้ยว เป็นต้น
๓. ลักษณะการฟ้อนแบบคุ้มหลวง เป็นการฟ้อนที่เกิดขึ้นในคุ้มของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี
ซึ่งมีลักษณะการฟ้อนของภาคกลางผสมอยู่ เช่น ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ฟ้อนน้อยใจยา เป็นต้น
ปัจจุบันการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ได้สร้างสรรค์จากท่าและทํานองเพลง
พื้นเมืองล้านนา ใช้หัตกรรมพื้นบ้านเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง เช่น ฟ้อนผาง ฟ้อนที เป็นต้น
ตัวอย่างการแสดงพืน้ เมืองภาคเหนือ
- ฟ้อนผีมด ฟ้อนผีเม็ง เป็นการบูชาผีบรรพบุรุษ
- ฟ้อนกิงกะหลา เป็นการฟ้อนเรียนแบบนก มีลักษณะเป็นการรําคู่ เกี้ยวพาราสีหรือหยอก
ล้อเล่นหัวกัน
- ตบมะผาบ เป็นการฟ้อนด้วยมือเปล่า โดยใช้มือตบไปตามร่างกายด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้
เกิดเสียงดัง
- ฟ้อนเล็บ เป็นการฟ้อนแบบดั้งเดิมที่มีความสวยงาม โดยผู้ฟ้อนสวมเล็บสีทอง
- ฟ้อนเทียน เป็นการฟ้อนแบบดั้งเดิมแต่จะฟ้อนเวลากลางคืน โดยผู้ฟ้อนจะถือเทียน
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285

- ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา เป็นการฟ้อนที่พระราชชายา เจ้าดารารัศมีทรงประดิษฐ์ร่วมกับครูช่าง
ฟ้อนของพม่า โดยใช้ท่ารําของราชสํานักพม่าผสมท่าฟ้อน โดยใช้ท่ารําของสํานักพม่าผสมท่าฟ้อนของไทย
- ฟ้อนสาวไหม เป็นการฟ้อนที่แสดงถึงกรรมวิธีการทอผ้าไหม
- ฟ้อนผาง เป็นการฟ้อนโดยใช้ผู้แสดงหญิงล้วน แต่งกายพื้นเมือง อุปกรณ์ประกอบการแสดง
คือ ตะคันดินเผาจุดเทียน
การแสดงตีกลองสะบัดชัย

ฟ้อนผาง

ที่มา : http://poppy-porntipa.blogspot.com

ฟ้อนเล็บ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dc9loZmtNTc
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ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา

ฟ้อนสาวไหม

ที่มา : https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abird&month=01-09-2012&group=48&gblog=40

๒. นาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคกลาง
วัฒนธรรมภาคกลาง ภาคกลางมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชาชนอาศัยอยู่จํานวนมาก
ทําให้สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อุปนิสัยของคนในภาคกลาง รวมไปถึงลักษณะของวัฒนธรรมและศิลปะ
พื้นบ้าน ซึ่งลักษณะทางวัฒนธรรมมีดังนี้
- วั ฒ นธรรมทางสั ง คม คนในภาคกลางมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง่ า ย อยู่ กั น แบบพึ่ ง พาอาศั ย กั น
ให้ความช่วยเหลือกัน
- วัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัย ลักษณะที่อยู่ของคนในภาคกลางจะเป็นเรือนไทยยกพื้นมีใต้ถุนสูง
เพื่อป้องกันน้ําท่วม หลังคาทรงจั่วมีชายคายื่นยาว เพื่อกันฝนกันสาด แดดส่อง และให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
เรือนไทยที่เป็นที่นิยม คือ เรือนไทยฝาปะกน คือ เรือนที่ฝาทําจากไม้สัก มีไม้ลูกตั้งและลูกนอน มีแผ่นไม้บาง
เข้าลิ้นประกบกันสนิท หน้าจั่วทําด้วยวิธีเดียวกัน
- วัฒนธรรมด้านภาษา ภาษาในภาคกลางจะมีภาษาพูด และภาษาเขียนที่เป็นภาษากลาง
แต่อาจมีลักษณะสําเนียงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละจังหวัด เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม
จะมีสําเนียงเหน่อ กรุงเทพมหานคร จะมีสําเนียงภาษากลางชัดเจน
- วัฒนธรรมด้านอาหาร อาหารในภาคกลางมีหลากหลายชนิด โดยจะรับประทานข้าวเจ้า
กับอาหารคาว ที่เรียกว่า กับข้าว และยังได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ เนื่องจากเมืองหลวงของไทยตั้งอยู่ใน
ภาคกลางทําให้ประเทศไทยมีการติดต่อการค้ากับชาวต่างชาติ ทําให้ได้รับอิทธิพลด้านอาหารเข้ามาด้วย
จึงส่งผลให้อาหารภาคกลาง บางชนิดกลายเป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นอาหารประจําชาติ เช่น ต้มยํากุ้ง
แกงส้ม แกงมัสมั่น หรืออาหารที่มีการประดิษฐ์ให้สวยงามด้วยการแกะสลัก อาหารที่มีเครื่องเคียง เข่น น้ําพริก
ปลาทู รสชาติของอาหารภาคกลางมีหลากหลาย ทั้งเปรี้ยว เค็ม เผ็ด หวาน ตามชนิดของอาหาร ซึ่งอาหาร
ของภาคกลางส่วนใหญ่จะใส่เครื่องเทศและกะทิเป็นส่วนประกอบ
- วัฒนธรรมด้านกายแต่งกาย กายแต่งกายในภาคกลางจะมีลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และวัฒนธรรมหลวง ในวัฒนธรรมพื้นบ้าน ผู้หญิงจะนุ่งโจงกระเบนหรือผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอกถ้าเป็น
ผู้ชายจะนุ่งกางเกงสามส่วน สวมเสื้อคอกลมแขนสั้น เน้นความเรียบง่าย ในวัฒนธรรมหลวงจะเป็นชุดไทย
ถ้าเป็นผู้ห ญิ งจะเป็นชุ ดไทยพระราชนิยม มีทั้งสิ้น ๘ ชุด ซึ่งใช้ส วมใส่ตามความเหมาะสมของงาน ผู้ช าย
จะสวมชุดไทยพระราชทานนอกจากวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ แล้ว ภาคกลางยังมีประเพณีที่แสดงถึงความร่วมมือ
ร่วมใจ ความสามัคคีของคนในท้องถิ่น การเคารพบูชาศาสนาอีกด้วย เช่น ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประเพณี
แข่งเรือยาว ประเพณีรับบัว
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ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคกลาง
ลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางจะมีความสนุกสนานเรียบง่ายสะท้อนวิถีชีวิตของคน
ในภาค เน้นความสนุกสนานบันเทิง เช่น รําเถิดเทิง ระบําชาวนา บางการแสดงอาจมีวัฒนธรรมหลวงเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เช่น รําวงมาตรฐาน ระบําต้นวรเชษฐ์ รําสีนวล
ตัวอย่างการแสดงพืน้ เมืองภาคกลาง
- รํา โทน เป็นการรําและการร้องของชาวบ้าน โดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
เป็นการร้อง และการรําไปตามความถนัด ไม่มีแบบแผนหรือท่ารําที่กําหนดแน่นอน
- รํากลองยาว เป็นการแสดงเพื่อความรื่นเริง ในขบวนแห่ต่าง ๆ ของไทยมีผู้แสดงทั้งชาย
และหญิง ออกมรําเป็นคู่ ๆ โดยมีผู้ตีกลองประกอบจังหวะ พร้อม ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหม่ง
- ระบําชาวนา เป็นวิถีชีวิตความเป็นมาที่พากันออกมาไถนาหว่าน และเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวเจริญ
งอกงาม หลังจากนั้นพากันร้องรําเพลงด้วยความสนุกสนาน
- เต้นกํารําเคียว เป็นการแสดงพื้นเมืองของจังหวัดนครสวรรค์ นิยมเล่นกันตามท้องนา ผู้แสดง
ทั้งชายและหญิงถือเคียวมือหนึ่งถือถือรวงข้าว ร้องเกี้ยวพาราสีกันอย่างสนุกสนาน
- รําเหย่อย หรือ รําพาดผ้า เป็นการละเล่นที่แสดงวิธีชีวิตอันสนุกของชาวบ้านหมู่บ้านเก่า
ตําบลจระเข้เผือก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการร้องรํา เกี้ยวพาราสีระหว่างชาย-หญิง เริ่มการแสดง
ด้วยการประโคมกลองยาว จบแล้วผู้แสดงชาย-หญิง ออกรําทีละคู่
รํากลองยาว

เต้นกํารําเคียว

ทีม่ า : http://poppy-porntipa.blogspot.com

ที่มา : https://sites.google.com/site/naiyarinnoey/ten-ka-ra-kheiyw

รําโทน

เพลงเหย่อย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0G1lOiEnvHc

288

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระบําพัดรัตนโกสินทร์

ที่มา : https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=rouenrarai&month=07-2011&date=18&group=15&gblog=18

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
บัตรภาพวัฒนธรรมภาคเหนือและภาคกลาง
ประเพณีปใี๋ หม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์)

ที่มา : https://sites.google.com/site/angkana47013/phakh-henux

วัฒนธรรมอาหารภาคเหนือ

ที่มา : https://sites.google.com/site/angkana47013/phakh-henux
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ประเพณีปอยส่างลอง

ที่มา : https://sites.google.com/site/angkana47013/phakh-henux

ประเพณียเี่ ป็ง

ที่มา : https://sites.google.com/site/angkana47013/phakh-henux

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

ประเพณีแข่งเรือยาว

ที่มา : https://sites.google.com/site/adecmjuu2605/wathnthrrm-phakh-klang/prapheni-phakh-klang

วัฒนธรรมการแต่งกาย

ที่มา : https://www.weddinglist.co.th
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วัฒนธรรมอาหารภาคกลาง

ที่มา : https://noonokspirit.wordpress.com

วัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับทีอ่ ยูอ่ าศัย

ที่มา : https://travelinthailand289.wordpress.com

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ นาฏศิลป์พนื้ เมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
ขอบเขตเนื้อหา
นาฏศิลป์พื้นเมือง
- การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานและ
ภาคใต้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคอีสานและภาคใต้
ด้านทักษะและกระบวนการ
- อธิ บ ายรู ป แบบการแสดงนาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ ง
ภาคอีสานและภาคใต้
- เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดง
นาฏศิลป์ไทยทั้ง ๔ ภาค
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทย

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคอีสานและภาคใต้
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
ครู แ ละนั ก เรี ย นทบทวนความรู้ ก ารแสดงนาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ งภาคเหนื อ
และภาคกลาง
ขั้นสอน
๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาใบความรู้ นาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ งภาคอี ส านและภาคใต้
และอธิบายประกอบ พร้อมทั้งให้นักเรียนตอบคําถามตามหัวข้อที่กําหนด เช่น
- การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานและภาคใต้มีลักษณะอย่างไร
๒. ครูให้นักเรียนเลือกการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่สนใจมาภาคละ ๑ การแสดง
แล้วนํามาเขียนเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงในแต่ละภาค
๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ - ๖ คน เลือกการแสดงที่สนใจมา ๑ การแสดง
ค้นคว้าข้อมูลและจัดทํารายงาน ในหัวข้อต่อไปนี้
๑. ชื่อการแสดง
๒. ความเป็นมาของการแสดง
๓. ลักษณะรูปแบบการแสดง
๔. การแสดงนั้นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างไรและนํามา
เสนอหน้าชั้นเรียนในคาบเรียนต่อไป
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุป
ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ความรู้ เรื่ อ ง การแสดงนาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ ง
ทั้ง ๔ ภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๑ ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเทอร์เน็ต
สื่อ
๑. รูปภาพ
๒. ใบความรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ชิ้นงานที่ ๑ เปรียบเทียบการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย
- รายงานการแสดงนาฏศิ ล ป์
พื้นเมือง
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การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- รู้และเข้าใจรูปแบบ
พอใช้ขึ้นไป
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาค
อีสานและภาคใต้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
สังเกตพฤติกรรม
- อธิบายรูปแบบการแสดง
แบบประเมินชิ้นงาน พอใช้ขึ้นไป
ประเมินชิ้นงาน
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานและ
ภาคใต้
- เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้ง ๔
ภาค
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
พอใช้ขึ้นไป
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของ
นาฏศิลป์ไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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ใบความรูท้ ี่ ๓ เรื่อง นาฏศิลป์พนื้ เมือง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง นาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคอีสานและภาคใต้

ที่มา : http://poppy-porntipa.blogspot.com

1.นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)
วัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ ภาคอีสาน มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น คื อ ประเทศลาว และประเทศกั ม พู ช า ทํ า ให้ ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรม
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ค วามแตกต่ า งกั น การแสดงพื้ น เมื อ งภาคอี ส านแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรม
ของชนพื้นเมืองกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การแสดงพื้นเมืองภาคอีสานจะมีทั้งการแสดงที่เป็นแบบดั่งเดิม
ที่ มี ก ารสื บ ทอดกั น มา และการแสดงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปตามความถนั ด หรื อ ความสามารถ
ของแต่ละคน ซึ่งมีลักษณะดังนี้
วัฒนธรรมทางสังคมคนในภาคอีสาน จะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเป็นกันเองใช้ชีวิตแบบธรรมชาติ
กินง่าย อยู่อย่างง่าย ๆ มีน้ําใจ
- วัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัย ลักษณะที่อยู่ของภาคอีสาน จะมีการสร้างบ้านด้วยการฝังเสา
เป็นเรือนไม้ไม่นิยมเจาะช่องหน้าต่าง มีประตูช่องออกทางด้านหน้าเรือนไว้ป้องกันลม เพราะในฤดูหนาว
มีลมพัดแรง หลังคาเป็นทรงจั่ว
- วัฒนธรรมด้านภาษา ภาษาที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาษาถิ่นอีสานจะมีสําเนียง
แตกต่างกันไปตามแต่ละจังหวัด แต่ลักษณะของคําและความหมายจะคล้ายกัน สามารถเข้าใจกันได้ง่าย
- วัฒนธรรมด้านอาหาร ชาวอีสานมีวิธีการรับประทานอาหารที่เรียบง่าย อาหารส่วนใหญ่
จะมาจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นและรับประทานกับข้าวเหนียวเป็นหลัก อาหารอีสานส่วนใหญ่
จะมีรสชาติ เผ็ด เค็ม เปรี้ยว และมีเครื่องปรุงที่สําคัญ ได้แก่ ปลาร้า ที่นํามาใส่ในอาหารประเภทต่าง ๆ อาหาร
อีสาน เช่น ลาบ ก้อย อ่อม หมก หม่ํา แจ่ว
- วัฒนธรรมด้านกายแต่งกาย การแต่งกายของคนในภาคอีสานจะมีความเรียบง่ายโดยใช้ผ้า
ที่มีลวดลายสวยงาม ซึ่งถักทอขึ้นมาเอง ลักษณะการแต่งกาย
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ผู้หญิง นุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมเข่า สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ ผมเกล้ามวยสวมเครื่องประดับเงิน
ผู้ ช าย นุ่ง กางเกงขาก๊ว ย สวมม่อ ฮ่ อ มแขนสั้น มี ผ้ า คาดเอว หรื อ พาดบ่ า การแต่ งกายจะแต่ ง
ตามโอกาสและความเหมาะสมกั บ งานต่ า ง ๆ นอกจากนี้ ยั ง มี ป ระเพณี ที่ ส ะท้ อ นถึ ง วั ฒ นธรรมของคน
ในภาคอีสานอีกด้วย เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีแห่ผีตาโขน ประเพณีบุญบั้งไฟ
ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)
ลั ก ษณะการแสดงนาฏศิ ล ป์ ข องภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จะแบ่ ง ออกเป็ น กลุ่ ม วั ฒ นธรรม คื อ
กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานใต้ และกลุ่มอีสานเฉพาะเมืองโคราช ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้
๑. กลุ่ ม อี ส านเหนื อ จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางวั ฒ นธรรมมาจากประเทศลาว ซึ่ ง ได้ แ ก่ เซิ้ ง ฟ้ อ น
และลํ า เช่ น เซิ้ งกระติ บข้ าว เซิ้ งโปงลาง เซิ้ งแหย่ ไข่ มดแดง ฟ้ อนผู้ ไทย (ภู ไท) เซิ้ งสวิ ง เซิ้ งกะหยั ง
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เช่น แคน พิณ ซอ โปงลาง โหวด ฉิ่ง ฉาบ กรับ
๒. กลุ่มอีสานใต้ จะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศกัมพูชา ซึ่งได้แก่ เรือม เช่น เรือมลูด
อันเร (รํากระทบสาก) รํากระโน็บติงต็อง (รําตั๊กแตนตําข้าว) เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เช่น กลอง
กันตรึมปี่สไล รํามะนา พิณ
๓. กลุ่มอีสานเฉพาะเมืองโคราช เป็นกลุ่มวัฒนธรรมเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมามีลักษณะ
การแสดงที่ โ ดดเด่ น คื อ การเล่ น เพลงโคราช มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ การละเล่ น ประเภทเพลงฉ่ อ ย ลํ า ตั ด
ของภาคกลาง มีความสนุกสนาน เป็นการใช้ปฏิภาณไหวพริบของผู้ขับร้อง
ตัวอย่างการแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน
- กันตรึม เป็นการแสดงเพื่อบูชาหรือบูชาหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ
- ฟ้ อ นภู ไ ท เป็ น การฟ้ อ นเพื่ อ บู ช าสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ หรื อ เพื่ อ แสดงความกตั ญ ญู ต่ อ บรรพบุ รุ ษ
และฟ้อนในงานประเพณีต่าง ๆ
- เซิ้งตังหวาย เป็นการแสดงเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือในงานพิธีกรรมต่าง ๆ
- เซิ้งบั้งไฟ เป็นการฟ้อนในพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการขอฝน
- เรื อ มจับ กรั บ เป็ น การแสดงที่ ใ ช้ ผู้ ช ายถื อ กรั บ ออกมาร่า ยรํ า ไปตามจั ง หวะเพลงโดยไม่ มี
แบบแผน หรือทําท่าที่แน่นอน เป็นการรําเพื่อความสนุกสนาน
- เรือมอันเร หรือ กระทบไม้ บางทีก็เรียกว่า แสกเต้นสาก เป็นการแสดงที่ใช้ไม้ไผ่มากระทบกัน
ตามจังหวะเพลง แล้วผู้รําก็กระโดดข้ามไม้ด้วยท่าทางต่าง ๆ
- มวยโบราณ เป็นศิลปะการต่อสู้ที่แสดงถึงความกล้าหาญ เข้มแข็ง นิยมแสดงในเทศกาลต่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
ฟ้อนภูไทเรณู
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เซิ้งแหย่ไข่มดแดง

