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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยความรวมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทำ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา 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 ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นี ้ เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้ น ทางของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรียน
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที ่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะทำงาน ประกอบด้ ว ย สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกิด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื ่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทนำ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ยเอกสาร ๘ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คื อ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิ ต ศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ
๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คำชี้แจงการจัดกระบวน
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) เป็นการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และโรงเรีย นวัง ไกลกัง วล ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และผู้ม ีส ่ว นร่ว มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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ยนรูย้ทนรูี่ ๗้ที่ ๗เรื่อเรื
ง ่อสีงน้ำสีสร้
น้ำาสร้
งสรรค์
างสรรค์
หน่วหน่
ยการเรี
วยการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ้ท๓ี่ ๓สืบสานศิ
สืบสานศิ
ลปะไทย
ลปะไทย
ใส่ใใส่
จอาชี
ใจอาชี
พศิลพปิศินลปิน
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๑้ที่ ๑เรื่อเรื
ง ่อสืงบสานศิ
สืบสานศิ
ลปะไทย
ลปะไทย
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๒้ที่ ๒เรื่อเรื
ง ่อสืงบสานศิ
สืบสานศิ
ลปะไทย
ลปะไทย
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สารบัญ (ต่อ)
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง นิทรรศการ “ต้นกล้าศิลปิน”
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทรรศการ “ต้นกล้าศิลปิน”
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
บรรณานุ
กรมทัศนศิดลการเรี
ป์ ศ๒๓๑๐๑
้นมั่อธงยมศึ
กษาปีที่ “ต้
3 นภาคเรี
แผนการการจั
ยนรู้ที่ ๓ ชัเรื
นิทรรศการ
กล้าศิยลนที
ปิน่ ”๑
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทรรศการ “ต้นกล้าศิลปิน”
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
บรรณานุกรมทัศนศิลป์ ศ๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาดนตรี ศ๒๓๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๑
คำอธิบายรายวิชาดนตรี ศ๒๓๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๑
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้
างรายวิชศ๒๓๑๐๓
า ดนตรี ศ๒๓๑๐๓
มัธยมศึ
ที่ 3ยนที
ภาคเรี
รายวิ
ชาดนตรี
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ 3กษาปี
ภาคเรี
่ ๑ ยนที่ ๑
หน่
วยการเรี
ยนรูชาดนตรี
้ที่ ๑ วิศ๒๓๑๐๓
วัฒนาการดนตรี
คำอธิ
บายรายวิ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๑
แผนการการจั
มาตรฐานการเรี
ยนรูด้/การเรี
ตัวชี้วยัดนรู้ที่ ๑ เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทย
แผนการการจั
ดการเรีศ๒๓๑๐๓
ยนรู้ที่ ๒ ชัเรื้น่อมังธยมศึ
วิวัฒกนาการดนตรี
ไทย ยนที่ ๑
โครงสร้
างรายวิชา ดนตรี
ษาปีที่ 3 ภาคเรี
แผนการการจั
้ที่ 3 เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ด๑การเรี
วิวยัฒนรูนาการดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 4๑ เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตไทย
ะวันตก
ลของดนตรีไทย
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 5๒ เรื่อง อิวิทวัฒธิพนาการดนตรี
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ด๒การเรี
ลักยษณะเด่
แผนการการจั
นรู้ที่ 3นของดนตรี
เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 4๑ เรื่อง วิลัวกัฒษณะเด่
นของดนตรี
นาการดนตรี
ตะวันตก
ที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 5๒ เรื่อง อิปัทจธิจัพยลของดนตรี
ประกอบดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๓ ลัองค์
กษณะเด่
นของดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง องค์
ประกอบดนตรี
และงานศิลปะอื่น
ลักษณะเด่
นของดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง องค์
และงานศิ
ลปะอื่น บ
ปัจจัปยระกอบดนตรี
ที่ทำให้งานดนตรี
ได้รับการยอมรั
ยนรู
้ที่ 3 เรื่อง การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
หน่วแผนการการจั
ยการเรียนรู้ที่ดการเรี
๓ องค์
ประกอบดนตรี
หน่วแผนการการจั
ยการเรียนรู้ที่ดการเรี
๔ วิวยัฒนรูนาการดนตรี
้ที่ ๑ เรื่อง องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
การประพั
นธ์เพลง และงานศิลปะอื่น
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑ เรื่อง องค์
ประกอบดนตรี
การประพั
นธ์ยเพลง
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 3๒ เรื่อง การเปรี
ยบเที
บองค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
้ที่ 3 เรื่อง ร้องเพลงและเล่นดนตรี
หน่วแผนการการจั
ยการเรียนรู้ที่ดการเรี
๔ วิวยัฒนรูนาการดนตรี
องเพลงและเล่
นดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 4๑ เรื่อง ร้การประพั
นธ์เพลง
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 5๒ เรื่อง นำเสนอดนตรี
การประพันธ์เพลง
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 63 เรื่อง นำเสนอดนตรี
ร้องเพลงและเล่นดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ร้องเพลงและเล่นดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง นำเสนอดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นำเสนอดนตรี
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สารบัญ (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดนตรีบูรณาการ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่างๆ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโครงร่างการจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนโครงร่างการจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดนตรีบูรณาการ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการแสดงดนตรี
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่างๆ
บรรณานุกรมดนตรี ศ๒๓๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๑
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโครงร่างการจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ
แผนการการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนโครงร่างการจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ
สารบัแผนการการจั
ญ
ดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการแสดงดนตรี
บรรณานุกรมดนตรี ศ๒๓๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๑
คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรี
สารบั
ญ ยนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะจั
่มือ่มครูือแครูละแผนการจั
ดการเรี
ยนรูย้กนรูลุ้ร่มะดั
สาระการเรี
้ศิลปะ นภาคเรียนที่ ๑
คณะจัดดคูทำคู
และแผนการจั
ดการเรี
บมัธยมศึยกนรู
ษาตอนต้
คณะปรั
บปรุยนการสอนทางไกลผ่
งคู่มือครูและแผนการจั
ดการเรียยมนรู(DLTV)
้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๑
เพื่อการเรี
านดาวเที
คณะตรวจปรู
และจัดทำรูปานดาวเที
เล่มคู่มือยครูมและแผนการจั
ดการเรี
มูลนิธิการศึก๊ฟษาทางไกลผ่
ในพระบรมราชู
ปถัมยภ์นรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาคเรี
คณะจัยดนที
คู่ม่ ือ๑ครูและแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๑
คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๑
คณะตรวจปรู๊ฟและจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๑
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การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live)
และรายการย้อนหลัง (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 ๑๕ ช่องรายการ

DLTV ๑
DLTV ๒
DLTV ๓
DLTV ๔
DLTV ๕
DLTV ๖
DLTV ๗
DLTV ๘
DLTV ๙
DLTV ๑๐
DLTV ๑๑
DLTV ๑๒
DLTV ๑๓
DLTV ๑๔
DLTV ๑๕

(ช่อง ๑๘๖)
(ช่อง ๑๘๗)
(ช่อง ๑๘๘)
(ช่อง ๑๘๙)
(ช่อง ๑๙๐)
(ช่อง ๑๙๑)
(ช่อง ๑๙๒)
(ช่อง ๑๙๓)
(ช่อง ๑๙๔)
(ช่อง ๑๙๕)
(ช่อง ๑๙๖)
(ช่อง ๑๙๗)
(ช่อง ๑๙๘)
(ช่อง ๑๙๙)
(ช่อง ๒๐๐)

เวลาเรียน / นอกเวลาเรียน
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ / สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ / ความรู้รอบตัว
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ / ศิลปวัฒนธรรมไทย
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / หน้าที่พลเมือง
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ภาษาต่างประเทศ
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ / การเกษตร
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ / รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ / รายการสำหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

ง

การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑.
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒.
2. 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
3.
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘

Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th

4. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
๔.
Facebook : ครูตู้ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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แผนการจั ด การเรี ย นรู ไ ด บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค สามารถนํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ฉ บั บ นี้ ป รั บ ใช ห รื อ พั ฒทํนาา
๕.๒ย นรู
ขั้น ไสอน
ขับ้นทของสถานศึ
ทีต ถุ่ให้ปผระสงค
ู้เรียนได้
เรียนรู้เนืา้อแผนการจั
หาใหม่ โดย
แผนการจั
รรลุเป็ตนามวั
สามารถนํ
ด การเรี ย นรู ฉ บั บ นี้ ป รั บ ใช ห รื อ พั ฒ นา
ให
สอดคลอดงกัการเรี
บธรรมชาติ
วดิชบาและบริ
กษา
ใหสอดคลองกับธรรมชาติ
วิชาและบริ
บทของสถานศึ
๕.๒.๑
ศึกษาจาก
ใบความรูกษา
้ หนังสือเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
๕.๒.๒ ใช้กระบวนการกลุ่ม ระดมสมอง อภิปราย
คณะผูจัดทํา
คณะผู
ทํา
๕.๒.๓ ให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ครูคอยให้คำแนะนำ เป็
นผูจ้อัดำนวย
ความสะดวกให้กับผู้เรียน
๕.๒.๔ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน
๕.๒.๕ ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕.๓ ขั้นสรุป เป็นขั้นตอน ที่ให้นักเรียนได้สรุปเป็นความคิดรวบยอด เช่น การทำใบงาน
แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม สร้างผลงานชิ้นงานหรือโครงงาน เป็นต้น
๖. การวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ดังนี้