ที่มา : https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=rouenrarai&month=12-2011&date=21&group=16&gblog=21

เรือมจับกรับ

ที่มา : https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=abird&month=08-2012&date=06&group=48&gblog=37

๔. นาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคใต้
วัฒนธรรมภาคใต้ ภาคใต้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศ
มาเลเซีย จึงเกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมภาคใต้มีลักษณะ ดังนี้
- วัฒนธรรมทางสังคม ชาวภาคใต้มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รักเพื่อนพ้อง มีน้ําใจ เข้มแข็ง
ช่วยเหลือกัน อยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
- วัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัย ลักษณะที่อยู่อาศัยของภาคใต้ จะมีการสร้างบ้านหรือเรียกว่า
เรือน แบบเรือนเครื่องผูก เรือนเครื่องสับและเรือนก่ออิฐฉาบปูน เอกลักษณ์ของบ้านจะอยู่ที่หลังคาเรือน
และเสาเรือน โดยเสาไม้ตั้งบนคอนกรีต เพื่อให้มีโครงสร้างแข็งแรง ป้องกันลมฝนพายุ
- วัฒนธรรมด้านภาษา ภาษาใต้หรือภาษาปักษ์ใต้ในแต่ละจังหวัดจะมีสําเนียงที่แตกต่างกันไป
และบางจังหวัดก็มีภาษายาวีด้วย เช่น จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
- วัฒ นธรรมด้านอาหาร อาหารภาคใต้ส่วนใหญ่มีรสจัดมีกลิ่นเครื่องเทศ โดยเฉพาะขมิ้น
เพราะช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลเป็นหลัก อาหารใต้จึงมักมีสีเหลืองขมิ้น เช่น แกงไตปลา แกงเหลือง
คั่วกลิ้ง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- วัฒนธรรมด้านกายแต่งกาย การแต่งกายของชาวใต้ ผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมถึงข้อเท้า มี
ลวดลาย เรียกว่า ผ้าบาติก หรือ ปาเต๊ะ สวมเสื้อรัดรูปปล่อยชาย ผู้ชายจะนิยมนุ่งโสร่ง สวมเสื้อปล่อยชาย
นอกจากวัฒนธรรมดังกล่าวแล้ว ภาคใต้ยังมีประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งแสดง
ถึงความสามั ค คี ความร่ วมแรงร่วมใจ การเคารพบู ชาในสาสนา เช่น ประเพณีชั กพระ ประเพณีชิ งเปรต
ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพรีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคใต้
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ จะแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของชาวใต้ เช่น
ระบําร่อนแร่ ระบํากรีดยาง ลักษณะการแสดงมีจังหวะและทํานองที่คึกคัก สนุกสนานบางการแสดง
อาจผสมผสานกับวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน คือ ประเทศมาเลเซียด้วย ซึ่งการแสดงแต่ละการแสดง จะมีลกั ษณะ
รูปแบบการแสดงที่แตกต่างกันไป ใช้แสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่สร้างความสนุกสนานให้คนในท้องถิ่น
ตัวอย่างการแสดงพืน้ เมืองภาคใต้
- หนังตะลุง เรียกว่า “หนัง” หรือ “หนังควน” ในสมัยโบราณนิยมแสดงในงานนักขัตฤกษ์
และงานฉลองต่าง ๆ
- ลิเกป่า เป็นการแสดงพื้นเมืองภาคใต้อีกอย่างหนึ่ง นิยมแสดงในงานทั่วไปหรือใช้ในงานแก้บน
- โนรา เป็นการแสดงแบบโบราณที่มีมาช้านาน นิยมแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคล
- สิละ เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า
- รองเง็ง เป็นการแสดงของชาวไทยมุสลิมที่ได้รับความนิยมมาก เป็นการเต้นรําระหว่าง
หญิง - ชาย ในงานมงคล
- ซัมเป็ง เป็นการรําตามจังหวะเพลง แสดงในงานรื่นเริง หรืองานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
- มะโยง เป็นศิลปะการแสดงละครของชาวไทยมุสลิมจากวังรายา เมืองปัตตานีในอดีตใช้ผู้แสดง
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ยกเว้นตัวตลก พระเอก เรียกว่า เปาะโย่ง นางเอก เรียกว่า มะโยง
- ตารีกีปัส เป็นการรําพัด ซึ่งเกิดจากการผสมผสานกับการแสดงของมาเลเซียในเพลงชื่อบัวกาน่า
วงดนตรีพื้นบ้านผสมสากล แสดงได้สองแบบคือชาย-หญิง และหญิงล้วน
- ร่อนแร่ เป็นการแสดงที่นํากรรมวิธีร่อนแร่มาสร้างสรรค์ลีลาท่ารํา
- ปาแต๊ะ เป็นการแสดงระบําพื้นเมือง ลีลาท่ารํานํามาจากกรรมวิธีการย้อมทําลวดลายโสร่งปาเต๊ะ
ของไทยมุสลิม ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน
หนังตะลุง

รองเง็ง

ที่มา : http://poppy-porntipa.blogspot.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
โนรา

ที่มา : http://poppy-porntipa.blogspot.com
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บัตรภาพวัฒนธรรมภาคอีสานและภาคใต้
ประเพณีแห่ผตี าโขน

ที่มา : https://budsaba2010.wordpress.com

ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ

ที่มา : https://sites.google.com/site/wathnthrrmeleaprapheni/khaw-prakas/prapheni-praca-phakh-xisan

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
วัฒนธรรมการแต่งการชาวภูไทเรณู

ที่มา : https://www.isangate.com/new/isan-dictionary/29-art-culture/isan-dance/308-dress-4-dance.html

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ที่มา : https://www.isangate.com/new/isan-festival-calendar.html
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขนมในประเพณีสาทรเดือนสิบ

ที่มา : http://sunattraa.blogspot.com

วัฒนธรรมการแต่งกาย

ที่มา : https://sites.google.com/site/wathnthrrm4phak/home/wathnthrrm-phakh-ti

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
วัฒนธรรมทางด้านอาหาร

ที่มา : https://sites.google.com/site/wathnthrrm4phak/home/wathnthrrm-phakh-ti

หนังตะลุง

ที่มา : https://sites.google.com/site/wathnthrrm4phak/home/wathnthrrm-phakh-ti

303

304

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชิ้นงานที่ ๑ เรือ่ ง เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง การเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ไทย

ชิ้นงานที่ ๓ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ไทย ๔ ภาค
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้ง ๔ ภาค ในแผนภาพที่กําหนดให้
สมาชิกในกลุม่
๑. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๒. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๓. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๔. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๕. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๖. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พนื้ เมืองชุดนี้ คือ
………………………………………………………………………………...
การแสดงนาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคเหนือ
………………………………………………………………………………...
ชื่อการแสดง……………………………………………… ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พนื้ เมืองชุดนี้ คือ
………………………………………………………………………………...
การแสดงนาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคกลาง
………………………………………………………………………………...
ชื่อการแสดง……………………………………………… ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พนื้ เมืองชุดนี้ คือ
………………………………………………………………………………...
การแสดงนาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคอีสาน
………………………………………………………………………………...
ชื่อการแสดง……………………………………………… ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พนื้ เมืองชุดนี้ คือ
………………………………………………………………………………...
การแสดงนาฏศิลป์พนื้ เมืองภาคใต้
………………………………………………………………………………...
ชื่อการแสดง……………………………………………… ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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แบบประเมินชิ้นงานที่ ๑ เรือ่ ง เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง การเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ไทย
คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
เลขที่
ชื่อ - เลขที่
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้ ปรับปรุง รวม แปลผล
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
รายการประเมิน

ดีมาก (๔)
๑. การเปรียบเทียบ เปรียบเทียบลักษณะ
เฉพาะของการแสดง
ลักษณะเฉพาะ
นาฏศิลป์พื้นเมืองใน
ของการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมือง แต่ละภาคได้ถูกต้อง
ชัดเจน
ในแต่ละภาค

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะของ ลักษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมืองในแต่ละ
พื้นเมืองในแต่ละ
ภาคได้ถูกต้อง เป็น ภาคได้ถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย
ส่วนใหญ่

ปรับปรุง (๑)
เปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะ
ของการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมือง
ในแต่ละภาคไม่
ถูกต้อง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเทอร์เน็ต
สื่อ
๑. แบบทดสอบ
๒. ใบความรู้
๓. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- นําเสนอรายงานการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมือง
- แบบทดสอบท้ายหน่วย

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ นาฏศิลป์พนื้ เมือง
เรื่อง คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์พนื้ เมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
นาฏศิลป์พื้นเมือง
- คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ ครูและนักเรียนทบทวนความรู้การแสดงนาฏศิลป์ทั้ง ๔ ภาค
ขั้นสอน
พื้นเมือง
๑. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นนํ า เสนอผลงานการแสดงนาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ งหน้ า ชั้ น เรี ย น
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
และให้นักเรียนกลุ่มอื่นร่วมกันวิจารณ์และเสนอแนะผลงานที่นําเสนอ
- รู้และเข้าใจรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ๒. ครู แ ละนั ก เรี ย นสนทนาถึ ง คุ ณ ค่ า ของนาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ งและให้ นั ก เรี ย น
ด้านทักษะและกระบวนการ
นําเสนอแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
- บอกคุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ ๓. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง
พื้นเมือง
และอธิบายประกอบ
ด้านคุณลักษณะ
ขั้นสรุป
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
๑. ให้ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองแต่ละภาคมีลักษณะ
- เห็นคุณค่าและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทย แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียม ประเพณี ลักษณะ
ภูมิประเทศ วิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
เป็นมรดกที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่นที่ควรร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป
๒. นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายหน่วย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจรูปแบบการแสดง - ประเมินชิ้นงาน
นาฏศิลป์พื้นเมือง
- ประเมินแบบทดสอบ
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เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

- แบบประเมินชิ้นงาน
- แบบทดสอบท้าย
หน่วย

ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- บอกคุณค่าและแนวทางการ
พอใช้ขึ้นไป
อนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
พอใช้ขึ้นไป
- เห็นคุณค่าและความสําคัญ
ของนาฏศิลป์ไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบความรูท้ ี่ ๓ เรื่อง นาฏศิลป์พนื้ เมือง
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๓ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง คุณค่าและแนวทางการอนุรกั ษ์นาฏศิลป์พนื้ เมือง

ที่มา : http://poppy-porntipa.blogspot.com

คุณค่าของการแสดงพืน้ บ้าน
การแสดงพื้นบ้านของไทย เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมีอารยธรรมและความเจริญงอกงามของคนในชาติ
ซึ่งสามารถจําแนกคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. คุ ณ ค่ า ด้ า นความบั น เทิ ง ความเจริ ญ เป็ น จุ ด มุ่ ง หมายสํ า คั ญ ของการแสดงทุ ก ประเภท
เพราะการแสดงพื้นบ้านทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งจากลีลาท่าทางของผู้แสดงความวิจิตรงดงาม
ของเครื่องแต่งกาย ความงามสวยงามของฉาก
๒. คุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านเป็นศูนย์รวมของงามศิลป์หลากหลายสาขา
เช่น ดุริยางคศิล ป์ นาฏศิล ป์ วรรณศิล ป์ มัณฑนศิล ป์ วิจิตรศิล ป์ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงาม
ของท้องถิ่น
๓. คุ ณ ค่ า ด้ า นจริ ย ธรรม เนื้ อ เรื่ อ งของการแสดงส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้ อ น คติ ธ รรมค่ า นิ ย ม
ทางพุทธศาสนา การทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม
๔. คุ ณ ค่ า ด้ า นความคิ ด การแสดง และการละเล่ น พื้ น บ้ า นหลายประเภท เป็ น การแสดง
ความสามารถด้านคิดสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการ สอดแทรกคติสอนใจ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์
๕. คุณค่าด้านการศึกษา การแสดงพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ ก่อให้ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อ
ของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นปัจจุบันกรมศิลปากรได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านของท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่ว
ทุกภาคในประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดการแสดงพื้นบ้านของไทยไว้เป็นมรดก
ประจําท้องถิ่น และประจําชาติสืบไป นอกจากนี้ได้มีการดัดแปลง และสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านขึ้นมาใหม่
เพื่อให้มีความเหมาะสม ทั้งลีลาท่ารํา และการแต่งกายเพื่อให้สวยงามและสอดคล้องกับยุคสมัย ซึ่งได้แสดง
ให้เห็นต่อไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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การอนุรกั ษ์การแสดงพืน้ บ้าน
การอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านไทยให้ดํารงอยู่สืบไปจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไทยทุกคน
ซึ่งมีหลายวิธีการด้วยกัน ดังนี้
๑. การรวบรวมข้อมูลการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ ทั้ง จากคนในท้องถิ่น และเอกสารที่ได้มีการ
บันทึกไว้ เพื่อนํามาศึกษา วิจัยให้เข้าใจถึงแก่นแท้ เอกลักษณ์ และคุณประโยชน์ของการแสดงนั้น ๆ ซึ่งจะช่วย
ให้คนรุ่นใหม่เกิดการยอมรับ และนําไปปรับใช้กับชีวิตยุคปัจจุบันได้
๒. ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านไทย โดยเฉพาะการแสดงในท้องถิ่น ให้คนในท้องถิ่น
ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้าน
๓. การรณรงค์เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบในการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านให้กับคนไทย
ทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของการแสดงพื้นบ้านว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้ง
ภาคเอกชนต้องร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานการบริการความรู้ วิชาการ และทุนทรัพย์สําหรับ
จัดกิจกรรมทางการแสดงพื้นบ้านให้กับชุมชน
๔. สร้างศูนย์กลางในเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางด้านวัฒนธรรม ด้วยระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับการดําเนินชีวิตได้ง่าย อย่างไรก็ดีสื่อมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านการแสดง
พื้นบ้านมากยิ่งขึ้นด้วย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นาฏศิลป์พนื้ เมือง

คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับ ตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของการแสดงพื้นบ้าน
ก. การแสดงพื้นบ้านเป็นการแสดงเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ
ข. การแสดงพื้นบ้านเป็นการแสดงที่น่ากลัว ทําให้ผู้คนตื่นเต้น
ค. การแสดงพื้นบ้านเป็นการแสดงที่ต้องอาศัยผีสางเทวดาในการดูแลรักษา
ง. การแสดงพื้นบ้านเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน ไม่ก่อให้เกิดรายได้
๒. ข้อใด ไม่ใช่ ทีม่ าของนาฏศิลป์พื้นเมือง
ก. ธรรมชาติในท้องถิ่น
ข. การละเล่นพื้นเมือง
ค. ความเชื่อของคนในท้องถิ่น
ง. การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๓. ข้อใดที่ ไม่ใช่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนาฏศิลป์พื้นเมือง
ก. สภาพภูมิศาสตร์
ข. ศาสนา
ค. ความเชื่อ
ง. ค่านิยม
๔. การจัดอาหารใส่ขันโตก เป็นวัฒนธรรมของภาคใด
ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคเหนือ
ง. ภาคใต้
๕. ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. มีความนุ่มนวล อ่อนหวาน งดงาม
ข. มีความรื่นเริง สนุกสนาน
ค. มีความเรียบง่าย ใช้สํานวนโวหารมาก
ง. มีความกระชับ รวดเร็ว
๖. ศิลปะการแสดงที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในภาคกลาง คือข้อใด
ก. ระบําเก็บใบชา
ข. เต้นกํารําเคียว
ค. ระบําร่อนแร่
ง. เซิ้งแหย่ไข่หมดแดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
๗. การแสดงของภาคกลางข้อใดสะท้อนถึงการประกอบอาชีพ
ก. รําเถิดเทิง
ข. รําวงมาตรฐาน
ค. รําศรีนวล
ง. ระบําชาวนา
๘. การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตกต่างจากภาคอื่นอย่างไร
ก. มีความทันสมัย สวยงามกว่าภาคอื่น
ข. มีความงดงาม วิจิตรตระการตากว่าภาคอื่น
ค. มีความอ่อนหวาน นุ่มนวลเชื่องช้ากว่าภาคอื่น
ง. มีความเรียบง่าย สนุกสนานเป็นธรรมชาติกว่าภาคอื่น
๙. การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดใดที่ไม่ใช่การแสดงพื้นเมืองของภาคใต้
ก. กาหยง
ข. มะโย่ง
ค. ระบําร่อนแร่
ง. ระบําเก็บใบชา
๑๐. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
ก. แต่งกายเลียนแบบการแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
ข. ซื้อแผ่นบันทึกเสียงการบรรเลงวงดนตรีพื้นเมืองมาเก็บไว้
ค. เข้าร่วมแสดงเซิ้งกระติบข้าวในงานโรงเรียน
ง. เข้าร่วมชมงานประเพณีไหลเรือไฟ

311

312

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินการนําเสนอรายงานการแสดงนาฏศิลป์พนื้ เมือง
คําชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนทําเครื่องหมาย () ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
วิธีการนําเสนอ
การมีส่วนร่วม
เนื้อหา
เวลา
แปล
ผลงาน
ของสมาชิก รวม
เลขที่ ชื่อ - สกุล
ผล
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑
๑
๒
๓
๔
๕
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
เกณฑ์การประเมินชิน้ งานหรือภาระงาน
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
๑. วิธีการนําเสนอ ๑. มีการนําเข้าสู่เนื้อเรื่อง ขาดหรือไม่ชัดเจน ขาดหรือไม่ชัดเจน ขาดหรือไม่
๒ ขั้นตอน
ชัดเจน มากกว่า
ผลงาน
๒. มีความสัมพันธ์กับเนื้อ ๑ ขั้นตอน
๒ ขั้นตอน
เรื่อง
๓. กระตุ้นความสนใจและ
ชวนผู้ฟังให้ผู้ฟังติดตาม
๔. มีความมั่นใจในการ
นําเสนอ
รายการประเมิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

รายการประเมิน
๒. เนื้อหา

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ขาดหรือไม่ชัดเจน ๒
๑. มีการจัดเรียงลําดับเนื้อหา ขาดหรือไม่
ชัดเจน ๑
ขั้นตอน
๒. เนื้อหามีความต่อเนื่อง
๓. เนื้อหามีความสอดคล้องกับ ขั้นตอน
หัวข้อ
๔. เนื้อหามีสาระประโยชน์
นําเสนอเนื้อหาภายในเวลาที่ ใช้เวลามากหรือ ใช้เวลามากหรือน้อย
กว่ากําหนดไม่เกิน ๕
กําหนด
น้อยกว่า
กําหนดไม่เกิน นาที
๓ นาที
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ปรับปรุง (๑)
ขาดหรือไม่
ชัดเจน
มากกว่า ๒
ขั้นตอน

ใช้เวลามาก
หรือน้อยกว่า
กําหนก
มากกว่า ๕
นาที
สมาชิกกลุ่มมีสว่ น
สมาชิกกลุ่ม
๔. การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ สมาชิกส่วน
ของสมาชิกกลุ่ม ปฏิบัติงานกลุ่ม
ใหญ่มีส่วนร่วม ร่วมในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มี
กลุ่มเป็นส่วนน้อย
ส่วนร่วมในกา
ในการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานกลุ่ม
กลุ่มน้อยมาก
๓. เวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การแสดงละครไทย
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๔
รายวิชานาฏศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
เวลา ๖ ชั่วโมง

๑.มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ัด
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุ ณ ค่ า นาฏศิ ล ป์ ไ ทย ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ความคิ ด อย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชม
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด ม.๒/๕ เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล
ตัวชี้วัด ม.๒/๓ อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลของเนื้อหาของละคร
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การละครไทยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตและมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแสดงเรื่อยมาจนมาถึง
ปัจจุบัน และการละครไทยยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติ จึงทําให้การละครไทยมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้น
มากมาย เพื่อตอบสนองต่อผู้ชม ปัจจุบันละครไทยจะสะท้อนเรื่องราวในสังคมมากขึ้น สอดแทรกข้อคิดต่าง ๆ
ไว้ให้ผู้ชมนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกัน ในการแสดงละครจําเป็นต้อง
อาศัยความรู้พื้นฐานในเรื่องของการสร้างสรรค์การแสดง องค์ประกอบของการแสดง รวมทั้งการบูรณาการ
ร่วมกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. หลักการสร้างสรรค์และองค์ประกอบของละคร
๒. การละครยุคสมัยต่าง ๆ
๓. รูปแบบและประเภทของละครไทยและละครพื้นบ้าน
๔. การบูรณาการละครกับศิลปะแขนงอื่นและละครกับกลุ่มสาระอื่น
ทักษะ/กระบวนการ
๑. จําแนกองค์ประกอบ ยุคสมัยและประเภทของละครไทย
๒. สร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่ตนเองสนใจ
เจตคติ
๑. ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของการแสดงละคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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๔. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทํางาน
๓. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ชิ้นงานที่ ๑ จุดมุ่งหมายของละคร
ชิ้นงานที่ ๒ วิเคราะห์องค์ประกอบละคร
ชิ้นงานที่ ๓ วิเคราะห์ละครไทยยุคสมัยต่าง ๆ
ชิ้นงานที่ ๔ อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อละคร
ชิ้นงานที่ ๕ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
รายการประเมิน
๑. จุดมุ่งหมาย
ของละคร

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
บอกจุดมุ่งหมายของ บอกจุดมุ่งหมายของ บอกจุดมุ่งหมายของ
ละครได้สัมพันธ์กับ ละครได้สัมพันธ์กับ ละครได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กําหนดและ หัวข้อที่กําหนดและ หัวข้อที่กําหนด
ตามที่ครูยกตัวอย่าง
แตกต่างจากที่ครู
แตกต่างจากที่ครู
แต่มีการดัดแปลง
ยกตัวอย่าง แต่
ยกตัวอย่าง มีการ
เชื่อมโยงให้เห็น
เชื่อมโยงให้เห็น
ให้แตกต่าง
เฉพาะตนเอง
ถึงความสัมพันธ์
กับตนเองและผู้อื่น

ปรับปรุง (๑)
บอกจุดมุ่งหมาย
ของละครได้
สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนด ตามที่
ครูยกตัวอย่าง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
๒. วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
องค์ประกอบละคร องค์ประกอบละคร องค์ประกอบละคร องค์ประกอบละคร
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนด ตามที่ครู
ที่กําหนดและ
ที่กําหนดและ
ยกตัวอย่าง แต่มีการ
แตกต่างจากทีค่ รู
แตกต่างจากทีค่ รู
ดัดแปลงให้แตกต่าง
ยกตัวอย่าง มีการ ยกตัวอย่าง
เชื่อมโยงให้เห็น
แต่เชื่อมโยงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์
เฉพาะตนเอง
กับตนเองและผู้อื่น
๓. วิเคราะห์ละคร วิเคราะห์เนื้อหาของ วิเคราะห์เนื้อหาของ วิเคราะห์เนื้อหาของ
ไทยยุคสมัยต่าง ๆ ละครไทยยุคสมัย
ละครไทยยุคสมัย
ละครไทยยุคสมัย
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเป็น ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเป็น
ชัดเจน
ส่วนใหญ่
ส่วนน้อย
๔. การอธิบาย
อธิบายอิทธิพลของ อธิบายอิทธิพลของ อธิบายอิทธิพลของ
อิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อ วัฒนธรรมที่มีผลต่อ วัฒนธรรมที่มีผลต่อ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อ เนื้อหาของละคร
เนื้อหาของละครได้ เนื้อหาของละครได้
เนื้อหาของละคร
ได้ถูกต้อง ชัดเจน ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
๕. วิเคราะห์
วิเคราะห์การ
วิเคราะห์การ
วิเคราะห์การ
ความสัมพันธ์
บูรณาการศิลปะ
บูรณาการศิลปะ
บูรณาการศิลปะ
ของนาฏศิลป์
แขนงอื่น ๆ กับการ แขนงอื่น ๆ กับการ แขนงอื่น ๆ กับการ
แสดงได้ถูกต้อง ครบ แสดงได้ถูกต้อง ๓
แสดงได้ถูกต้อง
เหมาะสมครบทั้ง ๔ ทั้ง ๔ องค์ประกอบ องค์ประกอบ และ
แต่ไม่ค่อยเหมาะสม สามารถเชื่อมโยง
องค์ประกอบ คือ
การเรียนรู้ระหว่าง
กับการแสดงและ
๑) แสง สี เสียง
นาฏศิลป์กับสาระ
สามารถเชื่อมโยง
๒) ฉาก
๓) เครื่องแต่งกาย การเรียนรู้ระหว่าง การเรียนรู้อื่น ๆ ได้
นาฏศิลป์กับสาระ น่าสนใจ ๓ สาระ
๔) อุปกรณ์
ประกอบการแสดง การเรียนรู้อื่น ๆ ได้ การเรียนรู้และ
สัมพันธ์กันดี
น่าสนใจ ๔ สาระ
และสามารถ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ การเรียนรู้และ
ระหว่างนาฏศิลป์กับ สัมพันธ์กันดี
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ได้น่าสนใจ ๕ สาระ
การเรียนรู้ ขึ้นไป
และสัมพันธ์กันดี
รายการประเมิน

ปรับปรุง (๑)
วิเคราะห์
องค์ประกอบละคร
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนด ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง

วิเคราะห์เนื้อหาของ
ละครไทยยุคสมัย
ต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง
อธิบายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อ
เนื้อหาของละคร
ไม่ถูกต้อง
วิเคราะห์การ
บูรณาการศิลปะ
แขนงอื่น ๆ กับการ
แสดงได้ถูกต้อง
๑-๒ องค์ประกอบ
และสามารถ
เชื่อมโยงการเรียนรู้
ระหว่างนาฏศิลป์กับ
สาระการเรียนรู้อื่น
ๆ ได้น่าสนใจ ๒สาระ
การเรียนรู้และ
สัมพันธ์กันดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๖ - ๒๐
หมายถึง
คะแนน
๑๕ – ๑๕
หมายถึง
คะแนน
๑๐ – ๑๔
หมายถึง
คะแนน
ต่ํากว่า ๑๐
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ การละครไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
ขอบเขตเนื้อหา
การละครไทย
- จุดมุ่งหมายของละคร
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
รู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของละคร
ด้านทักษะและกระบวนการ
บอกจุดมุ่งหมายของละคร
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
๒. ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของการแสดงละคร

318
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑
เรื่อง จุดมุ่งหมายของละคร
รายวิชานาฏศิลป์ ๒ ศ ๒๒๑๐๔
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูเปิดวีดิทัศน์ตัวอย่างละครเวที เรื่อง ทวิภพ เดอะมิวสิคัล แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครที่นักเรียนรับชม เช่น
- นักเรียนชอบดูละครหรือไม่ เพราะอะไรนักเรียนจึงชอบดูละคร ฯลฯ
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ พื้นฐานการละคร เรื่อง จุดมุ่งหมายของละคร
พร้อมทั้งอธิบายให้นักเรียนฟัง
๒. จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถามจากละครที่นักเรียนชม โดยใช้คําถาม
เช่น
- ละครที่นักเรียนได้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
- ละครที่นักเรียนได้ชมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
- นักเรียนได้ประโยชน์หรือข้อคิดอะไรจากละครที่ได้ชมบ้าง ฯลฯ
๓. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม ๔ - ๖ คน เลื อ กละครที่ นั ก เรี ย นสนใจและบอก
จุดมุ่งหมายของละคร
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง จุดมุ่งหมายของละคร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู้
สื่อ
๑. วีดิทัศ น์การแสดงนาฏศิล ป์
“ละครเวที เรื่อง ทวิภพ เดอะ
มิวสิคัล”
๒. ใบความรู้
๓. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ชิ้นงานที่ ๑ จุดมุ่งหมายของ
ละคร

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของ
ละคร
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- บอกจุดมุ่งหมายของละคร

วิธีการ
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เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม
ประเมินชิ้นงาน

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
แบบประเมินชิ้นงาน พอใช้ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
พอใช้ขึ้นไป
ในการทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์
ของการแสดงละคร
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การละครไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง จุดมุ่งหมายของละคร