๒

คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑
รายวิชาทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
............................................................................................................................. ...............................
ศึกษาทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม งานทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ การใช้
นธาตุแและหลั
ละหลักกการออกแบบสร้
การออกแบบสร้
างงานทั
ป์ าอย่
๓ ประเภท
การผสมผสานวั
่าง การ
ๆ ใน
ทัศนธาตุ
างงานทั
ศนศิศนศิ
ลป์ ลอย่
งน้าองน้
ย ๓อยประเภท
การผสมผสานวั
สดุต่าสง ดุๆตใน
สร้
งสรรค์
งานทั
ศนศิศนศิ
ลป์ล๒ป์ มิ๒ตมิิ และ
ทางศิลลปะและ
ปะและ
การาสร้
างสรรค์
งานทั
ติ และ๓ ๓มิตมิิ ตหลั
ิ หลักการจั
กการจัดดนินิททรรศการ
รรศการแนวทางการประกอบอาชี
แนวทางการประกอบอาชีพทางศิ
ศึกษาความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและสากล
ฝึกปฏิบัติการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ๒ มิติ และ ๓ มิติ โดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ตามความถนั
ามความถนัดด ความสนใจของตนเอง
ความสนใจของตนเองพร้
พร้ออมทั
มทั้ง้งใช้ใช้ททักักษะ
ษะการระบุ
การระบุการรวบรวมข้
การรวบรวมข้อมูอลมูลการวิ
การวิเคราะห์
เคราะห์
การคัดแยก การเปรียบเทียบ การประเมิน กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการนาความรู้ด้านทัศนศิลป์
ไปใช้ในการจัดนิทรรศการศิลปะ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างสร้างสรรค์
แสดงความคิดเห็น วิพพากษ์
ากษ์ วิวิจจารณ์
ารณ์งงานทั
านทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ออย่ย่าางอิงอิสสระระมีมีสสุนุนทรีทรียยภาพ
ภาพ มีมีศิลศปะนิ
ิลปะนิสัยสทีัย่ดทีี ่ดชืี ่นชืชม
่นชม
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล มีความรักชาติ
ในการทำางาน
�งาน รักความเป็นไทย และมี
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพี
พอเพียยงง มุ่งมั่นในการท
จิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๓/๑
ศ ๑.๑ ม.๓/๒
ศ ๑.๑ ม.๓/๓
ศ ๑.๑ ม.๓/๔
ศ ๑.๑ ม.๓/๕
ศ ๑.๑ ม.๓/๖
ศ ๑.๑ ม.๓/๗
ศ ๑.๑ ม.๓/๘
ศ ๑.๑ ม.๓/๙
ศ ๑.๑ ม.๓/๑๐
ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑
ศ ๑.๒ ม.๓/๑
ศ ๑.๒ ม.๓/๒
รวม ๑๓ ตัวชี้วัด
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๓

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
............................................................................................................................. ...............................
สำระที่ ๑ : ทัศนศิลป์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๓/๑ บรรยายสิง่ แวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ
ลป์ลป์
ศ ๑.๑ ม.๓/๒ ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการของศิ
าร ของศิลปิลนปิในการสร้
นในการสร้างงานทั
างงานศทันศิ
ศนศิ
ศ ๑.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์
ของตนเอง ให้มมีคีคุณุณภาพ
ภาพ
ของตนเองให้
ศ ๑.๑ ม.๓/๔ มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓ ประเภท
ศ ๑.๑ ม.๓/๕ มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ
ศ ๑.๑ ม.๓/๖ สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓๓มิตมิิ ตเพืิ เพื่อถ่่อาถ่ยทอดประสบการณ์
ายทอดประสบการณ์และจิ
และจินตนาการ
นตนาการ
ศ ๑.๑ ม.๓/๗ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบ
ศ ๑.๑ ม.๓/๘ วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ ของตนเอง และผู้อื่น
หรือของศิลปิน
ศ ๑.๑ ม.๓/๙ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
ศ ๑.๑ ม.๓/๑๐ระบุ
ระบุออาชีาชีพพทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกังกับบงานทั
งานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์แและทั
ละทักกษะที
ษะที่จ่จาเป็
ำ�เป็นนในการประกอบอาชี
ในการประกอบอาชีพพนันั้น้น ๆๆ
และนำ�าไป
ไปจัดจันิดทนิรรศการ
ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑ เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และน
ทรรศการ
ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๒ ม.๓/๑ ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
ศ ๑.๒ ม.๓/๒ เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล
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๔

โครงสร้ำงรำยวิชำ
รหัสวิชำ ศ๒๓๑๐๑ รำยวิชำทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
รวมเวลำ ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
............................................................................................................................. ...............................
หน่วยที่
ชื่อหน่วยกำร มำตรฐำนกำร
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เวลำ น้ำหนัก
เรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ออกแบบงาน ศ ๑.๑ ม.๓/๑ การนาหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดย
๘
๓๒
๑
ศิลป์อย่าง
ศ ๑.๑ ม.๓/๓ ประยุกต์ใช้ ทัศนธาตุแและเทคนิ
ละ เทคนิคคทีที่ห่หลากหลาย
สร้างสรรค์
ศ ๑.๑ ม.๓/๗ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็น
ศ ๑.๑ ม.๓/๙ เรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
สร้างงานศิลป์ ศ ๑.๑ ม.๓/๒ การสร้างงานทัศนศิลป์ แบบ ๒ มิติ ๓ มิติ เพื่อ
๒
๗
๓๒
จากจิตนาการ ศ ๑.๑ ม.๓/๔ ถ่ายทอด
ประสบการณ์และจิ
ละ จินนตนาการที
ตนาการที่ด่ดี ี ควร
ควร
ยทอดประสบการณ์
�เทคนิควิธีกีการ
าร หลั
หลักกการออกแบบในการ
การออกแบบในการสร้
ศ ๑.๑ ม.๓/๕ นนำาเทคนิ
สร้าง
และสามารถวิ
คราะห์รรูปูปแบบเนื
แบบเนื้อ้อหาและ
หาและ
ศ ๑.๑ ม.๓/๖ งาน
งานและ
สามารถวิเคราะห์
นศิลลป์ป์ขของ
องตนเองและผู
ศ ๑.๑ ม.๓/๘ คุณค่าของงานทัศนศิ
ตนเองและผู้อื่นหรือ
ของศิลปินมาประยุกต์ใช้
ศ ๑.๒ ม.๓/๑ งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
๕
๓๖
๓
เรียนรู้ศิลปะ
ศ ๑.๒ ม.๓/๒ และสากลแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันและ
ไทยใส่ใจ
กผลงานโดยใช้เเกณฑ์
กณฑ์กการประเมิ
ารประเมินที่
ศ ๑.๑ ม.๓/๑๐ การคัดเลือกผลงานโดยใช้
อาชีพศิลปิน
ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑ เหมาะสมทาให้ได้ ผลงานที่ดีสามารถนาไปจัด
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานและสามารถนามา
ประกอบอาชีพต่างๆ ได้
รวมตลอดภำคเรียน

๒๐

๑๐๐

๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วยการออกแบบงานศิลป์อย่างสร้างสรรค์
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๘ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ : ทัศนศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๓/๑ บรรยายสิง่ แวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ
ศ ๑.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์
ของตนเอง ให้มีคุณภาพ
ศ ๑.๑ ม.๓/๗ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ
ศ ๑.๑ ม.๓/๙ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
๒ .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การนำาหลั
�หลักการออกแบบงานทั
การออกแบบงานทั
ศนศิ
โดยประยุ
ัศนธาตุ
และเทคนิ
เทคนิ
่หลากหลายและ
-การน
ศนศิ
ลป์ลป์โดยประยุ
กต์กใต์ช้ใทช้ัศทนธาตุ
และ
คทีค่หทีลากหลายและ

เหมาะสมสามารถบรรยาย
เหตุการณ์เรื่องราวและสิ่งแวดล้อมได้ ออย่
งสร้าางสรรค์
เหมาะสม
สามารถบรรยายเหตุ
ย่าางสร้
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑) ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
๒) วิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์
๓) การประยุกต์ใใช้ทัศศนธาตุ
หลักกการออกแบบงานทั
การออกแบบ งานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
นธาตุแและ
ละหลั
๔) การใช้เทคนิค วิธีการที่หลากหลายสร้างงานทัศนศิลป์ เพื่อสื่อความหมาย
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๖
ทักษะ/กระบวนการ
๑) ทักษะการนาความรู้ไปใช้
ษะการวิวิเเคราะห์
๒) ทักษะการ
คราะห์

๓) ทักษะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์
เจตคติ
๑) มีสุนทรียภาพและศิลปะนิสัยที่ดี
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) การใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) มีวินัย
๒) ใฝ่เรียนรู้
๓) มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด
แผนการเรียนรู้ที่...เรื่อง ..
๑
ศ ๑.๑ ม.๓/๑ ๑.มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ ศ ๑.๑ ม.๓/๓
ศ ๑.๑ ม.๓/๗ ๒.องค์ประกอบศิลป์
ศ ๑.๑ ม.๓/๙
๓.การวาดภาพ ๓D “My hand in ๓D”
๔.การวาดภาพ ๓D “My heart in ๓D”
๕.การแรเงาสร้างภาพลวงตา
๖.วาดเส้นสร้างภาพลวงตา
๗-๘.สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์