ที่มา : https://pantip.com/topic/36787345

ความรูพ้ นื้ ฐานเกี่ยวกับละคร
ความหมายของละคร
ละคร หมายถึง ศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นจากการนําภาพประสบการณ์ และจินตนาการของมนุษย์
มาผูกเป็นเรื่องราว แล้วนําเสนอแก่ผู้ชม โดยมีผู้แสดงเป็นสื่อความหมาย
ละครเป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และมีมานับตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้เราสามารถ
จัดแบ่งละครอย่างกว้าง ๆ ออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ละครแนวเหมือนจริงกับละครแนวไม่เหมือนจริง
แต่ ถ้า จะจํา แนกอย่า งละเอีย ด ละครยัง สามารถจัด แบ่ง แยกย่ อ ยออกเป็น ประเภทย่อ ย ๆ ได้ อีก มากมาย
ซึ่งในปัจจุบันละครได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์ด้วย โดยเฉพาะละครโทรทัศน์
ประเภทของละคร
ละครแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ละครแนวเหมือนจริง (Representational Drama) คือ ละครที่ให้ภาพชีวิตความเป็นจริง สะท้อน
ชีวิตในสังคมและความเป็นอยู่ของชุมชนออกมาเป็นเรื่องราว ดังคํากล่าวที่ว่า “ละครคือชีวิต”
๒. ละครแนวไม่เหมือนจริง (Presentational Drama) คือ ละครที่ให้ภาพของการแสดงหลุดออกไป
จากชีวิตประจําวัน โดยยึดคนดูเป็นเป้าหมายสําคัญ เพื่อให้คนดูเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตื่นเต้น
และผู้ดูจะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ชีวิตจริง เช่น การแสดงโขน ละครรํา ซึ่งฉากและเครื่องแต่งกาย
จะหรูหราเกินจริงแต่ก็สวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจง มีเสน่ห์ประทับใจคนดู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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ความสัมพันธ์ของละครกับชีวิตมนุษย์ (จุดมุ่งหมายของละคร)
ละครเป็นศิลปะที่สะท้อนภาพชีวิต โดยอาศัยสื่อแบบต่าง ๆ ในการนําเสนอภาพเรื่องราวของชีวิต
ฉะนั้ น “มนุ ษ ย์ ” คื อ สาระอย่ า งหนึ่ ง ของละคร ศิ ล ปะการละคร เป็ น การแสดงอย่ า งหนึ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ นํ า
ประสบการณ์ในชีวิตจริงผนวกกับจินตนาการสร้างสรรค์เป็นเรื่องขึ้นมา แล้วถ่ายทอดเป็นการแสดงในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยมีนักแสดงเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกและสิ่งอื่น ๆ ต่อผู้ชม ทั้งนี้เพื่อสร้างความบันเทิง ความ
ประทับใจ หรือจะมีวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วก็ได้ ซึ่งเราสามารถสรุปความสัมพันธ์ของ
ละครกับชีวิตมนุษย์ได้ คือ
๑. ละครช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ศิลปะการละคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ๓ ระดับ ดังนี้
๑.๑ อารมณ์ การละคร มีจุดมุ่งหมาย ให้ความบันเทิงแก่มนุษย์ได้ผ่อนคลายความเครียดหรือ
บางครั้งก็กระตุ้นอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น ทําให้มนุษย์มีความสุข กระตือรือร้นในการดําเนินชีวิต
๑.๒ สมอง ให้คุณค่าทางสติปัญญา โดยการดูละครแล้วกลับมาพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง เกี่ยวกับมนุษยชาติและเกี่ยวกับสังคมส่วนรวม
๑.๓ จิตใจ ความสัมพันธ์ของศิลปะการละครกับจิตใจของมนุษย์มีมาแต่โบราณ จะเห็นได้ว่า
การละครตะวันออกและตะวันตก ล้วนถือกําเนิดจากพิธีบวงสรวงเทพเจ้าเพื่อขอพระ และให้เทพเจ้า
บันดาลสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ปรารถนา หรือถ้าจะให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็พิจารณาได้จากละครเวที ทั้งนี้เพราะ
สิ่งที่เกิดขึ้นในละครเวที มีลักษณะเหมือนชีวิตจริง ๆ ของมนุษย์ คือ เหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านเลย
ไป ผู้ชมไม่สามารถหยุดพักเหมือนการอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์ เช่น เมื่อรู้สึกเบื่อก็สามารถปิด
หนังสือโทรทัศน์ได้ แต่ผู้ชมละครจะต้องนั่งอยู่ในโรงละคร เพื่อร่วมรู้เห็นการกระทํา (Action) ของ
ตัวละครจนจบเรื่อง จะให้ละครหยุดพักการแสดงเมื่อเราไม่อยากชมและถ้าจะชมต่อ ก็จะให้เริ่มแสดง
ตรงช่วงนั้น ๆ ต่อเนื่องไปย่อมไม่สามารถจะกระทําได้ เพราะละครแม้จะเป็นผู้แสดงชุดเดียว บท
เดียวกัน แต่ต่างช่วงเวลา การแสดงย่อมจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวทั้งหมด ละครเวทีจึงมีลักษณะ
เหมือนประสบการณ์ท่เี กิดขึ้นในชีวิตจริง ๆ
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าละครสามารถให้ได้ทั้งความบันเทิง กระตุ้นเร้าความคิด ให้การศึกษา ให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน สอนบทเรียน ให้ความฝันที่คนดูปรารถนาและเป็นเสมือนโลกที่งดงาม ให้ผู้คนหลีกหนี
จากชีวิตที่สับสน ได้มาพักสมองผ่อนคลายความเครียดได้ชั่วขณะหนึ่ง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชิ้นงานที่ ๑ เรือ่ ง จุดมุ่งหมายของละคร
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง จุดมุ่งหมายของละคร

องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย
คําชีแ้ จง ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย ลงในแบบบันทึกทีก่ ําหนดให้
สมาชิกในกลุม่
๑. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๒. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๓. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๔. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๕. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๖. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............

ละคร เรื่อง .............................................................................................
ประเภทของละคร.............................................................................................................................................
เนื้อหาของละคร……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จุดมุ่งหมายของละคร………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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แบบประเมินชิ้นงานที่ ๑ เรือ่ ง จุดมุ่งหมายของละคร
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง จุดมุ่งหมายของละคร
คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
เลขที่
ชื่อ - เลขที่
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้ ปรับปรุง รวม
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

แปลผล

ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
รายการประเมิน
๑. จุดมุ่งหมาย
ของละคร

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
บอกจุดมุ่งหมาย
บอกจุดมุ่งหมายของ บอกจุดมุ่งหมาย
ของละครได้สัมพันธ์ ของละครได้สัมพันธ์
ละครได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กําหนดและ กับหัวข้อที่กําหนด กับหัวข้อที่กําหนด
และแตกต่างจากที่ ตามที่ครูยกตัวอย่าง
แตกต่างจากที่ครู
แต่มีการดัดแปลง
ครูยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง มีการ
แต่เชื่อมโยงให้เห็น ให้แตกต่าง
เชื่อมโยงให้เห็น
เฉพาะตนเอง
ถึงความสัมพันธ์
กับตนเองและผู้อื่น

ปรับปรุง (๑)
บอกจุดมุ่งหมาย
ของละครได้
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กําหนด ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง

ขอบเขตเนื้อหา
การละครไทย
- องค์ประกอบของละคร
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจองค์ประกอบของละคร
ด้านทักษะและกระบวนการ
- วิเคราะห์องค์ประกอบของละคร
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของการแสดงละคร

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ การละครไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้ เรื่องจุดมุ่งหมายของละคร
ขั้นสอน
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ พื้นฐานการละคร เรื่อง องค์ประกอบของละคร
พร้อมทั้งอธิบายให้นักเรียนฟัง
๓. จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถามจากละครที่นักเรียน โดยใช้คําถาม เช่น
- ละครที่นักเรียนได้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
- ละครที่นักเรียนได้ชมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
- นักเรียนได้ประโยชน์หรือข้อคิดอะไรจากละครที่ได้ชมบ้าง ฯลฯ
๔. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ - ๖ คน ในกลุ่มร่วมกันเลือกละครที่สนใจกลุ่มละ ๑
เรื่อง จากนั้นนําการแสดงที่สนใจมาวิเคราะห์องค์ประกอบของละครโดยลงใน
แบบบันทึก
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง องค์ประกอบของละคร

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
เรื่อง องค์ประกอบของละคร
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. อินเทอร์เน็ต
สื่อ
๑. ใบความรู้
๒. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ชิ้นงานที่ ๒ แบบบันทึก
องค์ประกอบของละคร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจองค์ประกอบของ
ละคร

สังเกตพฤติกรรม
ประเมินชิ้นงาน

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
แบบประเมินชิ้นงาน พอใช้ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะห์องค์ประกอบของ
ละคร

สังเกตพฤติกรรม
ประเมินชิ้นงาน

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
แบบประเมินชิ้นงาน พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของ
การแสดงละคร

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การละครไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง องค์ประกอบของละคร

ที่มา : https://pantip.com/topic/36787345

องค์ประกอบของละคร
การแสดงที่เป็นละคร นอกจากผู้สร้างสรรค์บทละครจะเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบ และได้รับการฝึกฝน
ให้เกิดความชํานาญ นําเสนอความรู้ ความคิดจินตนาการ ตลอดจนประสบการณ์ถ่ายทอดผ่านบทละครได้อย่าง
มีความหมายแล้ว บทละครที่ได้รับการสร้างสรรค์จะต้องมีจุดมุ่งหมายในการนําเสนอให้บทละครมีคุณค่าต่อ
ผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าต่อชีวิตประจําวัน คุณค่าต่อจิตใจรวมทั้งคุณค่าต่อการสร้างสรรค์สังคม แต่บทละครจะ
สมบูรณ์ได้นั้นจําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบของบทละคร ซึ่งองค์ประกอบของ
บทละครที่สําคัญจะต้องมีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้
๑. ต้องมีโครงเรื่อง (Story) เป็นการกําหนดให้เหตุการณ์หรือเรื่องราวดําเนินไปอย่างมีลําดับ มีเหตุมี
ผลมีความต่อเนื่องเหตุการณ์หรือเรื่องราวจะต้องสัมพันธ์กันในแต่ละฉากแต่ละตอน อาจเรียกได้ว่าหากตัดฉาก
ใดหรือตอนใดออกไปอาจทําให้การดําเนินโครงเรื่องไม่สมบูรณ์ โครงเรื่องที่ดีนั้นจะต้องทําให้ผู้ชมเข้าใจว่า
ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเรื่องราวในละคร อีกทั้งในการวางโครงเรื่องนั้นจะต้องตระหนักถึงส่วนประกอบ
ที่สําคัญในการกําหนดโครงเรื่องด้วย
๒. ต้องมีเนื้อหาสรุป (Subject) หรือแนวคิด (Theme) เช่น ต้องการให้เกิดความรักชาติ ความกตัญญู
กตเวที หรือมุ่งสอนจริยธรรม
๓. นิสัยตัวละคร (Characterization) ตัวละครจะถูกกําหนดบทบาทให้มีบุคลิกลักษณะเป็นเช่นไรนั้น
ขึ้นอยู่กับทัศนคติของตัวละครต่อสื่อสิ่งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นํามาสู่วิถีการดําเนินชีวิตของตัวละคร ซึ่ง
ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของตัวละคร จะเป็นการวางบทบาทหรือกําหนดบทบาทโดยผู้สร้างสรรค์บทละคร
โดยจําเป็นจะต้องกําหนด ชื่อ อาชีพ เพศ วัย การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม รวมทั้งกิริยามารายาทต่าง ๆ
เพื่อสะท้อนให้เห็นอุปนิสัย ใจคอของตัวละครนั้น ๆ และตัวละครที่กําหนดบทบาทขึ้นนั้นจะต้องมีความชัดเจน
ในลักษณะภายนอก เช่น ผิวพรรณ รูปร่าง หน้าตาหรือไม่ก็จะต้องชัดเจนในเรื่องของความรู้ผิดชอบ ความมี
คุณธรรม และคุณความดีของตัวละครนั้น ๆ แทนการบอกลักษณะภายนอกอย่างชัดเจนก็ได้
๔. บรรยากาศ (Atmosphere) หมายถึง การสร้างบรรยากาศรอบ ๆ ที่เกี่ยวกับตัวละคร เพื่อช่วยให้
ผู้ชมละครมีความรู้สึกคล้อยตามไปกับละคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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ชิ้นงานที่ ๒ เรือ่ ง องค์ประกอบของละคร
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง องค์ประกอบของละคร
องค์ประกอบของละคร
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนเขียนวิเคราะห์องค์ประกอบของละคร ลงในแบบบันทึกที่กําหนดให้
สมาชิกในกลุม่
๑. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๒. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๓. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๔. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๕. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............
๖. ชื่อ........................................................................ชั้น........................เลขที่.............

แบบบันทึกองค์ประกอบของละคร
ละครเรื่อง................................................................................................
เนื้อเรื่อง/เรื่องย่อ.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
บทสรุปหรือแนวคิด..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ลักษณะตัวละคร...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
บรรยากาศ............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินชิ้นงานที่ ๒ เรือ่ ง องค์ประกอบของละคร
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง องค์ประกอบของละคร
คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
เลขที่
ชื่อ - เลขที่
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้ ปรับปรุง รวม แปลผล
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
รายการประเมิน
๑.วิเคราะห์
องค์ประกอบละคร

ดีมาก (๔)
วิเคราะห์
องค์ประกอบละคร
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กําหนดและ
แตกต่างจากที่ครู
ยกตัวอย่าง มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กบั
ตนเองและผู้อื่น

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
วิเคราะห์
องค์ประกอบละครได้
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กําหนดและแตกต่าง
จากที่ครูยกตัวอย่าง
แต่เชื่อมโยงให้เห็น
เฉพาะตนเอง

วิเคราะห์
องค์ประกอบละครได้
สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กําหนด ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง แต่มีการ
ดัดแปลงให้แตกต่าง

ปรับปรุง (๑)
วิเคราะห์
องค์ประกอบละคร
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กําหนด ตามที่ครู
ยกตัวอย่าง

ขอบเขตเนื้อหา
การละครไทย
- ประวัติการละครไทยสมัยน่านเจ้า
- ประวัติการละครไทยสมัยสุโขทัย
- ประวัติการละครไทยสมัยอยุธยา
- ประวัติการละครไทยสมัยกรุงธนบุรี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจการละครไทยในแต่ละยุคสมัย
ด้านทักษะและกระบวนการ
- อธิบายการละครไทยในแต่ละยุคสมัย
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของการแสดงละคร

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ การละครไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
เรื่อง ประวัตกิ ารละครไทย ๑
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
ครูและนักเรียนทบทวนความรู้ เรื่อง จุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของละคร
ขั้นสอน
๑. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของละครจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยใช้คําถาม เช่น
- ตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงปัจจุบัน นักเรียนดูละครมาแล้วกี่เรื่อง
- ละครเรื่องใดบ้างที่นักเรียนชื่นชอบและประทับใจ ฯลฯ
๒. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การละครมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการแสดงที่มี
แบบแผนและได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาด้วย ซึ่งแต่ละยุค
สมัยจะมีรูปแบบการแสดงที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้น รวมถึงเกิดละครประเภท
ใหม่ ๆ ขึ้น
๓. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ การละครไทย เรื่ อง ประวัติการละครไทย
ในแต่ละยุคสมัย พร้อมทั้งอธิบายให้นักเรียนฟัง
ขั้นสรุป
ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง ประวัติการละครไทยในแต่ละยุคสมัย
เป็นผังมโนทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

แหล่งเรียนรู้
สื่อ
๑. ใบความรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ชิ้นงานที่ ๓ การละครไทย
ในยุคสมัยต่าง ๆ ๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจการละครไทย
ในแต่ละยุคสมัย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- อธิบายการละครไทย
ในแต่ละยุคสมัย
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์
ของการแสดงละคร

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินชิ้นงาน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินชิ้นงาน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
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ใบความรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การละครไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง ประวัตกิ ารละครไทย ๑

ที่มา : https://pantip.com/topic/36787345

ประวัตกิ ารละครไทยในแต่ละยุคสมัย
การละครไทยเป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ อ ยู่ กั บ คนไทยมาตั้ ง แต่ เ รามี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ข องชาติ
มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ละครสมัยน่านเจ้า อาณาจักรน่านเจ้าเป็นถิ่นที่คนไทยอยู่อาศัยเป็นที่แรกจากการค้นพบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ พบว่าการแสดงละคร เรื่องมโนราห์ การแสดงระบํานกยูง ระบําหมวก
ละครสมัยสุโขทัย การค้นพบหลักฐานศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหง กล่าวถึง การเล่นดนตรี การ
ประโคม เครื่องดนตรี เช่น พิณ สังข์ ในสมัยสุโขทัยนี้ ไทยได้รับวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามา พร้อมกับเรื่องของ
ศาสนาพุทธ และ ฮินดู ด้านการแสดงได้รับการพัฒนารํา และ ระบํา ตามแบบอย่างของอินเดีย มีการบัญญัติ
คําโขน ละคร ฟ้อนรํา
ละครสมัยอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายและขยายอาณาจักร
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราชและอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งเป็นต้นแบบโนรา - ชาตรี ซึ่งกรุงศรี
อยุธยาได้มีการแสดงละครชาตรีกันอย่างแพร่หลาย ละครชาตรีแบบดั้งเดิมนั้นมีผู้แสดง ๓ คน ตัวพระ ตัวนาง
และตัวตลก โดยใช้ผู้แสดงเป็นผู้ชายล้วน ต่อมาได้มีการนําเอานิทานพื้นบ้าน มาแสดงเป็นละครชาตรีแบบ
ปรับปรุง มีบทละครที่นิยม เช่น พิกุลทอง ไชยเชษฐ์ แก้วหน้าม้า ฯลฯ และยังมีการปรับปรุงการแสดงเป็นละคร
นอก เป็นที่นิยมของชาวบ้านชาวเมือง มีบทละครนอก ได้แก่ คาวี สังข์ทอง สังข์ศิลป์ชัย ฯลฯ และละครในซึ่ง
เป็นละครที่จัดแสดงในวัง มีเฉพาะนักแสดงที่เป็นผู้หญิง เรื่องที่แสดง ได้แก่ รามเกียรติ อุณรุฑ และ ดาหลัง
(อิเหนา)
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ละครสมั ย กรุ ง ธนบุ รี ตามประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย สมั ย กรุ ง ธนบุ รี เป็ น สมั ย ที่ มี ร ะยะเวลาในการ
ครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ คือ พระเจ้ากรุงธนบุรี หรือพระเจ้าตากสินมหาราช น้อยที่สุด ๑๕ ปี และเป็น
เวลาที่เพิ่งเสร็จจากการทําสงคราม แต่พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรดละครมาก ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ ๕ ตอน ได้แก่ ท้าวมาลีวราชว่าความ ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีหงายกรด (เผารูปเทวดา) ตอนพระลักษมณ์
ถูกหอกกบิลพัท ตอนหนุมานเกี้ยวนางวาริน และตอนปล่อยม้าอุปการ นอกจากนี้ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร
แล้ว พระองค์ยังทรงบัญชาการฝึกซ้อมละครด้วยพระองค์เอง
ละครสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ การละครสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ เนื่ อ งจากเป็ น เวลาที่ บ้ า นเมื อ ง
เจริญรุ่งเรือง มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ให้ความสนพระทัยส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม แต่งบทละครและมีคณะละครอยู่ในวังหลวง
สมัยรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเป็นประมุขของกวีพระราช
นิพนธ์ บทละคร ๔ เรื่อง ได้แก่ อุณรุฑ รามเกียรติ ดาหลัง และอิเหนา
สมัยรัชกาลที่ ๒ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครไว้มากมาย เช่น บท
ละครนอก ๖ เรื่อง ได้แก่ ไกรทอง คาวี สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ มณีพิชัย และสังข์ศิลป์ชัย พระราชนิพนธ์บทละคร
ในเรื่องอิเหนา ซึ่งได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดแห่งละครรํา
สมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ยกเลิกละครหลวง จึงทําให้การละครไทย
แพร่หลายในหมู่ประชาชนมากขึ้น มีการละครของเจ้าขุนมูลฝึกหัดละคร แสดงเป็นอาชีพจนมีรายได้จาก
การแสดงมากมาย เช่น ละครพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ ละครเจ้ากรับ จะเห็นได้ว่าการแสดงละครทําให้เจ้าของ
คณะละครมีฐานะร่ํารวย จึงเกิดศรัทธาในการสร้างวัด ที่มีชื่อเสียงกับการละคร เช่น วัดละครทํา วัดนายโรง
สมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ละครหลวง และมีการเก็บภาษี
มหรสพ ขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่า ภาษีโขนละคร มีบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์เรื่อง รามเกียรติ ตอนพระราม
เดินดง บทเบิกโรง เรื่องนารายณ์ปราบนนทก
สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาจกล่าวได้ว่าสมัยของพระองค์ การละครมี
การพัฒนารูปแบบเป็นอย่าง มากจากที่พระองค์ทรงประพาสยุโรป โดยมีเจ้าพระยาเทเวศร์ วงศ์วิวัฒน์ และ
สมเด็จเจ้าฟ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และข้าราชบริภารตามเสด็จด้วย ได้ไปพบเห็น
การแสดงของประเทศยุโรป เช่น โอเปร่า เรียกว่าละครดึกดําบรรพ์ และละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธํารง
มีโรงละครที่แสดงแล้วเก็บเงินจากผู้ชมเป็นคณะแรก ชื่อโรงละครปริ้นเซียเตอร์ นอกจากนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิประพันธ์พงศ์ ทรงฝึกหัดละครรํามีชื่อคณะว่า “ละครหลวงนฤมิตร” ต่อมาเปลี่ยนการแสดงมา
เป็นละครร้อง เรียกว่า “ละครปรีดาลัย” ซึ่งเป็นต้นแบบของละครร้องสมัยต่อมา
สมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดการละครเป็นอย่างยิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์บทละครไว้หลายเรื่อง เช่น เรื่องพระร่วง
สกุนตลา ท้าวแสนปม เป็นต้น พระองค์ได้ใช้การละครเป็นกุศโลบายในการสอน ข้าราชบริวารในเรื่องความ
สามัคคี ความรักชาติ และความชื่อสัตย์ ที่น่าสนใจคือ การทําคําพังเพย หรือสุภาษิตไทยมาเป็นหัวข้อในการ
แสดงเพื่อให้ผู้ชมได้ทายละครชนิดนี้มีชื่อว่า “ละครปริศนา” พระองค์ทรงโปรดให้ตั้งกรมมหรสพ และโรงเรียน
ฝึกหัดศิลปะทางโขน ละคร และปี่พาทย์ ชื่อว่า “โรงเรียนทหารกระบี่กระบอง” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
พรานหลวง ผู้ใดที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี - นาฏศิลป์ และการละครจะได้รับบรรดาศักดิ์จาก
แต่งตั้งเป็นคุณหลวง คุณพระ เจ้าพระยา และท่านเจ้าพระยา
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สมัยรั ช กาลที่ ๗ พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่ หัว สมั ย นี้เป็ นช่ วงต่อของการเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านของคนไทย การละครก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นสมัยใหม่มากขึ้น เกิดละครหลวงวิจิตรวาทการ เป็นละคร
ปลุกใจให้รักชาติ มีความเสียสละ และการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี เช่น เรื่องเลือดสุพรรณ อานุภาพ
แห่งความรัก อานุภาพแห่งความเสียสละ และอานุภาพพ่อขุนรามคําแหง เป็นต้น เกิดละครร้อง ซึ่งเป็นคณะ
ละครเอกชนมากมาย ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ละครจันทโรภาส ของตามจองจันทร์ จันทรคณา หรือตามปากกา ว่า
พรานบูรณ์ ลักษณะการแสดงเป็นละครเวที มีการทําเพลงไทยเดิม มาใส่บทร้องสมัยใหม่ เป็นลักษณะเพลงไทย
สากล แต่ยังใช้เรียกชื่อว่าละครร้อง เรื่องที่มีชื่อเสียง คือ เรื่องจันทร์เจ้าขา
สมัยรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สมัยนี้พันตรีหลวงวิจิตรวาทการ ได้ให้
กําเนิดละครหลวงวิจิตรซึ่งเป็นละครปลุกใจให้รักชาติ และสร้างแรงจูงใจให้คนไทยหันมาสนใจนาฏศิลป์ไทย
ส่งเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยให้เป็นที่ยกย่องนานาอารยประเทศ ทําให้ศิลปะโขน ละคร ระบํา รํา ฟ้อน
ยังคงสืบทอดเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาสืบต่อมา
สมัยรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นาฏศิลป์และการละคร อยู่ในความ
รับผิดชอบของรัฐบาล คือ กระทรวงวัฒนธรรม มีการส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญนาฎศิลป์ไทยคิดประดิษฐ์ท่ารํา
ชุดใหม่ ๆ และการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
ละครไทยสมัยปัจจุบนั
สมัยปัจจุบันเป็นยุค IT ยุคของโลกาภิวัฒน์ โลกไร้พรมแดนมีการแสดงมากมายเกิดขึ้น จากอิทธิพล
ของชาติต่างๆ การละครไทยก็มีรูปแบบเปลี่ยนไปจากละครรํา ละครร้อง ที่ทําเสนอเรื่องของกษัตริย์ เจ้าหญิง
เจ้าชาย ที่เรียกว่า เรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ เปลี่ยนเป็นละครเวที ละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ ที่นําเสนอเรื่องชีวิต ของ
บุค คลที่อยู่ใ นสั งคมปัจจุ บัน เรี ยกว่าละครสะท้อนชีวิตและสังคม ซึ่งถ่ายทอดออกตามสื่ อ วิท ยุ โทรทัศ น์
ภาพยนตร์ เป็นที่นิยมเพราะสามารถเข้าถึง ประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีละครเวที ที่แสดงอย่างหรูหรา
ตระการตาด้วยเครื่องแต่งกาย ฉาก แสงสี ระบบเสียง เหมือนการแสดงบอร์ดเวย์ ของอเมริกา
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ชิ้นงานที่ ๓ เรือ่ ง การละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ๑
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง การละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ๑

การละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ๑
คําชีแ้ จง ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์การละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ลงในแบบบันทึกทีก่ ําหนดให้
ชื่อ....................................................................................................................ชั้น...........................เลขที่.............

สมัยน่านเจ้า
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
สมัยสุโขทัย
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
.........................

การละครไทยใน
ยุคสมัยต่าง ๆ

สมัยธนบุรี
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

สมัยอยุธยา
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
........................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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แบบประเมินชิ้นงานที่ ๓ เรือ่ ง การละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ๑
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง การละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ๑
คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
เลขที่
ชื่อ - เลขที่
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้ ปรับปรุง รวม แปลผล
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
๑. วิเคราะห์ละคร วิเคราะห์เนื้อหาของ วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหา
ไทยยุคสมัยต่าง ๆ ละครไทยยุคสมัย ต่าง ของละครไทยยุค ของละครไทยยุค
สมัยต่าง ๆ ได้
สมัยต่าง ๆ ได้
ๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจน
ถูกต้องเป็นส่วน ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย
ใหญ่
รายการประเมิน

ปรับปรุง (๑)
วิเคราะห์เนื้อหา
ของละครไทยยุค
สมัยต่าง ๆ ไม่
ถูกต้อง

ขอบเขตเนื้อหา
การละครไทย
- ประวัติการละครไทยสมัยรัตนโกสินทร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจการละครไทยในแต่ละยุคสมัย
ด้านทักษะและกระบวนการ
- อธิบายการละครไทยในแต่ละยุคสมัย
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของการแสดงละคร

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ การละครไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้ เรื่อง ประวัติการละครไทย จากคาบเรียนที่
ผ่านมา
ขั้นสอน
๑. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการต่อจากคาบเรียนที่แล้วและให้นักเรียน
ศึกษาใบความรู้ การละครไทย เรื่อง ประวัติการละครไทย ในแต่ ละยุคสมัย
พร้อมทั้งอธิบายให้นักเรียนฟัง
ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง ประวัติการละครไทยในแต่ละยุคสมัย
เป็นผังมโนทัศน์

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
เรื่อง ประวัตกิ ารละครไทย ๒
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔

แหล่งเรียนรู้
สื่อ
๑. ใบความรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ชิ้นงานที่ ๔ การละครไทย
ในยุคสมัยต่าง ๆ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจการละครไทย
ในแต่ละยุคสมัย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- อธิบายการละครไทย
ในแต่ละยุคสมัย
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์
ของการแสดงละคร
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วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินชิ้นงาน

ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินชิ้นงาน

ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ใบความรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การละครไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ - ๔ เรื่อง ประวัตกิ ารละครไทย

ที่มา : https://pantip.com/topic/36787345

ประวัตกิ ารละครไทยในแต่ละยุคสมัย
การละครไทยเป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ อ ยู่ กั บ คนไทยมาตั้ ง แต่ เ รา มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ข องชาติ มี
วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ละครสมัยน่านเจ้า อาณาจักรน่านเจ้าเป็นถิ่นที่คนไทยอยู่อาศัยเป็นที่แรกจากการค้นพบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ พบว่าการแสดงละคร เรื่องมโนราห์ การแสดงระบํานกยูง ระบําหมวก
ละครสมัยสุโขทัย การค้นพบหลักฐานศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหง กล่าวถึง การเล่นดนตรี การ
ประโคม เครื่องดนตรี เช่น พิณ สังข์ ในสมัยสุโขทัยนี้ ไทยได้รับวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามา พร้อมกับเรื่องของ
ศาสนาพุทธ และ ฮินดู ด้านการแสดงได้รับการพัฒนารํา และ ระบํา ตามแบบอย่างของอินเดีย มีการบัญญัติ
คําโขน ละคร ฟ้อนรํา
ละครสมัยอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายและขยายอาณาจักร
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราชและอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งเป็นต้นแบบโนรา - ชาตรี ซึ่งกรุงศรี
อยุธยาได้มีการแสดงละครชาตรีกันอย่างแพร่หลาย ละครชาตรีแบบดั้งเดิมนั้นมีผู้แสดง ๓ คน ตัวพระ ตัวนาง
และตัวตลก โดยใช้ผู้แสดงเป็นผู้ชายล้วน ต่อมาได้มีการนําเอานิทานพื้นบ้าน มาแสดงเป็นละครชาตรีแบบปรับปรุง
มีบทละครที่นิยม เช่น พิกุลทอง ไชยเชษฐ์ แก้วหน้าม้า ฯลฯ และยังมีการปรับปรุงการแสดงเป็นละครนอก เป็น
ที่นิยมของชาวบ้านชาวเมือง มีบทละครนอก ได้แก่ คาวี สังข์ทอง สังข์ศิลป์ชัย ฯลฯ และละครในซึ่งเป็นละครที่
จัดแสดงในวัง มีเฉพาะนักแสดงที่เป็นผู้หญิง เรื่องที่แสดง ได้แก่ รามเกียรติ์ อุณรุฑ และ ดาหลัง (อิเหนา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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ละครสมั ย กรุ ง ธนบุ รี ตามประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย สมั ย กรุ ง ธนบุ รี เป็ น สมั ย ที่ มี ร ะยะเวลาในการ
ครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ คือ พระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ พระเจ้าตากสินมหาราช น้อยที่สุด ๑๕ ปี และเป็น
เวลาที่เพิ่งเสร็จจากการทําสงคราม แต่พระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงโปรดละครมาก ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ ๕ ตอน ได้แก่ ท้าวมาลีวราชว่าความ ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีหงายกรด (เผารูปเทวดา) ตอนพระลักษณ์
ถูกหอกกบิลพัท ตอนหนุมานเกี้ยวนางวาริน และตอนปล่อยม้าอุปการ นอกจากนี้ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร
แล้ว พระองค์ยังทรงบัญชาการฝึกซ้อมละครด้วยพระองค์เอง
ละครสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๗) การละครสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจาก
เป็นเวลาที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ให้ความ
สนพระทัยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แต่งบทละครและมีคณะละครอยู่ในวังหลวง
สมัยรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเป็นประมุขของกวีพระราชนิพนธ์
บทละคร ๔ เรื่อง ได้แก่ อุณรุฑ รามเกียรติ์ ดาหลัง และอิเหนา
สมัยรัชกาลที่ ๒ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครไว้มากมาย เช่น
บทละครนอก ๖ เรื่อง ได้แก่ ไกรทอง คาวี สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ มณีพิชัย และสังข์ศิลป์ชัย พระราชนิพนธ์บท
ละครในเรื่องอิเหนา ซึ่งได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดแห่งละครรํา
สมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ยกเลิกละครหลวง จึงทําให้การละคร
ไทยแพร่หลายในหมู่ประชาชนมากขึ้น มีการละครของเจ้าขุนมูลฝึกหัดละคร แสดงเป็นอาชีพจนมีรายได้จาก
การแสดงมากมาย เช่น ละครพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ ละครเจ้ากรับ จะเห็นได้ว่าการแสดงละครทําให้เจ้าของ
คณะละครมีฐานะร่ํารวย จึงเกิดศรัทธาในการสร้างวัด ที่มีชื่อเสียงกับการละคร เช่น วัดละครทํา วัดนายโรง
สมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ละครหลวง และมีการเก็บภาษี
มหรสพ ขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่า ภาษีโขนละคร มีบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์เรื่อง รามเกียรติ ตอนพระราม
เดินดง บทเบิกโรง เรื่องนารายณ์ปราบนนทก
สมั ย รั ช กาลที่ ๕ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว อาจกล่ า วได้ ว่ า สมั ย ของพระองค์
การละครมีการพัฒนารูปแบบเป็นอย่าง มากจากที่พระองค์ทรงประพาสยุโรป โดยมีเจ้าพระยาเทเวศร์ วงศ์
วิวัฒน์ และสมเด็จเจ้าฟ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และข้าราชบริภารตามเสด็จด้วย ได้
ไปพบเห็นการแสดงของประเทศยุโรป เช่น โอเปร่า เรียกว่าละครดึกดําบรรพ์ และละครของเจ้าพระยามหินทร
ศักดิ์ธํารง มีโรงละครที่แสดงแล้วเก็บเงินจากผู้ชมเป็นคณะแรก ชื่อโรงละครปริ้นเซียเตอร์ นอกจากนี้พระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระนราธิประพันธ์พงศ์ ทรงฝึกหัดละครรํามีชื่อคณะว่า “ละครหลวงนฤมิตร” ต่อมาเปลี่ยน
การแสดงมาเป็นละครร้อง เรียกว่า “ละครปรีดาลัย” ซึ่งเป็นต้นแบบของละครร้องสมัยต่อมา
สมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดการละครเป็นอย่างยิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์บทละครไว้หลายเรื่อง เช่น เรื่องพระร่วง
สกุนตลา ท้าวแสนปม เป็นต้น พระองค์ได้ใช้การละครเป็นกุศโลบายในการสอน ข้าราชบริวารในเรื่องความ
สามัคคี ความรักชาติ และความชื่อสัตย์ ที่ท่าสนใจคือ การทําคําพังเพย หรือ สุภาษิตไทยมาเป็นหัวข้อในการ
แสดงเพื่อให้ผู้ชมได้ทายละครชนิดนี้มีชื่อว่า “ละครปริศนา” พระองค์ทรงโปรดให้ตั้งกรมมหรสพ และโรงเรียน
ฝึกหัดศิลปะทางโขน ละคร และปี่พาทย์ ชื่อว่า “โรงเรียนทหารกระบี่กระบอง” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
พรานหลวง ผู้ใดที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี - นาฏศิลป์ และการละครจะได้รับบรรดาศักดิ์จาก
แต่งตั้งเป็นคุณหลวง คุณพระ เจ้าพระยา และท่านเจ้าพระยา
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สมัยรั ช กาลที่ ๗ พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่ หัว สมั ย นี้เป็ นช่ วงต่อของการเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านของคนไทย การละครก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นสมัยใหม่มากขึ้น เกิดละครหลวงวิจิตรวาทการ เป็นละคร
ปลุกใจให้รักชาติ มีความเสียสละ และการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี เช่น เรื่องเลือดสุพรรณ อานุภาพ
แห่งความรัก อานุภาพแห่งความเสียสละ และอานุภาพพ่อขุนรามคําแหง เป็นต้น เกิดละครร้อง ซึ่งเป็นคณะ
ละครเอกชนมากมาย ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ละครจันทโรภาส ของตามจองจันทร์ จันทรคณา หรือตามปากกา ว่า
พรานบูรณ์ ลักษณะการแสดงเป็นละครเวที มีการทําเพลงไทยเดิม มาใส่บทร้องสมัยใหม่ เป็นลักษณะเพลงไทย
สากล แต่ยังใช้เรียกชื่อว่าละครร้อง เรื่องที่มีชื่อเสียง คือ เรื่องจันทร์เจ้าขา
สมัยรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สมัยนี้พันตรีหลวงวิจิตรวาทการ ได้ให้
กําเนิดละครหลวงวิจิตรซึ่งเป็นละครปลุกใจให้รักชาติ และสร้างแรงจูงใจให้คนไทยหันมาสนใจนาฏศิลป์ไทย
ส่งเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยให้เป็นที่ยกย่องนานาอารยประเทศ ทําให้ศิลปะโขน ละคร ระบํา รํา ฟ้อน
ยังคงสืบทอดเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาสืบต่อมา
สมัยรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นาฏศิลป์และการละคร อยู่ในความ
รับผิดชอบของรัฐบาล คือ กระทรวงวัฒนธรรม มีการส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยคิดประดิษฐ์ท่ารํา
ชุดใหม่ ๆ และการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
ละครไทยสมัยปัจจุบนั
สมัยปัจจุบันเป็นยุค IT ยุคของโลกาภิวัตน์ โลกไร้พรมแดนมีการแสดงมากมายเกิดขึ้น จากอิทธิพลของ
ชาติต่าง ๆ การละครไทยก็มีรูปแบบเปลี่ยนไปจากละครรํา ละครร้อง ที่ทําเสนอเรื่องของกษัตริย์ เจ้าหญิง
เจ้าชาย ที่เรียกว่า เรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ เปลี่ยนเป็นละครเวที ละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ ที่นําเสนอเรื่องชีวิต ของ
บุคคลที่อยู่ในสังคมปัจจุบัน เรียกว่า ละครสะท้อนชี วิตและสังคม ซึ่งถ่ายทอดออกตามสื่อ วิทยุ โทรทัศ น์
ภาพยนตร์ เป็นที่นิยมเพราะสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีละครเวทีที่แสดงอย่างหรูหรา
ตระการตาด้วยเครื่องแต่งกาย ฉาก แสงสี ระบบเสียง เหมือนการแสดงบอร์ดเวย์ ของอเมริกา
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ชิ้นงานที่ ๓ เรือ่ ง การละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ๒
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ๒
การละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ๒
คําชีแ้ จง ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์การละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ลงในแบบบันทึกทีก่ ําหนดให้
ชื่อ....................................................................................................................ชั้น...........................เลขที่.............
ละครสมัยรัตนโกสินทร์
ละครสมัยรัชกาลที่ ๑
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