ชิ้นงานหรือภาระงาน
-ใบงานที่ ๑.๑ มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
-ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
-แบบฝึกที๑่ . ๒ การจัดองค์ประกอบศิลป์
-ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
-แบบฝึกที่ ๑.๓ “My hand in ๓D”
-แบบฝึกที่ ๑.๔ “My heart in ๓D”
-แบบฝึกที่ ๑.๕ แรเงาสร้างภาพลวงตา
-แบบฝึกที่ ๑.๖ วาดเส้นสร้างภาพลวงตา
ผลงาศิ
ลปะลปะ“สร้“สร้
างศิาลงศิป์ลอป์ย่อางสร้
างสรรค์
””
ผลงานศิ
ย่างสร้
างสรรค์
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๗
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
4 (ดีมาก)
๑. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่กาหนด
ผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
ทุกประเด็น
๒. ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์
เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้อง
ครบถ้วน
๓. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน
แสดงออกถึง
ความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม่
และเป็นระบบ
๔. ผลงานมีความเป็นระเบียบ
ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ผลงาน
ผลงาน
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
จุดประสงค์บาง
เป็นส่วนใหญ่ ประเด็น
เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ของผลงาน
ถูกต้องเป็นส่วน ถูกต้องเป็นบาง
ใหญ่
ประเด็น
ผลงานมี
ผลงานมีความ
แนวคิดแปลก น่าสนใจ แต่ยัง
ใหม่แต่ยังไม่
ไม่มีแนวคิด
เป็นระบบ
แปลกใหม่

ผลงานส่วน
ใหญ่มีความเป็น
ระเบียบแต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบแต่
มีข้อบกพร่อง
บางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน

๒๘ - ๓๒

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

๒๓ - ๒๗

หมายถึง

ดี

คะแนน

๑๘ - ๒๒

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

๑๓ - ๑๗

หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ ๑๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

1 (ปรับปรุง)
ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
เนื้อหาสาระ
ของผลงานไม่
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่
ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่

ผลงานส่วน
ใหญ่ไม่เป็น
ระเบียบ และมี
ข้อบกพร่อง
มาก

3
7

- -มีมีววินินัยัย

ขอบเขตเนื้อ้อหาหา
ขอบเขตเนื
นธาตุในในสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม
- -ทัทัศศนธาตุ
และทัศศนธาตุ
นธาตุในงานทั
ในงานทัศศนศินศิลลป์ป์
และทั
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรูนรู้ ้
จุจุดดประสงค์
านความรู้ ้
ด้ด้านความรู
ความหมายของทัศศนธาตุ
นธาตุในใน
- -ความหมายของทั
่งแวดล้ออมมและทั
และทัศศนธาตุ
นธาตุในงาน
ในงาน
สิสิ่งแวดล้
ทัทัศศนศินศิลลป์ป์
านทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
ด้ด้านทั
-การนาความรู
าความรู้ไปใช้
้ไปใช้
-การน
านคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
ด้ด้านคุ

หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๑ี่ ๑
หน่
สาระการเรียยนรูนรู้ศ้ศิลิลปะปะ
กลุกลุ่ม่มสาระการเรี

เวลา๑๑ชัชั่ว่วโมง
โมง
เวลา
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ๓ี่ ๓
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ

กรรมการเรียยนรูนรู้ ้
/แหล่งเรีงเรียยนรูนรู้ ้
กิกิจจกรรมการเรี
สืสื่อ่อ/แหล่
ปฐมนิเทศ
เทศ
ขัขั้น้นนาา
๑.๑.คูคู่ม่มือือปฐมนิ
ทายนักเรีกเรียนในชั
ยนในชั่วโมงแรกของการเรี
่วโมงแรกของการเรียนยนและพู
และพูดดคุคุยยแลกเปลี
แลกเปลี่ยนกั
่ยนกันนเล่เล่าประสบการณ์
าประสบการณ์ดด้านงานศิ
้านงานศิลปะ
ลปะ ๒.๒.ใบความรู
ใบความรู้ท้ที่ ๑.๑
ี่ ๑.๑
๑.๑.ครูครูททักักทายนั
นะนาขอบเขตของรายวิ
าขอบเขตของรายวิชชาทัาทัศศนศินศิลลป์ป์ม.๓
ม.๓ให้ให้นนักักเรีเรียยนเข้
นเข้าใจในรายละเอี
าใจในรายละเอียยดของวิ
ดของวิชชาด้าด้วยวย
๒.๒.ครูครูแแนะน
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
ภาระงาน/ชิ
ปฐมนิเทศ
เทศ
คูคู่ม่มือือปฐมนิ
ใบงานที่ ๑.๑
่ ๑.๑
๑.๑.ใบงานที
สอน
ขัขั้น้นสอน
ทดสอบก่ออนเรี
นเรียยนน
๒.๒.ทดสอบก่
นทดสอบก่ออนเรี
นเรียยนน
๑.๑.นันักกเรีเรียยนทดสอบก่
ทดสอบหลังเรีงเรียยนน
๓.๓.ทดสอบหลั
งกลุ่ม่มนันักกเรีเรียยนออกเป็
นออกเป็นน๕๕กลุกลุ่ม่มจากผลการวิ
จากผลการวิเคราะห์
เคราะห์ผผู้เรีู้เยรียนเป็
นเป็นนรายบุ
รายบุคคคลคลโดยแต่
โดยแต่ลละะ
๒.๒.ครูครูแแบ่บ่งกลุ
ปานกลางอ่อ่ออนนใกล้
ใกล้เคีเคียยงกังกันน
านวนนักกเรีเรียยนนเก่เก่ง งปานกลาง
กลุกลุ่ม่มมีมีจจานวนนั
จกใบงานที่ ๑.๑
่ ๑.๑พร้พร้ออมทัมทั้งบรรยายประกอบเนื
้งบรรยายประกอบเนื้อ้อหาหากลุกลุ่ม่มละละ๑๑แผ่แผ่นนให้ให้นนักักเรีเรียยนแต่
นแต่ลละะ
๓.๓.ครูครูแแจกใบงานที
งหน้าทีาที่ก่กันันศึศึกกษาใบความรู
ษาใบความรู้ท้ที่ ๑.๑
ี่ ๑.๑โดยใช้
โดยใช้ททักักษะการน
ษะการนาความรู
าความรู้ไปใช้
้ไปใช้เขีเขียยนสรุ
นสรุปปเป็เป็นน
กลุกลุ่ม่มแบ่แบ่งหน้
แผนภาพลงในใบงานที่ ่ ๑.๑
๑.๑ตกแต่
ตกแต่งแผนภาพด้
งแผนภาพด้วยดิ
วยดินนสอสี
สอสีให้ให้นน่าสนใจ
่าสนใจ
แผนภาพลงในใบงานที
ังเกตคุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงประสงค์
งประสงค์ขของผู
องผู้เรี้เยรียนน
๔.๔.ครูครูสสังเกตคุ
ชัชั้น้นสรุสรุปป
ละนักกเรีเรียยนร่นร่วมกั
วมกันนสรุสรุปปและประเมิ
และประเมินนใบงานที
ใบงานที่ ่ ๑.๑
๑.๑
๑.๑.ครูครูแและนั
นทดสอบหลังเรีงเรียยนน
๒.๒.นันักกเรีเรียยนทดสอบหลั
ละนักกเรีเรียยนสรุ
นสรุปปเนืเนื้อ้อหาโดยนั
หาโดยนักกเรีเรียยนสามารถบรรยายทั
นสามารถบรรยายทัศศนธาตุ
นธาตุในสิ
ในสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมและทั
มและทัศศนธาตุ
นธาตุในใน
๓.๓.ครูครูแและนั
งานทัศศนศินศิลลป์ป์ได้ได้
งานทั

แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๑ี่ ๑
แผนการจั
มองหาทัศศนธาตุ
นธาตุในงานทั
ในงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
เรืเรื่อ่องงมองหาทั
รายวิชชาาทัทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
รายวิ

๘๘

8
84

๙
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
-ทดสอบวัดความรู้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑) ทักษะการนาความรู้ไปใช้
ด้านคุณลักษณะ
๑) มีวินัย

วิธีการ
ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ

ประเมินใบงานที่ ๑.๑

แบบประเมิน

สังเกต

แบบสังเกต

เกณฑ์
- ทาแบบทดสอบได้
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
-มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ...................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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๑๐

ใบความรู้ที่ ๑.๑ มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์คู่มือ
ปฐมนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้
๑) ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ (Visual art) หมายถึง ศิลปะที่มองเห็น และ ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ หมายถึ
หมายถึงง
ามาจัดเป็นภาพ ได้แก่ เส้น น้น�าหนั
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่น�ำมาจั
้ำหนัก ที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง สี และลักษณะผิว
สิสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่แวดล้อมชีวิตมนุษย์ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นเอง และ
สิ่งที่มสินุ่งษทีย์่มสนุร้ษางหรื
ฒนาขึ
ที่มีผ้นลต่ทีอ่มอารมณ์
ความรูค้สวามรู
ึกต่าง้สๆึกต่และเป็
แรงบันนดาลใจให้
เกิดการเกิด
และ
ย์สร้อาพังหรื
อพัฒ้นนาขึ
ีผลต่ออารมณ์
าง ๆ นและเป็
แรงบันดาลใจให้
สร้างสรรค์
งานทังานทั
ศนศิศลนศิ
ป์ ลป์
การสร้
างสรรค์
ธรรมชาติได้ได้แก่แก่มนุมนุษษย์ดย์้วดยกั
้วยกันนเองเองสัตสัว์ตว์พืพืชชภูภูเขา
เขาแม่แม่นน้า ้าทะเล
ทะเลท้ท้อองฟ้งฟ้า าฯลฯ
ฯลฯ
ธรรมชาติ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้ได้แแก่ก่ บ้บ้าานเรื
นเรืออนน อาคารเรียน รถเมล์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ ฯลฯ
ฯลฯ ดังนั้น
ดังนั้นธรรมชาติ
นเพีวนหนึ
ยงส่ว่งนหนึ
อม งและยั
ธรรมชาติ
จึงเป็นจเพีึงเป็ยงส่
ของสิ่ง่งของสิ
แวดล้่งอแวดล้
ม และยั
รวมถึงงรวมถึ
วิถีชีวงิตวิถีชีวิต
ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม จึจึงงหมายถึ
หมายถึงง ส่ส่ววนประกอบที
นประกอบที่แ่แฝงอยู
ฝงอยู่ในสิ
่ในสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมรอบตั
มรอบตัววเรา
เราทัทั้งในส่
้งในวนที่
และในส่
วนที่มวนุนทีษย์่มสนุร้ษาย์งขึสร้้นางขึ
ได้้นแก่ได้เส้แก่น เส้น้าหนั
และลั
กษณะผิ
วว
ส่เป็วนนทีธรรมชาติ
่เป็นธรรมชาติ
และในส่
น น้ากหนัทีก่ว่าทีง ่วรู่าปงร่รูาปงร่รูาปง ทรง
รูปทรง
และลั
กษณะผิ
ทัทัศศนธาตุ
นธาตุใในงานทั
นงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ มีคความเหมื
วามเหมืออนกั
นกับบทัทัศศนธาตุ
นธาตุใในสิ
นสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมม เพราะในงานทั
เพราะในงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์และใน
สิ่งแวดล้อ่งแวดล้
มต่างก็ออมต่าศัายงก็ทัอศาศั
นธาตุ
างภาพแห่
งความงามให้
ปรากฏแก่
สายตา ความงามจึ
งเป็นแนวร่งเป็วมของ
และในสิ
ยทัสศร้นธาตุ
สร้างภาพแห่
งความงามให้
ปรากฏแก่
สายตา ความงามจึ
น
ทัศนศิวลมของทั
ป์กับสิ่งศแวดล้
แนวร่
นศิลป์อกมับสิ่งแวดล้อม
ในขณะเดี
ในขณะเดียยวกัวกันนทัทัศศนธาตุ
นธาตุใในงานทั
นงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ก็ก็แแตกต่
ตกต่าางกังกับบทัทัศศนธาตุ
นธาตุใในสิ
นสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมมกล่
กล่าาวคื
วคืออ
นงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์เเป็ป็นนสิสิง่ ่งทีทีม่ ่มนุนุษษย์ย์สสร้ร้าางขึงขึน้ ้นใหม่
ใหม่จงใจให้
จงใจให้
นผลงานศิ
ลปะแต่แต่
ัศนธาตุ
่งแวดล้
ทัศนธาตุในงานทั
เป็เนป็ผลงานศิ
ลปะ
ทศั ทนธาตุ
ในสิในสิ
ง่ แวดล้
อม อม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง หรือมีอยู่ก่อนแล้ว หากจะเปลี
หากจะเปลีย่ ่ยนแปลงเป็
นแปลงเป็นนงานศิ
งานศิลลปะได้
ปะได้มมนุนุษษย์ย์ตตอ้ ้องนามาสร้
งนามาสร้าางสรรค์
งสรรค์
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๑.ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม
“สวิตเซอร์แลนด์”
เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๔
ถ่ายภาพโดย : สบันนา มหาวรรณ์

“สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)“ ประเทศในฝันของใครหลายคน ประเทศที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมมาชม
ความงามของภูมิประเทศที่มีภูเขาหิมะเป็นเอกลักษณ์ และทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งจุดเด่นของที่นี่คือ จะมีชุมชน
หมู่บ้านเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและสีเขียวชอุ่มของทุ่งหญ้า ต้นไม้ ดอกไม้ นานาชนิด ออกดอกสีสันสวยสดงดงาม
ความงามของผืนป่า พืชพรรณ สันเขาที่ตั้งอยู่บนแนวภูเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากว่า ๑๐๐ ปี
๒.ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
“The Starry Night”
วาดในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๘๘๙ เป็นภาพวาดสีน้ามัน
บนพืนผ้าใบ ขนาดภาพ ๗๒ x ๙๒ ซม.
สถานที่แสดง The Museum of Modern Art
เมืองนิวยอร์ก

วินเซนต์ได้กล่าวถึงภาพ " Starry Night " นี้ว่า "ฉัน
กาลังประสบกับปัญหาอย่างมากใน
การเขียนภาพของยามค่าคืนถ้าพูดให้ถูกแล้วก็คือ
การถ่ายถอดภาพลงบนผืนผ้าในเวลากลางคืน
ก็ได้" ภาพของแสงสีในยามค่าคืนนั้น เป็นภาพที่เขา
ใฝ่ฝันอยากเขียนขึ้นและความฝันของเขาก็ได้กลายมาเป็นความจริงเมื่อเขาตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่เมืองอาเรสใน
เดือนกุมภาพันธ์ของปี ค.ศ.๑๘๘๘ ในจดหมายเขาได้กล่าวไว้ว่า “ในชี
"ในชีววติ ิตของจิ
ของจิตตรกรแล้
กรแล้วว ความตายอาจไม่ใช่ความ
ยากลาบากที่สุดในชีวิต ฉันสามารถพูดได้ว่า ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย แต่เมื่อฉันได้มองดูดวงดาวแล้วฉันก็เริ่ม
นึกคิดจุดดามืดที่แสดงถึงภาพของเมือง และหมู่บ้านในแผนที่ ทาให้ฉันคิดว่าทาไมมนุษย์เราถึงได้ให้ความสาคัญ
ของ จุดดามืดที่อยู่บนแผนที่ของฝรั่งเศส มากไปกว่าแสงสว่างอันแท้จริงที่ส่องตรงมาจากสวรรค์ มันก็คง
เหมือนกับการที่เราเลือกไป รถไฟเพื่อจะไปยังทาราสคอนหรือโรน หรือเราจะเลื
เราจะเลืออกกเอาความตายเพื
เอาความตายเพื่อ่อจะไปให้
จะไปให้ถถงึ ึง
เอาความตายเพื
ดวงดาวบนฟ้านั่น "

๑๒

๒) องค์ประกอบของทัศนธาตุ
องค์ประกอบของทัศนธาตุ
องค์ประกอบของทัศนธาตุ หรือส่วนประกอบในภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Element” หรือ
เรียกกันว่า “ส่วนมูลฐาน” หมายถึงส่วนประกอบของการจัดภาพ (ELEMENT OF COMPOSITION)
*** อ้างอิงจาก
หรือองค์ประกอบของทัศนธาตุ (Visual Element) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
๑. จุด (Dot) https://www.baanjomyut.com
หมายถึง รอยลักษณะกลมจากการจิ้ม
กด กระแทกด้วยวัสดุต่าง ๆ ถ้าจุดหลายร้อยหลายพันจุด เรียงต่อเนื่องกัน
ไปในทิศทางเดียวกันจนกลายเป็นเส้น จุดเป็นมวล
ทั้งเล็กและใหญ่ ขึ้นอยู่กับวัสดุอะไรที่จุดลงไป
๒. เส้น (Line) เป็นมูลฐานสาคัญอันแรกของศิลปะ
ทุกแขนง เส้นจะมีลีลาที่สื่อความมั่นคง ราบเรียบ สงบนิ่ง
หวั่นไหว อ่อนโยน นิ่มนวล หวาดหวั่น ได้ หากนาเส้นมา
ร้อยเรียงต่อกันจะได้ภาพตามจิตนาการ ซึ่งภาพจะสะท้อน
ความรู้สึก อารมณ์ของผู้เขียนได้ เส้นเกิดจากการ ขูด
ขีด เขียนด้วยวัสดุต่าง ๆ ดังนั้นการวาดภาพ จึงเริ่มด้วย
การรู้จักเส้นในลีลาต่างกัน เนื่องด้วยเส้นมีผลต่อความรู้สึก
อย่าง เมื่อนาเส้นต่าง ๆ เหล่านี้มาประกอบกัน จะทาให้เกิดเป็นภาพขึ้น
๓. สี (Colour) เป็นส่วนประกอบที่สาคัญต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ
มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ เพราะสีช่วยเพิ่มคุณค่าความงาม โดยหลักทฤษฎีสี
แต่ละสีมีระยะความเข้มที่แตกต่างกัน ระยะความเข้ม ค่าความเข้มของสีมี ๒ ประเภท
คือค่าความเข้มของสีหลายสีที่รวมกัน
ในภาพ ซึ่งเรียงจากสีอ่อนไปหาสีแก่ หรือสีจางไป
หาสีเข้ม อีกประเภทหนึ่งคือ ค่าน้าหนักอ่อน – แก่
ของสี สีเดียว ที่กระจายความเข้มให้เจือจางลง
ตามลาดับ ส่วนการให้สีที่กลมกลืน สีตัดกัน
หรือสีที่โดดเด่นย่อมขึ้นอยู่กับจินตนาการ
ความต้องการและแนวการเขียนภาพของผู้สร้างสรรค์
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๔. รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form)
รูปร่าง (Shape) หมายถึงพื้นที่ภายในเส้นขอบเขต
หรือพื้นที่ที่มีบริเวณรอบนอกหรือเส้นรอบนอกของวัตถุ เป็นภาพ
๒ มิติ มีความกว้างกับความยาว รูปร่างจึงมีลักษณะแบน ๆ
รูปทรง(Form) หมายถึง ปริมาตรภายใน
ของเส้นขอบที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างที่แสดง
ให้เห็นความกว้าง ความยาว และความหนาหรือความลึก ทาให้เกิดภาพลวงตาในลักษณะ ๓ มิติ
รูปร่าง-รูปทรง แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ
แบบเหมืออนจริ
นจริงง(Realistic)
างาๆง ๆ
๑)๑)แบบเหมื
(Realistic)เป็เป็นนรูรูปปธรรมชาติ
ธรรมชาติหรืหรือรูอปรูสิป่งสิของต่
่งของต่
๒) รูปตัดทอน รูปดัดแปลง (Abstract) เป็นรูปที่ดัดแปลงหรือตัดทอนจากธรรมชาติ
๓) รูปอิสระหรือรูปร่างนามธรรม (Freeหรือ Abstracl) เป็นรูปที่สร้างสรรค์แปรเปลี่ยนไป
๕. ขนาด สัดส่วน (Size - Proportion)
ขนาด หมายถึง ลักษณะของรูปที่กาหนดสังเกตได้ว่าใหญ่ เล็ก สั้น ยาว หนักเบา
สัดส่วน หมายถึง ความสัมพันธ์ของสัดส่วน
ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก ของสิ่งต่าง ๆ ว่ามีความพอดี
เหมาะสม ด้วยการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของคน สัตว์ พืช วัตถุสัดส่วนแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่
๑)๑)สัดส่วนที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ด้วยตนเอง เช่น สัดส่วนของมนุษย์ความสูงเจ็ดส่วนครึ่ง
๒)๒)สัดส่วนที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบอื่น
นต้อองมีงมีคความสั
วามสัมพัมนพัธ์นธ์
เช่นสัดส่วนของโต๊ะเก้าอี้สสััดดส่ส่ววนต้
สอดคล้องกันเกิดความพอเหมาะพอดีจึงจะเกิดคุณค่า
ทางความงามและประโยชน์ใช้สอยสิ่งของเครื่องใช้ของมนุษย์
ต้องได้สัดส่วนขนาดเหมาะสมกับส่วนสูงน้าหนักสรีระของผู้ใช้
เช่นเตียงนอน เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เครื่องใช้เป็นต้น งานศิลปะ
ต้องมีขนาดพอเหมาะ สัดส่วนที่สัมพันธ์กลมกลืนจึงจะเกิดความสวยงาม
๖. ลักษณะผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะของผิวภาพ เมื่อได้สั มผัสหรืองมองดูแล้วรู้สึกได้ว่า ลื่นเป็นมัน
หยาบ กระด้าง ละเอียด นุ่มนวล แข็ง ขรุขระ และเรียบ แบ่งเป็น ๒ ชนิด
๑)๑)พื้น ผิวที่ร าบเรี ย บ ได้แก่ วัตถุที่มีพื้นผิ ว ราบเรียบ มีลักษณะของผิ ว ที่เกลี้ ยงเกลา ละเอียด เนียน
กลมกลืน เช่น แผ่นกระจก โลหะขัดเงา ผ้าไหมผ้าแพร กระเบื้องผนัง เป็นต้น
๒)๒)พื้นผิวที่ขรุขระ ได้แก่ วัตถุที่มีพื้นผิวขรุขระ หยาบ เช่น ผิวของเปลือกไม้ ผิวของเปลือกหอยแครง
กระดาษทราย ผ้าด้ายดิบ เป็นต้น
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๗. ช่องว่าง หรือ ช่องไฟ (Space) หมายถึง พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นภายในภาพ เช่น ภาพทิวทัศน์ภาพหนึ่ง
อาจมีท้องฟ้าที่สดใส มีพระอาทิตย์มีต้นไม้ใบหญ้า มีดอกไม้ มีนกบินต่างๆ เหล่านี้จะต้องอยู่บนพื้นที่ที่เป็น
ตาแหน่งเฉพาะของสิ่งที่เป็นจริง ตามธรรมชาติ และในตาแหน่งของสิ่งต่างๆ จะมีช่องว่าง ช่องไฟที่พอเหมาะพอดี
จึงจะเกิดความสวยงามเช่นเดียวกัน บริเวณว่าง มี ๒ ชนิด คือ
๑) บริเวณว่างนอกรูป หมายถึง
บริเวณว่างที่ว่างเปล่า เช่น บนโต๊ะ
ที่ไม่มีวัตถุใด ๆ ไปจัดวาง ย่อมมี
พื้นที่ว่างเปล่าเต็มที่ ถ้านาวัตถุไปตั้ง
จนเต็มโต๊ะพื้นที่ว่างเปล่านั้นก็จะถูกแทนที่
โดยวัตถุนั้น