ละครสมัยรัชกาลที่ ๒
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

ละครสมัยรัชกาลที่ ๓
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

ละครสมัยรัชกาลที่ ๔
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

ละครสมัยรัชกาลที่ ๕
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

ละครสมัยรัชกาลที่ ๖
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

ละครสมัยรัชกาลที่ ๗
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

ละครสมัยรัชกาลที่ ๘
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

ละครสมัยรัชกาลที่ ๙
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..................................................................................

ละครสมัยปัจจุบนั
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
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แบบประเมินชิ้นงานที่ ๓ เรือ่ ง การละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ๒
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ๒
คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
เลขที่
ชื่อ - เลขที่
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้ ปรับปรุง รวม แปลผล
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
๑. วิเคราะห์ละคร วิเคราะห์เนื้อหาของ วิเคราะห์เนื้อหาของ วิเคราะห์เนื้อหา
ของละครไทย
ไทยยุคสมัยต่าง ๆ ละครไทยยุคสมัย ต่าง ละครไทยยุคสมัย
ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเป็น ยุคสมัยต่าง ๆ ได้
ๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจน
ถูกต้องเป็นส่วน
ส่วนใหญ่
น้อย
รายการประเมิน

ปรับปรุง (๑)
วิเคราะห์เนื้อหา
ของละครไทย
ยุคสมัยต่าง ๆ ไม่
ถูกต้อง

ขอบเขตเนื้อหา
ละครไทยแบบดั้งเดิม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจละครไทยแบบดั้งเดิม
ด้านทักษะและกระบวนการ
- อธิบายละครไทยแบบดั้งเดิม
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของการแสดงละคร

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ การละครไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕
เรื่อง ละครไทยแบบดัง้ เดิม
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
ครูและนักเรียนทบทวนความรู้ เรื่อง ประวัติการละครไทย
ขั้นสอน
๑. ครูนําตัวอย่างละครไทยละครไทยแบบดั้งเดิม มาให้นักเรียนชม จากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของละครแต่ละ
ประเภท
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ การละครไทย เรื่อง ละครไทยแบบดังเดิม
พร้อมทั้งอธิบายให้นักเรียนฟัง
๓. จากนั้นร่วมกันตอบคําถาม โดยครูใช้คําถามตามหัวข้อที่กําหนด เช่น
- ละครไทยแบบดั้งเดิมมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
- ละครนอก มีลักษณะเป็นอย่างไร
- ละครในและละครนอกมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ฯลฯ
ขั้นสรุป
ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง ละครไทยแบบดั้งเดิม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

แหล่งเรียนรู้
สื่อ
๑. ใบความรู้
๒. บัตรภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจละครไทยแบบ
ดั้งเดิม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- อธิบายละครไทยแบบ
ดั้งเดิม
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์
ของการแสดงละคร

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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ใบความรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การละครไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ - ๖ เรื่อง ละครไทย

ที่มา : https://pantip.com/topic/36787345

ประเภทของละครไทย
ละครไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ละครแบบดั้งเดิมมี ๓ ชนิด คือ
๑.๑ ละครชาตรี
๑.๒ ละครนอก
๑.๓ ละครใน
๒. ละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ มี ๖ ชนิด คือ
๒.๑ ละครดึกดําบรรพ์
๒.๒ ละครพันทาง
๒.๓ ละครเสภา
๒.๔ ละครร้อง แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
- ละครร้องล้วน ๆ
- ละครร้องสลับพูด
๒.๕ ละครพูด แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
- ละครพูดล้วน ๆ
- ละครพูดสลับรํา
๒.๖ ละครสังคีต
นอกจากนั้นยังมีการแสดงที่เกิดขึ้นใหม่ในสมัย รัชกาลที่ ๕ อีก ๒ อย่างคือ ลิเกและหุ่น (หุ่นเล็ก,
หุ่นกระบอก, หุ่นละครเล็ก)
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๑. ละครชาตรี เป็ นรู ป แบบละครรําที่ เก่ าแก่ ข องไทย เรื่ องของละครชาตรี มี กํ าเนิ ด มาจากเรื่อ ง
มโนราห์ การแสดงโนราเป็นที่นิยมอยู่ทางภาคใต้ ละครโนราชาตรีอาจจะมีผู้นํามาแสดงในภาคกลางตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา แต่เดิมผู้แสดงเป็นชายล้วนมีเพียง ๓ คนเท่านั้น ได้แก่ นายโรง ซึ่งแสดงเป็นตัวพระ อีก ๒ คน
คือ ตัวนาง และตัวจําอวด ซึ่งแสดงตลกและเป็นตัวเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เช่น ฤาษี พราน สัตว์ ในสมัยหลังละคร
ชาตรี เพิ่มผู้แสดงให้มากขึ้นและใช้ผู้หญิงร่วมแสดงด้วย
๒. ละครนอก มีการดําเนินท้องเรื่องที่รวดเร็ว กระชับ สนุก การแสดงมีชีวิตชีวา ส่วนมากใช้ผู้ชาย
แสดงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ละครนอกไม่คํานึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับยศศักดิ์และฐานะของ
ตัวละครแต่อย่างใด ตัวละครที่เป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ก็สามารถโต้ตอบตลกกับเสนากํานัลหรือไพร่พล
ได้ ละครนอกที่นิยมเล่น ได้แก่ เรื่อง สังข์ทอง ไกรทอง สุวรรณหงส์ พระอภัยมณี เป็นต้น
๓. ละครใน จากรูปแบบของละครนอกที่ได้รับการพัฒนาขึ้ นมาเป็นตัวละครในวัง ผู้แสดงหญิง
ล้วน แบบอย่างละครในนี้ได้สงวนไว้เฉพาะในวังหลวงเท่านั้น การแสดงละครในมุ่งที่ความประณีตสวยงามเป็น
หลัก ทั้งศิลปะการรําที่มีลีลาท่าทางงดงาม นุ่มนวล เครื่องแต่งกายสวยประณีต ดนตรีและเพลงที่ไพเราะ ผู้ชม
ละครในไม่มุ่งความสนุกสนานตื่นเต้นเหมือนละครนอก แต่จะมุ่งดูศิลปะการร่ายรํา ลีลาท่าทางที่ประณีต
งดงามและเพลงที่ไพเราะมากกว่า เรื่องที่ใช้แสดงละครในนั้นมีอยู่ ๓ เรื่อง ได้แก่ รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา
๔. ละครดึกดําบรรพ์ เป็นการแสดงละครแบบหนึ่งในประเภทละครรําเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕
เนื่ อ งมาจากมี เ จ้ า นายชาวต่ า งชาติ เ ข้ า เฝ้ า อยู่ ห ลายครั้ ง จึ ง โปรดให้ มี ก ารละเล่ น ให้ แ ขกบ้ า นแขกเมื อ งได้
รับชม โดยเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) ได้คิดการแสดงในรูปแบบคอนเสิร์ตโดยเนื้อเรื่อง
ตัดตอนมาจากวรรณคดีไทย โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเลือก
เพลงและอํานวยการซ้อม จึงถือว่าการแสดงในครั้งนั้นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของละครดึกดําบรรพ์ ต่อมา
ภายหลังเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ได้มีโอกาสชมละครโอเปร่า จึงเกิดความชอบใจและนําปรับปรุงให้เข้ากับ
ละครดึกดําบรรพ์ของไทย ละครดึกดําบรรพ์ที่นิยมเล่น ได้แก่ เรื่อง สังข์ทอง คาวี ฯลฯ
๕. ละครพันทาง หมายถึง ละครแบบผสม คือ การนําเอาลีลาท่าทีของชนต่างชาติเข้ามาปรับปรุงกับ
ท่ารําแบบไทย ๆ การแสดงละครชนิดนี้แต่เดิมเป็นการริเริ่มของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธํารง เป็นผู้คิดค้น
นําเอาเรื่องของพงศาวดารของชาติต่าง ๆ มาแต่งเป็นบทละครสําหรับแสดง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ได้กําหนดชื่อนี้และทรงปรับปรุงให้มีฉากประกอบการแสดงและปรับปรุงลีลาท่ารําของ
ชนชาติกับท่าทางอิริยาบถของสามัญชนเข้ามาผสมกัน บทที่ใช้มักกล่าวถึงตัวละครที่มีเชื้อชาติต่าง ๆ เช่น
พม่า มอญ จีน ลาว ลักษณะการแต่งตัวของละครพันทางจะแต่งตามเชื้อชาติ และความเป็นจริงของตัว
ละครในบทนั้น ๆ
๖. ละครเสภา คือละครที่มีลักษณะการแสดงคล้ายละครนอก รวมทั้งเพลงร้องนํา ทํานองดนตรี และ
การแต่ ง กายของตั ว ละคร แต่ มี ข้ อ บั ง คั บ อยู่ อ ย่ า งหนึ่ ง คื อ ต้ อ งมี ขั บ เสภาแทรกอยู่ ด้ ว ยจึ ง จะเป็ น ละคร
เสภา ก่อนที่จะเกิดละครเสภาขึ้นนั้น เข้าใจว่าจะมีการขับเสภาเป็นเรื่องราวก่อน ต่อมาได้วิวัฒนาการให้มีผู้
แสดงออกมาแสดงตามบทเสภาและบทร้อง ครั้งแรกก็อาจจะเป็นเพียงตอนใดตอนหนึ่ง ครั้นต่อมาก็เลย
ปรับปรุงให้เป็นการแสดงทั้งหมด ละครเสภาที่นิยมเล่นกันมาก คือ ขุนช้างขุนแผน
๗. ละครร้อง เป็นศิลปะการแสดงละครแบบใหม่ ที่กาํ เนิดขึ้นในตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงขึ้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากละครต่างประเทศ ละครร้องแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ
- ละครร้องสลับพูด ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
- ละครร้องล้วน ๆ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
(รัชกาลที่ (๖)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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๘. ละครพูด ละครพูดเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้มีการแสดงละครพูดสมัครเล่นเป็นครั้งแรก เนื้อเรื่องละครพูดที่แสดงในสมัยนี้ ดัดแปลงมาจากบทละครรําที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลาย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นยุคทองของละครพูด ประชาชนให้
ความสนใจต่อละครประเภทนี้มาก เพราะเห็นว่าเป็นของแปลกและแสดงได้ง่าย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนละครพูดอย่างดียิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดที่ดีเด่นเป็นจํานวนมาก และ
ทรงร่วมในการแสดงด้วยหลายครั้ง ละครพูดแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ คือ
- ละครพูดล้วน ๆ ในสมัยโบราณใช้ผู้ชายแสดงล้วน ต่อมานิยมใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วน ต่อมานิยมใช้
ผู้แสดงชายจริงหญิงแท้
- ละครพูดสลับลํา ใช้ผู้แสดงทั้งชายและหญิง เหมือนละครพูดแบบร้อยกรอง
๙. ละครสังคีต คําว่า “สังคีต” หมายถึง การรวมเอาการฟ้อนรําและการละคร พร้อมทั้งดนตรีทาง
ขับร้อง และดนตรีทางเครื่องด้วย ละครสังคีต หมายถึง ละครที่มีทั้งบทพูดและบทร้องเป็นส่วนสําคัญเสมอ จะ
ตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกไม่ได้ ละครสังคีตเป็นละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มขึ้น
โดยมีวิวัฒนาการจากละครพูดสลับลํา ต่างกันที่ละครสังคีตมีบทสําหรับพูด และบทสําหรับตัวละครร้องในการ
ดําเนินเรื่องเท่า ๆ กัน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บัตรภาพละครไทย
ละครชาตรี

ที่มา : https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS0000051/#group-5

ละครนอก

ที่มา : https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=rouenrarai&month=07-2010&date=16&group=10&gblog=5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
ละครใน

ที่มา : https://d5e3a706-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com

ละครพันทาง

ที่มา : http://sweetmemoirs.thaimultiply.com/photos
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ขอบเขตเนื้อหา
ละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- ละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่
ด้านทักษะและกระบวนการ
- อธิบายละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่
- อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อละคร
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของการแสดงละคร

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ การละครไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
ครูและนักเรียนทบทวนความรู้ เรื่อง ละครไทยแบบดั้งเดิม
ขั้นสอน
๑. ครูนําตัวอย่างละครไทยละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่ มาให้นักเรียนชม
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของ
ละครแต่ละประเภท
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ การละครไทย เรื่อง ละครไทยแบบปรับปรุงขึ้น
ใหม่ พร้อมทั้งอธิบายให้นักเรียนฟัง
๓. จากนั้นร่วมกันตอบคําถาม โดยครูใช้คําถามตามหัวข้อที่กําหนด เช่น
- ละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่ มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
- ละครพันทาง มีลักษณะเป็นอย่างไร
- ละครร้องและละครพูดมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ฯลฯ
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มี
ผลต่อละคร
ขั้นสรุป
ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นร่ วมกั น สรุ ป ความรู้ เรื่ อ ง ละครไทยแบบปรับ ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ แ ละ
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อละคร

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖
เรื่อง ละครไทยแบบปรับปรุงขึน้ ใหม่
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔

แหล่งเรียนรู้
สื่อ
๑. ใบความรู้
๒. บัตรภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ชิ้ น งานที่ ๔ อิ ท ธิ พ ลของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อละคร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจละครไทยแบบ
ปรับปรุงขึ้นใหม่
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- อธิบายละครไทยแบบปรับปรุง
ขึ้นใหม่
- อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่
มีผลของเนื้อหาของละคร
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของ
การแสดงละคร

วิธีการ
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เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม
ประเมินชิ้นงาน

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
แบบประเมินชิ้นงาน พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
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ใบความรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การละครไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ - ๖ เรื่อง ละครไทย

ที่มา : https://pantip.com/topic/36787345

ประเภทของละครไทย
ละครไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ละครแบบดั้งเดิมมี ๓ ชนิด คือ
๑.๑ ละครชาตรี
๑.๒ ละครนอก
๑.๓ ละครใน
๒. ละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ มี ๖ ชนิด คือ
๒.๑ ละครดึกดําบรรพ์
๒.๒ ละครพันทาง
๒.๓ ละครเสภา
๒.๔ ละครร้อง แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
- ละครร้องล้วน ๆ
- ละครร้องสลับพูด
๒.๕ ละครพูด แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
- ละครพูดล้วน ๆ
- ละครพูดสลับรํา
๒.๖ ละครสังคีต
นอกจากนั้นยังมีการแสดงที่เกิดขึ้นใหม่ในสมัย รัชกาลที่ ๕ อีก ๒ อย่างคือ ลิเกและหุ่น (หุ่นเล็ก,
หุ่นกระบอก, หุ่นละครเล็ก)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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๑. ละครชาตรี เป็ นรู ป แบบละครรําที่ เก่ าแก่ ข องไทย เรื่ องของละครชาตรี มี กํ าเนิ ด มาจากเรื่อ ง
มโนราห์ การแสดงโนราเป็นที่นิยมอยู่ทางภาคใต้ ละครโนราชาตรีอาจจะมีผู้นํามาแสดงในภาคกลางตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา แต่เดิมผู้แสดงเป็นชายล้วนมีเพียง ๓ คนเท่านั้น ได้แก่ นายโรง ซึ่งแสดงเป็นตัวพระ อีก ๒ คน
คือ ตัวนาง และตัวจําอวด ซึ่งแสดงตลกและเป็นตัวเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เช่น ฤาษี พราน สัตว์ ในสมัยหลังละคร
ชาตรี เพิ่มผู้แสดงให้มากขึ้นและใช้ผู้หญิงร่วมแสดงด้วย
๒. ละครนอก มีการดําเนินท้องเรื่องที่รวดเร็ว กระชับ สนุก การแสดงมีชีวิตชีวา ส่วนมากใช้ผู้ชาย
แสดงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ละครนอกไม่คํานึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับยศศักดิ์และฐานะของ
ตัวละครแต่อย่างใด ตัวละครที่เป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ก็สามารถโต้ตอบตลกกับเสนากํานัลหรือไพร่พล
ได้ ละครนอกที่นิยมเล่น ได้แก่ เรื่อง สังข์ทอง ไกรทอง สุวรรณหงส์ พระอภัยมณี เป็นต้น
๓. ละครใน จากรูปแบบของละครนอกที่ได้รับการพัฒนาขึ้ นมาเป็นตัวละครในวัง ผู้แสดงหญิง
ล้วน แบบอย่างละครในนี้ได้สงวนไว้เฉพาะในวังหลวงเท่านั้น การแสดงละครในมุ่งที่ความประณีตสวยงามเป็น
หลัก ทั้งศิลปะการรําที่มีลีลาท่าทางงดงาม นุ่มนวล เครื่องแต่งกายสวยประณีต ดนตรีและเพลงที่ไพเราะ ผู้ชม
ละครในไม่มุ่งความสนุกสนานตื่นเต้นเหมือนละครนอก แต่จะมุ่งดูศิลปะการร่ายรํา ลีลาท่าทางที่ประณีต
งดงามและเพลงที่ไพเราะมากกว่า เรื่องที่ใช้แสดงละครในนั้นมีอยู่ ๓ เรื่อง ได้แก่ รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา
๔. ละครดึกดําบรรพ์ เป็นการแสดงละครแบบหนึ่งในประเภทละครรําเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕
เนื่ อ งมาจากมี เ จ้ า นายชาวต่ า งชาติ เ ข้ า เฝ้ า อยู่ ห ลายครั้ ง จึ ง โปรดให้ มี ก ารละเล่ น ให้ แ ขกบ้ า นแขกเมื อ งได้
รับชม โดยเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) ได้คิดการแสดงในรูปแบบคอนเสิร์ตโดยเนื้อเรื่อง
ตัดตอนมาจากวรรณคดีไทย โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเลือก
เพลงและอํานวยการซ้อม จึงถือว่าการแสดงในครั้งนั้นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของละครดึกดําบรรพ์ ต่อมา
ภายหลังเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ได้มีโอกาสชมละครโอเปร่า จึงเกิดความชอบใจและนําปรับปรุงให้เข้ากับ
ละครดึกดําบรรพ์ของไทย ละครดึกดําบรรพ์ที่นิยมเล่น ได้แก่ เรื่อง สังข์ทอง คาวี ฯลฯ
๕. ละครพันทาง หมายถึง ละครแบบผสม คือ การนําเอาลีลาท่าทีของชนต่างชาติเข้ามาปรับปรุงกับ
ท่ารําแบบไทย ๆ การแสดงละครชนิดนี้แต่เดิมเป็นการริเริ่มของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธํารง เป็นผู้คิดค้น
นําเอาเรื่องของพงศาวดารของชาติต่าง ๆ มาแต่งเป็นบทละครสําหรับแสดง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ได้กําหนดชื่อนี้และทรงปรับปรุงให้มีฉากประกอบการแสดงและปรับปรุงลีลาท่ารําของ
ชนชาติกับท่าทางอิริยาบถของสามัญชนเข้ามาผสมกัน บทที่ใช้มักกล่าวถึงตัวละครที่มีเชื้อชาติต่าง ๆ เช่น
พม่า มอญ จีน ลาว ลักษณะการแต่งตัวของละครพันทางจะแต่งตามเชื้อชาติ และความเป็นจริงของตัว
ละครในบทนั้น ๆ
๖. ละครเสภา คือละครที่มีลักษณะการแสดงคล้ายละครนอก รวมทั้งเพลงร้องนํา ทํานองดนตรี และ
การแต่ ง กายของตั ว ละคร แต่ มี ข้ อ บั ง คั บ อยู่อ ย่ า งหนึ่ ง คื อ ต้ อ งมี ขับ เสภาแทรกอยู่ ด้ ว ยจึ ง จะเป็ น ละครเสภา
ก่อนที่จะเกิดละครเสภาขึ้นนั้น เข้าใจว่าจะมีการขับเสภาเป็นเรื่องราวก่อน ต่อมาได้วิวัฒนาการให้มีผู้แสดง
ออกมาแสดงตามบทเสภาและบทร้อง ครั้งแรกก็อาจจะเป็นเพียงตอนใดตอนหนึ่ง ครั้นต่อมาก็เลยปรับปรุงให้
เป็นการแสดงทั้งหมด ละครเสภาที่นิยมเล่นกันมาก คือ ขุนช้างขุนแผน
๗. ละครร้อง เป็นศิลปะการแสดงละครแบบใหม่ ที่กาํ เนิดขึ้นในตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงขึ้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากละครต่างประเทศ ละครร้องแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ
- ละครร้องสลับพูด ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
- ละครร้องล้วน ๆ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
(รัชกาลที่ ๖)
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๘. ละครพูด ละครพูดเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มีการแสดงละครพูดสมัครเล่นเป็นครั้งแรก เนื้อเรื่องละครพูดที่แสดงในสมัยนี้ ดัดแปลงมาจากบท
ละครรําที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นยุคทองของละครพูด
ประชาชนให้ความสนใจต่อละครประเภทนี้มาก เพราะเห็นว่าเป็นของแปลกและแสดงได้ง่าย พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนละครพูดอย่างดียิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดที่ดีเด่นเป็นจํานวน
มาก และทรงร่วมในการแสดงด้วยหลายครั้ง ละครพูดแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ คือ
- ละครพูดล้วน ๆ ในสมัยโบราณใช้ผู้ชายแสดงล้วน ต่อมานิยมใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วน ต่อมานิยมใช้
ผู้แสดงชายจริงหญิงแท้
- ละครพูดสลับลํา ใช้ผู้แสดงทั้งชายและหญิง เหมือนละครพูดแบบร้อยกรอง
๙. ละครสังคีต คําว่า “สังคีต” หมายถึง การรวมเอาการฟ้อนรําและการละคร พร้อมทั้งดนตรีทาง
ขับร้อง และดนตรีทางเครื่องด้วย ละครสังคีต หมายถึง ละครที่มีทั้งบทพูดและบทร้องเป็นส่วนสําคัญเสมอ
จะตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกไม่ได้ ละครสังคีตเป็นละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มขึ้น
โดยมีวิวัฒนาการจากละครพูดสลับลํา ต่างกันที่ละครสังคีตมีบทสําหรับพูด และบทสําหรับตัวละครร้องในการ
ดําเนินเรื่องเท่า ๆ กัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
บัตรภาพละครไทย
ละครชาตรี

ที่มา : https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS0000051/#group-5

ละครนอก

ที่มา : https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=rouenrarai&month=07-2010&date=16&group=10&gblog=5
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ละครใน

ที่มา : https://d5e3a706-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com

ละครพันทาง

ที่มา : http://sweetmemoirs.thaimultiply.com/photos

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
ละครไทยปัจจุบนั

ที่มา : https://www.facebook.com/Lakornthaijukwong/photos
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ชิ้นงานที่ ๔ เรือ่ ง อิทธิพลของวัฒนธรรมทีม่ ีผลต่อละคร
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อละคร

อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อละคร
คําชีแ้ จง ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มผี ลต่อละคร ลงในแบบบันทึกที่กําหนดให้
ชื่อ....................................................................................................................ชั้น...........................เลขที่.............

การแต่งกาย

บทละคร

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

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

อิทธิพลของวัฒนธรรม
ที่มีผลต่อละคร
เนื้อร้อง - ดนตรี

อื่น ๆ

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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แบบประเมินชิ้นงานที่ ๔ เรือ่ ง อิทธิพลของวัฒนธรรมทีม่ ีผลต่อละคร
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อละคร
คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
เลขที่
ชื่อ - เลขที่
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้ ปรับปรุง รวม แปลผล
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
รายการประเมิน
๑. การอธิบาย
อิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มผี ล
ต่อเนื้อหาของ
ละคร

ดีมาก (๔)
อธิบายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มผี ลต่อ
เนื้อหาของละคร
ได้ถูกต้อง ชัดเจน

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
อธิบายอิทธิพลของ อธิบายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มผี ลต่อ วัฒนธรรมที่มผี ลต่อ
เนื้อหาของละครได้ เนื้อหาของละครได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ถูกต้องเป็นส่วนน้อย

ปรับปรุง (๑)
อธิบายอิทธิพล
ของวัฒนธรรมที่
มีผลต่อเนื้อหา
ของละคร
ไม่ถูกต้อง

ขอบเขตเนื้อหา
การละครไทย
- บูรณาการละคร
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจความสัมพันธ์การบูรณาการละครกับ
ศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ด้านทักษะและกระบวนการ
- อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ก ารบู ร ณาการละครกั บ
ศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของการแสดงละคร

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ การละครไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการ
ละครกับศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพการแสดงละครประเภทต่าง ๆ แล้วอธิบายว่า
ละครนั้นสามารถบูรณาการศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ได้เช่นเดียวกับนาฏศิลป์
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ - ๖ ในกลุ่มร่วมกันเลือกละครไทยที่สนใจกลุ่ม
ละ ๑ เรื่อง จากนั้นนําการแสดงที่สนใจมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของละคร
กับศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
๓. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม นํ า เสนอผลการวิ เ คราะความสั ม พั น ธ์ ข อง
นาฏศิลป์กับศิลปะแขนงอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ หน้าชั้นเรียน ครู
และเพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้การบูรณาการละครกับศิลปะแขนงอื่นและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗
เรื่อง บูรณาการละคร
รายวิชานาฏศิลป์ ศ๒๒๑๐๔
แหล่งเรียนรู้
๑. อินเทอร์เน็ต
สื่อ
๑. รูปภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ชิ้นงานที่ ๕ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของละคร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- รู้และเข้าใจความสัมพันธ์การบูณา
การละครกับศิลปะแขนงอื่นและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- อธิบายความสัมพันธ์การบูรณาการ
ละครกับศิลปะแขนงอื่นและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน
- ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของการ
แสดงละคร
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วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินชิ้นงาน

ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินชิ้นงาน

ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
พอใช้ขึ้นไป

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชิ้นงานที่ ๕ เรือ่ ง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของละคร
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของละคร

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของละคร
คําชีแ้ จง ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ ลงในแบบบันทึกที่กําหนดให้
สมาชิกในกลุม่
๑. ชื่อ.....................................................................ชั้น...................เลขที่.............
๒. ชื่อ.....................................................................ชั้น...................เลขที่.............
๓. ชื่อ.....................................................................ชั้น...................เลขที่.............
๔. ชื่อ.....................................................................ชั้น...................เลขที่.............
๕. ชื่อ.....................................................................ชั้น...................เลขที่.............
๖. ชื่อ.....................................................................ชั้น...................เลขที่.............
การแสดง.................................................................................
๑. ความสัมพันธ์กบั ศิลปะแขนงอืน่
๑.๑ ............................................................................................................................................
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
๑.๒ ............................................................................................................................................
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
๑.๓ ............................................................................................................................................
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
๑.๔ ............................................................................................................................................
……………………………………………........…………………………………………………………………………………
……………………………………………........…………………………………………………………………………………

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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๒. ความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

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

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

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

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

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

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

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

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

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

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

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

..........................................................................
..........................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประเมินชิ้นงานที่ ๔ เรือ่ ง อิทธิพลของวัฒนธรรมทีม่ ีผลต่อละคร
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๔ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อละคร
คําชีแ้ จง ให้ครูทําเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
เลขที่
ชื่อ - เลขที่
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้ ปรับปรุง รวม แปลผล
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
รายการประเมิน
๕.วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ของนาฏศิลป์

ดีมาก (๔)
วิเคราะห์การ
บูรณาการศิลปะแขนง
อื่น ๆ กับการแสดงได้
ถูกต้องเหมาะสมครบ
ทั้ง ๔ องค์ประกอบ
คือ
๑) แสง สี เสียง
๒) ฉาก
๓) เครื่องแต่งกาย
๔) อุปกรณ์
ประกอบการแสดง
และสามารถเชือ่ มโยง
การเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์กับสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ ได้
น่าสนใจ ๕ สาระการ
เรียนรู้ ขึ้นไปและ
สัมพันธ์กันดี

คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
วิเคราะห์การ
วิเคราะห์การ
บูรณาการศิลปะ
บูรณาการศิลปะ
แขนงอื่น ๆ กับการ แขนงอื่น ๆ กับการ
แสดงได้ถูกต้อง ๓
แสดงได้ถูกต้อง
องค์ประกอบ และ
ครบทั้ง ๔
องค์ประกอบ แต่ไม่ สามารถเชื่อมโยง
ค่อยเหมาะสม
การเรียนรู้ระหว่าง
กับการแสดงและ นาฏศิลป์กับสาระ
สามารถเชื่อมโยง การเรียนรู้อื่น ๆ ได้
การเรียนรู้ระหว่าง น่าสนใจ ๓ สาระ
นาฏศิลป์กับสาระ การเรียนรู้และ
การเรียนรู้อื่น ๆ ได้ สัมพันธ์กันดี
น่าสนใจ ๔
สาระการเรียนรู้และ
สัมพันธ์กันดี