10
14

๒) บริเวณว่างในรูป หมายถึง วัตถุที่
เข้าไปแทนที่บริเวณว่าง บริเวณว่างในรูปได้แก่ วัตถุต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โทรทัศน์ ตู้โชว์ เป็นต้น
การจั ด บริ เ วณว่ า งให้ เ หมาะสมจึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความว่ า งเปล่ า กั บ วั ต ถุ ที่
เข้าไปแทนที่ ความว่างเปล่าให้เกิดความพอเหมาะพอดี ภาพก็จะลงตัว สวยงามได้
๘. แสง และ เงา (Light And Shadow)
คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แสดง
ให้เห็นด้วยการรับรู้ ในเรื่องของรูปร่าง
รูปทรง ปริมาตรหรือมิติ เช่น วัตถุชิ้นหนึ่ง
ได้รับแสงสว่างจากจุดกาเนิดใด ๆ ก็ตาม
รูปวัตถุนั้นจะสว่าง และอีกส่วนหนึ่งจะมืด
เรียกว่า “แสงและเงา” หรือค่าน้าหนัก
อ่อนแก่ จะช่วยให้เกิดความกลมกลืน
ความโค้ง ความเว้า นูน ตื้น ถ้าแสงสว่างมากเงาของวัตถุก็จะเข้มชัดมากขึ้นตามลาดับ ฉะนั้นในการเขียนภาพระบายสี
จะต้องรู้จักการลงน้าหนักอ่อนแก่ให้ได้ใกล้เคียงกับแสงที่ตกกระทบลงบนวัตถุและน้าหนักที่มองเห็นจึงจะทาให้ภาพดู
เหมือนจริง
การลงน้าหนักแสงเงาหรือการแรเงา
เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงค่า รูปร่างของวัตถุที่มีลักษณะ
เป็น ๒ มิติ ให้เปลี่ยนเป็นรูปทรง ซึ่งมีค่าเป็น
๓ มิติ คือ การเพิ่มน้าหนักแสงและเงาเข้าไปให้
เกิดเป็นมิติที่ ๓ ทาให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่าเป็น
รูปทรง มีความตื้น ลึก หนา บาง เกิดขึ้น ซึ่งความตื้น
ลึก หนา บาง เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น ดังนี้เอง
จึงมีผู้เปรียบไปว่า“งานจิตรกรรม คือ การสร้างภาพลวงตา”

๑๕ 24
๒๔

ใบงานที
ใบงานที่ ่๑๑.๑
.๑
ใบความรู
๑.๒
องค์
ปใระกอบศิ
มองหาทั
ศนธาตุ
นงาน
มองหาทั้ทศี่ นธาตุ
ในงาน
ทัศนศิลลป์ป
ทัศนศิลป์

ใบความรู้ที่ ๑.๒ องค์ประกอบศิลป์
คาถามชวนคิด

นักการจั
เรียนคิดดองค์
ว่า “สิป่งระกอบศิ
แวดล้อม”ลคืป์ออะไร

ต่างกับ “ธรรมชาติ” อย่างไร?
ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อม
เหมือนและต่างกันอย่างไร?

การออกแบบงานทัศนศิลป์ คือ การน้าส่วนประกอบต่าง ๆ ของทัศนธาตุ อันได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง
รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา สี ช่องว่าง ลักษณะผิว เป็นต้น มาประกอบสร้างเป็นผลงานโดยอาศัย
………………………………………………………………………
หลักการจั………………………………………………………………………
ดองค์ประกอบศิลป์

การจัดองค์ประกอบศิลป์

……………………..…………………………………………………………..
……………………..…………………………………………………………..
…………………………..………………………………………..……………
การจัดองค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การน้าเอาส่วนประกอบของทั
ศนธาตุต่าง ๆ มาจัดเข้าด้วยกัน ให้
…………………………..………………………………………..…………………..
……………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………
เกิดเป็……………………………………………………………….………………………..
นผลงานศิลปะ โดยมีหลักการจัดดังนี้
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………….……………………………………
…………………………………………….………………………………………..
๑. เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ..………………………………………..………………………………………
..………………………………………..………………………………………..
……………………………….……………………………………
……………………………….……………………………………
………………………………
ความสอดคล้องกลมกลื………………………………
นกัน เป็นหน่วยเดียวกันไม่สามารถแบ่งแยกได้

โดยการจัดระเบียบของรูปทรง จังหวะ ลีลา เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพ
อารมณ์ ความรู
้สึก มีความชัดเจนสื่อความหมายได้ง่าย เอกภาพ ……………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………….………
……………………………………..……………………………………………
………………………………………..………………………………………
เกิดจากการน้…………………..…………………………..………………………………
าเอารูปร่างรูปทรงมาประสานสัมพันธ์กันให้เกิดเอกภาพ……………..…………………………..……………………………………….
.…………………..……………………………………………………………
………..…………………..…………………………………………………
ได้หลายวิธีด…………….…………………………………………………………………
ังนี้
….………………………………………………………………………………
………….………………………………………………..……………………
๑)……………………….………………………………………………..……
วิธีสัมผัส คือ การน้าเอารูปร่างรูปทรงมาสัมผัสกัน ……………………………………..…………………………..………………
……………………………………………………..…………………………
ในลักษณะต่..………………………………………..…………………..………………
าง ๆ เช่นสัมผัสด้านต่อด้าน มุมต่อมุม ด้านต่อมุม ………………………..…………………..……………………………………
………………………….………………………………………………………
……………………………………………….………………………………
………………………………….……………………………………………….
๒) ………………………………………………………….……………………
วิธีทับซ้อน คือ การน้าเอารูปร่างรูปทรงมาวาง
.…………………………………………………………..……………………
…………………………..……………………………………………………
ทับซ้อนกันในลั
กษณะต่าง ๆ เช่น การทับซ้อนบางส่วน ทับซ้อน ……..………………………………………..…………………..……………
……..…………………………..………………………………………..…
………………………………………………….………………………………
………………..………………………………………………………………
ทุกส่วน การทั
บซ้อนคาบเกี่ยว การทับซ้อนแบบลูกโซ่
……………………………………………………
.………………………………………………………………………………
๓) ………………………………………………………………………………
วิธีจัดกลุ่ม คือ การน้าเอารูปร่างรูปทรง
………………………………………………………………………
มากลุ่มกันในลักษณะต่าง ๆ เช่น การน้าเอารูปร่าง
๒ รูป มาวางใกล้กันและการน้าเอารูปร่าง ๒ รูป
มาวางห่างกัน

การออกแบบงานทัศนศิลป์ คือ การน้าส่วนประกอบต่าง ๆ ของทัศนธาตุ อันได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง
รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา สี ช่องว่าง ลักษณะผิว เป็นต้น มาประกอบสร้างเป็นผลงานโดยอาศัย
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

การจัดองค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การน้าเอาส่วนประกอบของทัศนธาตุต่าง ๆ มาจัดเข้าด้วยกัน ให้
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๑๖
แบบทดสอบก่อนเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๕ ข้อ
เวลา ๕ นาที
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. สิ่งแวดล้อมกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์มี “ความสัมพันธ์กัน” อย่างไร
ก. สิ่งแวดล้อมทาให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ข. สิ่งแวดล้อมทาให้มนุษย์เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
ค. สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสาคัญในการสร้างความสุขให้กับมนุษย์
ง. สิ่งแวดล้อมทาให้มนุษย์มีการดารงชีวิตมาแต่โบราณ
๒.นักเรียนคิดว่า “สิ่งแวดล้อม” คืออะไร
ก. สิ่งที่อยู่แวดล้อมชีวิตมนุษย์ทั้งเกิดขึ้นเองและมนุษย์สร้างขึ้น
ข. สิ่งที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของมนุษย์
ค. สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
ง. สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น
๓.ทัศนธาตุในข้อใดมีอิทธิพลต่อ “ความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์” มากที่สุด
ก. รูปร่าง -รูปทรง
ข. แสง และ เงา
ค. ลักษณะผิว
ง. สี
” มีความสู
๔.สัดส่วนที่สมบูรณ์ทด้วี่สยตนเอง
มบูรณ์ด้ว“ของมนุ
ยตนเองษย์“ของมนุ
ษย์”งกีมี่สค่วนวามสูงกี่ส่วน
ก. ความสูงแปดส่วนครึ่ง
ข. ความสูง เจ็เจ็ดดส่ส่ววนครึ
นครึ่ง่ง
ค. ความสูง หกส่
หกส่ววนครึ
นครึ่ง่ง
ง. ความสูง ห้ห้าาส่ส่ววนครึ
นครึ่ง่ง
๕.ข้อใดคือ “ทัศนธาตุ” ใน “งานทัศนศิลป์”
ก. จุดที่อยู่บนปีกของผีเสื้อ
ม้าลาย
ข. ลายเส้นบนตัวของมาลาย
ค. ภาพวาดหยดน้าบนใบบัว
ง. สีแดงสดของดอกกุหลาบ
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๑๗
แบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
จานวน ๕ ข้อ
เวลา ๕ นาที
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑.นักเรียนคิดว่า “สิ่งแวดล้อม” คืออะไร
ก. สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
ข. สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น
ค. สิ่งที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของมนุษย์
ง. สิ่งที่อยู่แวดล้อมชีวิตมนุษย์ทั้งเกิดขึ้นเอง และมนุษย์สร้างขึ้น
๒.สิ่งแวดล้อมกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์มี “ความสัมพันธ์กัน” อย่างไร
ก. สิ่งแวดล้อมทาให้มนุษย์มีการดารงชีวิตมาแต่โบราณ
ข. สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสาคัญในการสร้างความสุขให้กับมนุษย์
ค. สิ่งแวดล้อมทาให้มนุษย์เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
ง. สิ่งแวดล้อมทาให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
๓.ข้อใดคือ “ทัศนธาตุ” ใน “งานทัศนศิลป์”
ม้าลาย
ก. ลายเส้นบนตัวของมาลาย
ข. ภาพวาดหยดน้าบนใบบัว
ค. สีแดงสดของดอกกุหลาบ
ง. จุดที่อยู่บนปีกของผีเสื้อ
๔.ทัศนธาตุในข้อใดมีอิทธิพลต่อ “ความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์” มากที่สุด
ก. สี
ข. ลักษณะผิว
ค. แสง และ เงา
ง. รูปร่าง -รูปทรง
” มีความสู
๕.สัดส่วนที่สมบูรณ์ทด้วี่สยตนเอง
มบูรณ์ด้ว“ของมนุ
ยตนเองษย์“ของมนุ
ษย์”งกีมี่สค่วนวามสูงกี่ส่วน
ก. ความสูง ห้ห้าาส่ส่ววนครึ
นครึ่ง่ง
ข. ความสูง หกส่
หกส่ววนครึ
นครึ่ง่ง
ค. ความสูง เจ็เจ็ดดส่ส่ววนครึ
นครึ่ง่ง
ง. ความสูงแปดส่วนครึ่ง
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๑๘
เฉลยแบบทดสอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๕ ข้อ
เวลา ๕ นาที
เฉลยก่อนเรียน
๑