ปรับปรุง (๑)
วิเคราะห์การ
บูรณาการศิลปะ
แขนงอื่น ๆ กับการ
แสดงได้ถูกต้อง ๑๒ องค์ประกอบ
และสามารถ
เชื่อมโยงการเรียนรู้
ระหว่างนาฏศิลป์
กับสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ ได้น่าสนใจ
๒ สาระ การเรียนรู้
และสัมพันธ์กนั ดี
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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แบบประเมินรวม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบบันทึกการตอบคําถาม

ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
อธิบายความหมายและ
ขั้นตอนวิธีการประเมิน
และวิจารณ์งานทัศนศิลป์

ระดับคุณภาพคะแนน
๔
๓
๒
๑

๔

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

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑

เกณฑ์การพิจารณา
อธิบายความหมายและขั้นตอนวิธีการประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ได้ ตรงประเด็น เนื้อหาครบถ้วน
อธิบายความหมายและขั้นตอนวิธีการประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ได้ ตรงประเด็นบางส่วนยังขาดเนื้อหาไปบ้างเล็กน้อย
อธิบายความหมายและขั้นตอนวิธีการประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ได้พอเข้าใจ แต่ยังขาดขั้นตอนบางขั้นตอน
อธิบายความหมายและขั้นตอนวิธีการประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ได้บ้างเล็กน้อย ไม่ครบทุกขั้นตอน

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ๒ จาก ๓ ระดับ
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แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คําชี้แจง : ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนนักเรียน ให้คะแนนในช่องว่างที่ตรงกับรายการสังเกต
ระดับคุณภาพ ๔ = ดีเยี่ยม ๓ = ดี
๒ = พอใช้
๑ = ต้องปรับปรุง
ระดับคุณภาพ
ลําดั
ชื่อ – สกุล
บที่
๔
๓
๒
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
ประเมิน
๑. การรู้จัก
แสดงความ
คิดเห็น

๑

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ระดับคุณภาพ
๔
๓
๒
๑
รู้จักแสดงความ รู้จักแสดงความเห็น รู้จักแสดงความเห็น ไม่แสดงความคิดเห็น
คิดเห็นในกลุ่มดี ในกลุ่มดี
ในกลุ่ม
ในกลุม่ เลย
มาก

๒. การแบ่ง
ทํางานตาม
ขั้นตอน

มีการทํางานตาม
ขั้นตอนดีมาก

๓. ปฏิบัติงาน
เสร็จทันเวลา

ปฏิบัติงานเสร็จ ปฏิบัติงานตามเวลา ปฏิบัติงานตามเวลา ไม่เสร็จทันเวลาตามที่
กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด งาน
ทันเวลาตามที่
กําหนดเรียบร้อย เรียบร้อยพอใช้
ดีมาก

มีการทํางานตาม
ขั้นตอนดี

มีการทํางานตาม
ขั้นตอน

ทํางานไม่ตามขั้นตอน
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
นักเรียนได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๘ คะแนนขึน้ ไป ถือว่า ผ่าน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะ
สรุปผลการ
มุ่งมั่นใน
ชื่อ – สกุล
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวม
ลําดับที่
ประเมิน
การทํางาน
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์ผ่าน ๕ – ๙
รายการประเมิน
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

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

๓. มุ่งมั่นในการ
ทํางาน

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

เกณฑ์การพิจารณา
ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัตติ นอยูใ่ นข้อตกลง
ที่กําหนดให้ร่วมกันทุกครั้ง
ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัตติ นอยูใ่ นข้อตกลง
ที่กําหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่
ชิ้นงาน ไม่ค่อยเรียบร้อยและปฏิบัตติ นอยูใ่ นข้อตกลง
ที่กําหนดให้ร่วมกัน บางครั้งต้องอาศัยการแนะนํา
มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และเสนอแนวคิดประกอบการ
ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล
มีการอ้างอิงที่ถูกต้องในบางส่วน และเสนอแนวคิด
ประกอบการตัดสินใจ แต่อาจจะไม่สมเหตุสมผลในบางกรณี
สรุปผลไม่ค่อยถูกต้อง
มีการเสนอแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และ
ไม่อ้างอิง สรุปผลไม่ถูกต้อง
ส่งงานก่อนหรือตรงตามที่กําหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย และชักชวนผู้อื่น
ปฏิบัติ
ส่งงานช้ากว่ากําหนด แต่ได้มีการติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับฟัง
ได้ รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติจนเป็นนิสัย
ส่งงานช้ากว่ากําหนด ปฏิบัติงานโดยต้องอาศัยการชี้แนะ และ
การตักเตือน
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แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผังความคิด เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลหรือความรู้ จากการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การฟัง
คําบรรยาย แล้วนําข้อมูลมาจัดกลุ่ม เขียนเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง ความคิด กระบวนการคิด และ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด โดยใช้รูปภาพ หรือแผนภาพ

ผังความคิด (Mind Mapping)
เป็นการแสดงโครงสร้างของความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด ตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้มองเห็นภาพรวม
ของความคิดและเค้าโครงของความคิดในเรื่องที่กําลังคิด ทําให้มองเห็นความสัมพันธ์ของความคิดทําได้โดยเขียน
ความคิ ด หลั ก ไว้ ต รงกลางและโยงเส้ น ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ความคิ ด รองความคิ ด ย่ อ ย และความคิ ด ที่ แ ยกย่ อ ย
ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ขยายได้ต่อไปอีก ไม่มีทิศทางที่กําหนดแน่นอนตายตัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ออกลูกเป็นไข่

ออกลูกเป็นตัว

สัตว์ปีก

สัตว์บก

โพรทิสต์

สัตว์

สิ่งมีชีวิต

สัตว์น้ํา

ไวรัส

มีดอก

พืช

ไม่มีดอก
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ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure)
ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ จะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของเรื่องที่มีความสําคัญ
ลดหลั่งกันเป็นลําดับจากใหญ่ไปหาจุดเล็ก ๆ รูปร่างของการเขียนจะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน
หรืออาจจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิการบริหารองค์กรวิธีการเขียนให้เริ่มต้นหัวข้อเรื่องไว้ข้างบนหรือตรงกลางแล้ว
ลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองรองลงไปตามลําดับ
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา

ราก

การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข

ผังรูปแบบเวนน์ (Venn Diagram)

การกระทํา

เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปว่าส่วนใดลักษณะใดที่มีความ
เหมือนหรือความต่างกัน เป็นการคิดแบบหาตัวร่วมในสิ่งที่เหมือนกัน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักจําแนกความเหมือนและ
ความต่ า งของสิ่ งของ สถานที่ และบุ ค คล หรื ออื่ น ๆ ได้ดี โดยการเขีย นเป็ น แผนภาพแสดง ความสั ม พัน ธ์
ดังตัวอย่างนี้
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ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เป็นการคิดแบบเป็นวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้นตอนต่าง ๆ
ที่สัมพันธ์เรียงลําดับเป็นวงกลม ตัวอย่างเช่น
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข
ผัสสะ

อายตนะ

ผังก้างปลา (The Fish Bone)
เป็นการคิดหาสาเหตุของปัญหา เช่น แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เป็นต้นการเขียนแผนผังทําได้
โดยกําหนดเรื่องแล้วหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น
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ผังแบบลําดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการ
เรียงตามลําดับขั้นตอน เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียง
ตามลําดับต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
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ภาคผนวก ค.
บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
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แบบบันทึกการเรียนรู/้ อนุทินการเรียนรู้ (Learning Log)
ชุดที่ ๑
สิ่งที่ฉันชอบ คือ
.........................................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันไม่ชอบ คือ
.........................................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ คือ
.........................................................................................................................................................................................
ชุดที่ 2
สิ่งใหม่ที่ไม่คาดคิดจากบทเรียนวันนี้ คือ
.........................................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดจากบทเรียนวันนี้ คือ
.........................................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติมไปจากบทเรียนวันนี้ คือ
.........................................................................................................................................................................................
ชุดที่ 3
สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรูจ้ ากบทเรียนวันนี้ คือ
.........................................................................................................................................................................................
ฉันน่าจะเรียนรูไ้ ด้ดีกว่านีห้ าก
.........................................................................................................................................................................................
สิ่งที่ทําให้ฉันได้ใช้ความคิดจริง ๆ คือ
.........................................................................................................................................................................................
ชุดที่ 4
สิ่งที่ฉันสนใจมากเป็นพิเศษจากบทเรียนวันนี้ คือ
.........................................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันยังไม่ค่อยเข้าใจจากบทเรียนวันนี้ คือ
.........................................................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันได้ประโยชน์มากที่สุดจากบทเรียนวันนี้ คือ
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ชุดที่ 5
หนึง่ สิ่งที่ฉันได้เคยเรียนมาแล้ว คือ
.........................................................................................................................................................................................
สอง คําถามที่ฉนั ยังต้องการคําตอบเพิ่มเติม คือ
.........................................................................................................................................................................................
สาม สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากบทเรียนวันนี้ คือ
.........................................................................................................................................................................................
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ชุดที่ 6
จากบทเรียนวันนี้…
สิ่งที่ดําเนินไปได้ดี คือ
.........................................................................................................................................................................................
สิ่งที่เราควรปรับให้ดขี ึ้นได้ คือ
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ
.........................................................................................................................................................................................
ชุดที่ 7 (กิจกรรมกลุ่ม /โครงงาน - เด็กเล็ก)
1. วันนี้ฉันทํา/เขียน
.........................................................................................................................................................................................
2. ฉันพูดคุยเกีย่ วกับ
.........................................................................................................................................................................................
3. ฉันเขียน
.........................................................................................................................................................................................
4. ปัญหาอย่างหนึ่งของฉันในวันนี้ คือ
.........................................................................................................................................................................................
5. ขั้นต่อไปฉันจะ
.........................................................................................................................................................................................
ชุดที่ 8 (กิจกรรมกลุ่ม/โครงงาน -เด็กโต)
1. สิ่งที่ฉันและกลุ่มทําได้ดใี นวันนี้คือ
.........................................................................................................................................................................................
2. ถ้าได้รับมอบหมายให้ทํางานแบบเดิมอีกครั้ง ฉันจะทําอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้าง
.........................................................................................................................................................................................
3. ส่วนที่ฉันยังต้องการความช่วยเหลือในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
.........................................................................................................................................................................................
4. ข้อบันทึกเพิม่ เติม
.........................................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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สามเหลี่ยมการเรียนรูข้ องฉัน
ชื่อ-สกุล ................................................................... วัน เดือน ปี : ...........................................................

๑. สิ่งที่ฉนั รู้มาแล้ว

๒. คําถามที่ฉนั อยากได้คําตอบ

๓. สิ่งที่ฉนั เรียนและเข้าใจดี
ในบทเรียนวันนี้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บันทึกการย้อนคิดและไตร่ตรองสิ่งทีเ่ รียนรู้

ชื่อ-สกุล ................................................................... วัน เดือน ปี : ...........................................................
คํ า ชี้ แ จง : นั ก เรี ย นเลื อ กตอบคํ า ถามข้ า งล่ า ง 2 ข้ อ เขี ย นลงในแผ่ น กระดาษแล้ ว นํ า ไปติ ด ตามช่ อ ง
ของคําถาม
สิ่งดี ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในการเรียนวันนี้

สิ่งใดที่ฉนั น่าจะทําได้ดกี ว่านี้

คําถามที่ฉนั อยากทราบคําตอบ

สิ่งทีเ่ ป็นปัญหาของฉัน คือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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คณะจัดทําคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา
๑. รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
๒. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
๓. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
๔. รองศาสตราจารย์ เฉลียวศรี พิบูลชล
5. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
6. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
7. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
8. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
9. นางผานิต ทวีศักดิ์

รองประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวหน้าสํานักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะจัดทําคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2
ข้าราชการบํานาญ
๑. นางกิติมา จงสมจิต
๒.

นายยุทธนา มิ่งเมือง

ข้าราชการบํานาญ

๓.

นายศุภกร มรกต

๔.

นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์

๕.

นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว

๖.

นายวิทูร ยศธนวรกุล

๗.

นางสาวจิริสุดา สุพันธมา

๘.

นางวันเพ็ญ รักเสนาะ

๙.

นางสาวพรศรี บุญรอด

ศึกษานิเทศก์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ศึกษานิเทศก์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ศึกษานิเทศก์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ประจันต์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ครู โรงเรียนคลองเกลือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒

๑๐. นายวสะ ภูวงศ์
๑๑. นายภราดร สะโดอยู่
๑๒. นางสาวมยุรี สุขมา
๑๓. นายกายเพชร สมเพชร
๑๔. นางเทวารัตน์ สุธาพจน์
๑๕. นางสาวขวัญชนก ภิญโญทรัพย์
๑๖. นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์
๑๗. นางสุริษา บุญวัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
๑๘. นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม
๑๙. นายอภิญญ์ ภาณุศานต์
๒๐. นางฉัตรกุล เสฎฐวุฒิกุล
๒๑. นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
๒๒. นายปฏิมากร โกมลธร
๒๓. นางสาวพรพิมล สนั่นดัง
๒๔. นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์
๒๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุฑามณี ไชยสงคราม
๒๖. นางอารีย์ โต๊ะเหม
๒๗. นายสมใจ ภัตศิ ิริ
๒๘. ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพงศ์ ชนะศึก
๒๙. นางปัณณาสา ผลพฤกษา
๓๐. นายวิทวัฒน์ มาทอง
๓๑. นายสรศักดิ์ บัวแย้ม
๓๒. นางประรารี คําเมืองแพน
๓๓. นายนิราศ ศรีขาวรส
๓๔. นายนพดล เทียมเมืองแคน
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ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ครู โรงเรียนบางบัวทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖
ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖
ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒
ครู โรงเรียนลําทับประชานุเคราะห์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓
ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
ครู โรงเรียนหาดสําราญวิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓
ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
ครู โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘
ครู โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘
ครู โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑
ครู โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
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๓๕. นางนริศรา ไชยกันยา

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๓๘. นางโชติกา สมพงษ์

ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
ครู โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕
ครู โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒
สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
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

๓๖. นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์
๓๗. นางศกุณตลา ดีทองอ่อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
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คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2
1.
2.

นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์
นายวิทูร ยศธนวรกุล

3.
4.
5.

นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์
ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพงศ์ ชนะศึก
นางสาวอมลธีรา อ่อนรักษ์

6.

นางสาวมยุรี สุขมา

7.
8.

นางโชติกา สมพงษ์
นางสาวชมพูนุท ภู่สกุล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนหาดสําราญวิทยาคม
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาบกระบัง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา2
ครู โรงเรียนคลองเกลือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะตรวจปรู๊ฟ/พิมพ์ และจัดทํารูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2
๑. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
๒. นางราตรี ศรีไพรวรรณ
๓. นายธีระพล เข่งขวา
๔. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
๕. นายวิทูร ยศธนวรกุล
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
11.

นางสิริพร ยศธนวรกุล
นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม
นางสาวปวีณา โค้วจํารัส
นางสาวชุติมา จงใจงาม
นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์
นางสาวสาวิตรี ศรีโนนยาง

12. นางสาวสุณิสา ถาปันแก้ว
13. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง
14. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
15. นางสาวกมลชนก ดวงคํา
16. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
17. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี

ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองหัวหน้าสํานักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
โรงเรียนวัดอัยยิการาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ ๖๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักทรัพยากรบุคคล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักทรัพยากรบุคคล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

รายชื่อคณะทํางาน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๑.

นางผาณิต ทวีศักดิ์

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๒.

นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๓.

นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๔.

นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๕.

นางเกศกัญญา อนุกลู

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๖.

นายเฉลิมชัย พันธุ์เลิศ

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๗.

นายนพพร แสงอาทิตย์

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๘.

นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๑๐. นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๑๑. นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๑๒. นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี

เจ้าพนักงานธุรการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๑๓. นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ

พนักงานธุรการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๑๔. นางสาวอริยาวรรณ สอดแสงจันทร์

พนักงานธุรการ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๑๕. นางสาวศินี เขียวเขิน

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

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