ก. สิ่งแวดล้อมทาให้มนุษย์เกิดแรงบันดาล

เฉลยหลังเรียน
๑

ใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
๒

ก. สิ่งที่อยู่แวดล้อมชีวิตมนุษย์ทั้งเกิดขึ้น

ง. สิ่งที่อยู่แวดล้อมชีวิตมนุษย์ทั้งเกิดขึ้นเอง
และมนุษย์สร้างขึ้น

๒

เองและมนุษย์สร้างขึ้น

ง. สิ่งแวดล้อมทาให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

๓

ง. สี

๓

ข. ภาพวาดหยดน้าบนใบบัว

๔

ข. ความสูง เจ็ดส่วนครึ่ง

๔

ก. สี

๕

ค. ภาพวาดหยดน้าบนใบบัว

๕

ค. ความสูง เจ็ดส่วนครึ่ง

14
18

๑๙
๑๙
๑๙
แบบประเมิน ใบงานที่ ๑.๑ มองทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
แบบประเมิ
นใบงานที
ใบงานที
่ ๑.๑มองทั
มองทัศศศนธาตุ
นธาตุ
ศศนศิ
ลป์ลลป์ป์
แบบประเมิ
นการเรี
่้ท๑.๑
ใในงานทั
นงานทั
แบบประเมิ
นใบงานที
่ ี่ ๑.๑
มองทั
นธาตุ
ในงานทั
ศนศิ
นศิ
แผนการจั
ด
ย
นรู
๑
มองหาทั
ศ
นธาตุ
ใ
นงานทั
ศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศินศิ
ลป์ ลป์
ดดการเรี
๑ี่ ๑ มองหาทั
ศรายวิ
แผนการจั
การเรี
มองหาทั
ศนธาตุ
นธาตุ
ใทัทันงานทั
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ศิลปะ
รหัยสยนรู
ศศนศิ
ชันศิ
้นลมัลป์ธป์ยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ ๓
กลุ
ยนรู้ศิลแผนการจั
ปะ
รหั
วินรู
ช้ทา้ที่ ศ๒๓๑๐๑
ศ๒๓๑๐๑
รายวิ
ชชาาในงานทั
นศิลลศปศป์นศิ
้นมัธทยมศึ
ชื่อ่มกลุสาระการเรี
่ม.........................................................................ชั
้น ม.๓/....................
สาระการเรี
ยยนรูนรู้ศ้ศิลิลปะ
รหั
รายวิ
ชชาา ทัทัศศนศิ
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
่มกลุ
ปะ
รหัสสวิวิชชาาศ๒๓๑๐๑
ศ๒๓๑๐๑
นศิลลป์ป์ ...............................................
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ๓ี่ ๓
ชื่อกลุ
่อกลุ
่ม่ ม.........................................................................ชั
้น้นม.๓/....................
ชืเลขที
่อ่มกลุ
.........................................................................ชั
ม.๓/....................
ชืกลุ
่มสาระการเรี
ชัรายวิ
้นม.๓/
......................................................................................................................
เลขที
่ ...................................................................................................................... ...............................................
เลขที
...............................................
ค้าชี่ ......................................................................................................................
แจง การประเมินใบงานที่ ๑.๑ มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ เป็นการประเมิ
นทักษะกระบวนการนา
ค้ความรู
๑.๑
ในงานทั
ป์ป์เป็เป็นนการประเมิ
นนทัทักกษะกระบวนการน
ค้าาชีชีแจง
แจง
การประเมิ
ใบงานที
่ ๑.๑่มมองหาทั
ในงานทัศปศนศิ
การประเมิ
ษะกระบวนการน
้ไปใช้การประเมิ
โดยให้นักนเรีนใบงานที
ยนแต่ล่ ะกลุ
ใช้มองหาทั
เขียนเขีศศนธาตุ
ยนธาตุ
นบรรยายสรุ
เป็นศินลลแผนภาพโดยมี
รายการที
่ประเมิน ๕ าา
ขีเขียนยนเขี
ความรู
้ไปใช้
นนักักเรีมเรียย๕นแต่
ลละกลุ
ความรู
้ไปใช้
โดยให้
นแต่
ะกลุ่มแบ่
่มใช้ใช้งเเป็
นเขี
ยนบรรยายสรุ
นบรรยายสรุ
แผนภาพโดยมีรรายการที
ายการที่ป่ประเมิ
ระเมินน๕๕
รายการ
มีโคดยให้
ะแนนเต็
คะแนน
๕ ยระดั
บ คือ ปปเป็เป็นนแผนภาพโดยมี
รายการ
รายการมีมีคคะแนนเต็
ะแนนเต็มม๕๕คะแนน
คะแนนแบ่
แบ่งงเป็เป็นน๕๕ระดั
ระดับบคืคืออ
ระดับการปฏิบัติ
ระดั
ระดับบการปฏิ
การปฏิบบัตัติ ิ
รายการ
๕
๕ ๕๕ ๔
๑
๓
๒
รายการ
รายการ
๕๕
๑๑
๔๔
๓๓
๒๒
๑. การวางแผนการทางานและการแบ่งหน้าที่
๑.๑.รับการวางแผนการท
งงหน้
การวางแผนการท
างานและการแบ่
หน้าาทีที่ ่
ผิดชอบในกลุ่มร่วางานและการแบ่
มกั
น
รัรับบ๒.
ผิผิดดการให้
ชอบในกลุ
่ม่มร่ร่วววมกั
ชอบในกลุ
มกันอนของสมาชิก การยอมรับฟัง
ความร่
มมื
๒.๒.ความคิ
การให้
ววมมื
การให้
วามร่
มมื
ของสมาชิกกการยอมรั
การยอมรัดบเห็
บฟัฟันงง
ดคเห็ความร่
นของผู
้ออื่นอของสมาชิ
และการแสดงความคิ
ความคิ
ดดเห็เห็นกนของผู
้อ้อื่นื่นและการแสดงความคิ
ความคิ
ดเห็เห็ลนนป์
๓.ความถู
ต้ของผู
องในเรื
่อและการแสดงความคิ
งทัศนธาตุในงานทัศดนศิ
๓.ความถู
่อ่องทังทัศศนธาตุ
ศศนศิ
๓.ความถู
งในเรื
นธาตุ
ใย่นงานทั
นศิลลป์ป์
๔.การแก้กกต้ปต้อัญองในเรื
หาภายในกลุ
่มได้ใอนงานทั
างเหมาะสม
๔.การแก้
ปปัญัญหาภายในกลุ
่ม่มได้ได้ออทย่ย่าักางเหมาะสม
๔.การแก้
งเหมาะสม
๕. ความคล่
อหาภายในกลุ
งแคล่วในการใช้
ษะกระบวนการ
๕.๕.วิเความคล่
ความคล่อองแคล่
งแคล่ววในการใช้
ในการใช้ททักักษะกระบวนการ
ษะกระบวนการ
คราะห์
วิวิเคราะห์
เคราะห์
รวม
รวม
รวม
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
เกณฑ์
นนระดั
เกณฑ์กรวมระดั
การประเมิ
ารประเมิ
ระดับบคุัตคุณิ ณภาพ
ภาพ
บการปฏิ
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ
คะแนน
รวมระดั
เกณฑ์
คะแนน
รวมระดับ๒๓-๒๕
บการปฏิ
การปฏิบบัตัติ ิ
เกณฑ์กการพิ
ารพิจจารณาระดั
ารณาระดั
ภาพ
คะแนน
ดีเยี่ยม บบคุคุณณภาพ
๕
๒๓-๒๕
ดีดีเดียีเยีม่ย่ยาก
มม
๕๕๔
๒๓-๒๕
๒๐-๒๒
๒๐-๒๒
ดีดีมมาก
๔๔๓
๒๐-๒๒
๑๖-๑๙
ดีาก
๑๖-๑๙
ดีดี
๓๓๒
๑๖-๑๙
๑๓-๑๕
พอใช้
๑๓-๑๕
พอใช้
๒๒๑
๑๓-๑๕
พอใช้
๐-๑๒
ปรั
บปรุง
๐-๑๒
ปรัปรับบปรุปรุงง
๑๑
๐-๑๒
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ข้ข้ออเสนอแนะและแนวทางแก้
เสนอแนะและแนวทางแก้ไขไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
ลงชื
่อ่อ......................................ผู
ลงชื
......................................ผู้ส้สอน
อน
(.......................................................)
(.......................................................)
(.......................................................)
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๒๐

20
๒๐
๒๐

แบบสังเกตคุ
ณลังงกเกตคุ
ษณะอั
งประสงค์
แบบสั
แบบสั
เกตคุ
ณณลันลักพึกษณะอั
ษณะอั
นนพึพึงงประสงค์
ประสงค์
แผนการจัแผนการจั
ดการเรียนรู
้ที่ ๑ ยยมองหาทั
นธาตุในงานทั
ลป์ ศศนศิ
แผนการจั
ดดการเรี
การเรี
นรูนรู้ท้ที่ ๑ี่ ๑ ศมองหาทั
มองหาทั
ศศนธาตุ
นธาตุศในศิ
นงานทั
ในงานทั
นศิลลป์ป์
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ศิลปะยยนรูนรู้ศ้ศิลิลปะ
ศ๒๓๑๐๑
รายวิชา รายวิ
ทัรายวิ
ศนศิชลชาป์าทัทัศศนศิ
ที่ ๓กกษาปี
กลุ
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรี
ปะรหัสวิชา รหั
รหัสสวิวิชชาาศ๒๓๑๐๑
ศ๒๓๑๐๑
นศิลลป์ป์ ชั้นมัธยมศึชัชั้นก้นษาปี
มัมัธธยมศึ
ยมศึ
ษาปีทที่ ๓ี่ ๓
วันที่..........เดื
น..........พ.ศ.............
วัวันนทีอที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............
ข้อที่ ๓ ข้มีข้อวอทีินที่ ัย่ ๓๓ มีมีววินินัยัย
ตัวชี้วัดและพฤติ
กและพฤติ
รรมบ่งชีก้กรรมบ่
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดและพฤติ
รรมบ่งงชีชี้ ้
ตัวชี้วัด ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
พฤติกรรมบ่
งชีก้ กรรมบ่
พฤติ
พฤติ
รรมบ่งงชีชี้ ้
๓.๑ ปฏิบ๓.๑
ัติตามข้
๓.๑.๑ ปฏิ
บัติตามข้
ข้ออตกลง
ระเบี
ยบ ข้ระเบี
อบังยคัยบบบของ
๓.๑
ปฏิ
ปฏิอบบตกลง
ัตัติติตามข้
ามข้ออตกลง
ตกลง
๓.๑.๑
๓.๑.๑
ปฏิ
ปฏิอบบตกลง
ัตัติติตามข้
ามข้
ตกลงข้กฎเกณฑ์
ข้ออตกลง
ตกลงกฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
ระเบี
ข้ข้ออบับังงคัคับบของ
ของ
กฎเกณฑ์กฎเกณฑ์
ระเบี
ยบ ข้ระเบี
อบังยคัยบบบข้ข้ออบัครอบครั
โรงเรียนววและสั
ไม่ละเมิ
ทลธิละเมิ
ขะเมิ
องผู
กฎเกณฑ์
ระเบี
บังงคัคับบ วครอบครั
ครอบครั
โรงเรี
โรงเรียงยนคม
นและสั
และสั
งงคม
คมดสิไม่ไม่
ดดสิ้อสิทื่นทธิธิขของผู
องผู้อ้อื่นื่น
ของครอบครั
ว โรงเรียนววและ
อเวลาในการปฏิ
บัติกิจกรรมต่
ในชีวาิตางๆงๆ
ประจ
และาวัาวันนและ
ของครอบครั
ของครอบครั
โรงเรี
โรงเรียยนน๓.๑.๒
และ
และ ตรงต่
๓.๑.๒
๓.๑.๒
ตรงต่
ตรงต่ออเวลาในการปฏิ
เวลาในการปฏิ
บบัตัติกาิกิจงๆ
ิจกรรมต่
กรรมต่
ในชี
ในชีาวัววิตนิตประจ
ประจ
และ
สังคม สัสังงคม
รับผิดชอบในการท
างาน างาน
คม
รัรับบผิผิดดชอบในการท
ชอบในการท
างาน
เกณฑ์การให้
คะแนน
ขะแนน
้อมูลจากการสั
งจากการสั
เกตตามสภาพจริ
งของครูผงู้สงของครู
อน)
เกณฑ์
กการให้
คคะแนน
(ใช้
งงเกตตามสภาพจริ
เกณฑ์
ารให้(ใช้
(ใช้ขข้อ้อมูมูลลจากการสั
เกตตามสภาพจริ
ของครูผผู้สู้สอน)
อน)
พฤติกรรมพฤติ
ไม่
ผ่าน (๐)
ดี (๒) ดีดี(๒)
ดีเยี่ยม (๓)
พฤติกกรรม
รรม
ไม่ไม่ผผ่า่านน(๐)
(๐) ผ่าน (๑) ผ่ผ่าานน(๑)
(๑)
(๒)
ดีดีเยีเยี่ย่ยมม(๓)
(๓)
บ่งชี้ บ่บ่งงชีชี้ ้
ตามข้อ ตามข้
ไม่อปอฏิบัติตไม่ไม่
นตาม
ปฏิ
บัติตนตาม
ปฏิบัติตนตามข้
บัติตนตามข้
ตามข้
ปปฏิฏิบบัตัติติตนตาม
นตาม
ปฏิ
ปฏิบบัตัติติตนตาม
นตาม
ปฏิ
ปฏิบบัตัตอิติตตกลง
นตามข้
นตามข้ออ-ปฏิ
ตกลง
ตกลง
-ปฏิ
-ปฏิบบัตัตอิติตตกลง
นตามข้
นตามข้ออตกลง
ตกลง
๓.๑ ๓.๑
กฎเกณฑ์กฎเกณฑ์
ระเบี
ยบ ระเบี
ระเบี
ยบ ระเบี
๓.๑ข้อตกลง ข้ข้ออตกลง
ตกลง ข้อตกลง ข้กฎเกณฑ์
ข้ออตกลง
ตกลงกฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
ระเบียยกฎเกณฑ์
บบ
กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
ระเบียยบบ
กฎเกณฑ์กฎเกณฑ์
อบังยคัยบบบข้ข้ออบัข้บังองคัคับับบงคับของ
อ ตรงต่
ข้ออบัองคับของโรงเรี
ยของโรงเรี
น และ ยยนนและ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ระเบี
ระเบี
ข้ข้ออบับังตรงต่
งคัคับบของ
ของ
ตรงต่
ข้ข้ออบับังงคัคับบของโรงเรี
และ
ระเบียบ ข้ระเบี
อบังยคัยบบบข้ข้อของโรงเรี
ยของโรงเรี
น ตรง ยยนนเวลาในการปฏิ
บัติ
ทลธิละเมิ
ขะเมิ
องผู
ระเบี
อบับังงคัคับบ ของโรงเรี
ตรง
ตรง เวลาในการปฏิ
เวลาในการปฏิ
บบัตไม่ัติ ิละเมิดสิไม่ไม่
ดดสิ้อสิทื่นทธิธิขของผู
องผู้อ้อื่นื่น
ของโรงเรีของโรงเรี
ยของโรงเรี
น และ ยยนต่นอและ
เวลาในการ
กิจกรรมและ
บัติ
และ ต่ต่ออเวลาในการ
เวลาในการ
กิกิจจกรรมและ
กรรมและ -ตรงต่อเวลาในการปฏิ
-ตรงต่
-ตรงต่ออเวลาในการปฏิ
เวลาในการปฏิ
บบัตัติ ิ
ปฏิบัติกิจปฏิ
กรรม
รับผิดชอบในการ
บผิดชอบใน
ปฏิบบัตัติกิกิจิจกรรม
กรรม
รัรับบผิผิดดชอบในการ
ชอบในการกิจกรรมและรั
กิกิจจกรรมและรั
กรรมและรั
บบผิผิดดชอบใน
ชอบใน
ทางาน ททางาน
การทางานการท
างาน
การทางาน
างาน

16
20
20

- ใฝ่- ใฝ่
เรียเรีนรู
้ ้
ยนรู

ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
้อหา
้อหา
- การใช้
- การใช้
ทัศทนธาตุ
ัศนธาตุ
สร้สาร้งงาน
างงาน
ศิลศิปะโดยใช้
ลปะโดยใช้
หลัหกลัการจั
กการจัด ด
องค์องค์
ประกอบศิ
ประกอบศิ
ลป์ลป์
จุดจุประสงค์
ดประสงค์
การเรี
การเรี
ยนรู
ยนรู้ ้
ด้าด้นความรู
านความรู
้ ้
- หลั
- หลั
กการใช้
กการใช้
ทัศทนธาตุ
ัศนธาตุสร้สาร้งงาน
างงาน
ศิลศิปะโดยใช้
ลปะโดยใช้
หลัหกลัการจั
กการจัด ด
องค์องค์
ประกอบศิ
ประกอบศิ
ลป์ลป์
ด้าด้นทั
กษะและกระบวนการ
านทั
กษะและกระบวนการ
- วิ-เคราะห์
วิเคราะห์
คุณคุลัณกลัษณะอั
นพึนงพึประสงค์
กษณะอั
งประสงค์

หน่หน่
วยการเรี
วยการเรี
ยนรู
ยนรู
้ที่ ้ท๑ี่ ๑
่มสาระการเรี
ยนรู้ศิล้ศปะ
ิลปะ
กลุกลุ
่มสาระการเรี
ยนรู
กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรูนรู้ ้
ขัขั้น้นนาา
๑.๑.ครูครูแและนั
ละนักกเรีเรียยนสนทนา
นสนทนาแลกเปลี
แลกเปลี่ย่ยนประสบการณ์
นประสบการณ์จากการเรียนรู้
เรืเรื่อ่องทังทัศศนธาตุ
นธาตุในงานทั
ในงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
๒.๒.ครูครูชชี้แี้แจงวั
จงวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์ขของกิ
องกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียนรู้ ดังนี้
- -สามารถวิ
สามารถวิเคราะห์
เคราะห์กการใช้
ารใช้ททัศัศนธาตุ
นธาตุสสร้ร้าางงานศิลปะโดยใช้หลักการจัดด
องค์
องค์ปประกอบศิ
ระกอบศิลลป์ป์ไได้ด้
๔.๔.ครูครูแแจ้จ้งเกณฑ์
งเกณฑ์กการวั
ารวัดดและประเมิ
และประเมินนผล
ผล ให้
ให้นักเรียนทราบ
ขัขั้น้นสอน
สอน
๑.๑.นันักกเรีเรียยนทดสอบก่
นทดสอบก่ออนเรี
นเรียยนน
๒.๒.ครูครูให้ให้นนักักเรีเรียยนนั
นนั่ง่งตามกลุ
ตามกลุ่ม่มเดิเดิมม
๑.๒
๓.๓.ครูครูสสาธิาธิตตการสร้
การสร้าางสรรค์
งสรรค์ผผลงานและบรรยายประกอบตามใบความรู
ลงานและบรรยายประกอบตามใบความรู้ทที่ ี่ ๑.๒
๔.๔.ครูครูแแจกแบบฝึ
จกแบบฝึกกทีที่ ๑.๒
่ ๑.๒คนละ
คนละ ๑๑ แผ่
แผ่นน
๕.๕.นันักกเรีเรียยนแต่
นเองสนใจ
นแต่ลละคนใช้
ะคนใช้คความรู
วามรู้แ้และประสบการณ์
ละประสบการณ์เดิมมองทัศนธาตุที่ตนเองสนใจ
มาจั
มาจัดดองค์
องค์ปประกอบในงานทั
ระกอบในงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ ตามแบบฝึ
ตามแบบฝึกที่ ๑.๒ โดยออกแบบผลงานตาม
โดยออกแบบผลงานตาม
จินจินตนาการ
ตนาการและใช้
และใช้ดดินินสอสี
สอสีเพีเพียยงง ๑๑ สีสี ควรใช้
ควรใช้สีที่เข้ม เช่น สีแดง สีม่วง สีสีนน้า้าเงิเงินน
สีเสีขีเขียยววสีสีนน้า้าตาล
ปานกลาง
ตาลเป็เป็นนต้ต้นนวาดหรื
วาดหรืออระบายให้
ระบายให้เกิดน้้าหนัก ๓ ระยะ คือ เข้มม ปานกลาง
และอ่
และอ่ออนน

แผนการจั
แผนการจัดดการเรียนรู้ที่ ๒
เรืเรื่อ่องง องค์
องค์ปประกอบศิ
ระกอบศิลป์
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลป์
รายวิ

ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
๑.๑. แบบฝึ
แบบฝึกกทีที่ ๑.๒
่ ๑.๒
๒.๒. ทดสอบก่
ทดสอบก่ออนเรี
นเรียยนน
๓.๓. ทดสอบหลั
ทดสอบหลังเรีงเรียยนน

สืสื่อ่อ/แหล่
/แหล่งงเรีเรียยนรูนรู้ ้
๑.๑.ใบความรู
ใบความรู้ท้ที่ ๑.๒
ี่ ๑.๒

เวลา
เวลา ๑๑ชัชั่วโมง
่วโมง
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ๓ี่ ๓

๒๑๒๑

17
21
21

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและประเมินผลงาน แบบฝึกที่ ๑.๒
๒. นักเรียนทดสอบหลังเรียน และร่วมประเมินผลงาน
ครูสรุปเนื้อหารวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
๓. นักเรียนร่วมสรุปทบทวนความรู้ ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
๔. สามารถวิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุสร้างงานศิลปะโดยใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ได้
๕. ครูแนะแนวทางให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไป

และศิลปะนิสัยที่ดี

๖. ครูสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ และเจตคติ ด้านสุนทรียภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง องค์ประกอบศิลป์
รายวิชา ทัศนศิลป์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๒
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๒๓
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑.ด้านความรู้
ทดสอบวัดดความรู
ความรู้ ้
-ทดสอบวั
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑) ทักษะการวิเคราะห์
ด้านคุณลักษณะ
นรู้ ้
๑)ใฝ่ใฝ่เรีเรียยนรู

วิธีการ
ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ

เกณฑ์
- ท้าแบบทดสอบได้
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ประเมินแบบฝึกที่
๑.๒
สังเกต

แบบประเมิน

-มีมีททักักษะอยู
ษะอยู่ใ่นระดั
ในระดับบคุคุณณภาพ
ภาพดี
ดีขึ้นขึ้นไปร้
ไปร้อยละ
อยละ๘๐๘๐
-มีมีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค์
ประสงค์
อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐

แบบสังเกต

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
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๒๔๒๔ 242420

ใบความรู
ใบความรู
้ที่ ้ท๑.๒
ี่ ๑.๒องค์
องค์ประกอบศิ
ประกอบศิลป์ลป์
การจั
การจั
ดองค์
ดองค์
ประกอบศิ
ประกอบศิ
ลป์ลป์
การออกแบบงานทั
การออกแบบงานทั
ศนศิ
ศนศิ
ลป์ลป์คือคืการน้
อ การน้
าส่วานประกอบต่
ส่วนประกอบต่
าง าๆง ของทั
ๆ ของทั
ศนธาตุ
ศนธาตุ
อันอัได้นแได้ก่แจุก่ดจุดเส้นเส้นรูปรูร่ปางร่าง
รูปรูทรง
ปทรงขนาด
ขนาดสัดสัส่ดวนส่วนแสงเงา
แสงเงาสี สีช่อช่งว่อางว่ง าลัง กลัษณะผิ
กษณะผิ
ว วเป็นเป็ต้นต้มาประกอบสร้
น มาประกอบสร้
างเป็
างเป็
นผลงานโดยอาศั
นผลงานโดยอาศั
ยย
หลัหลั
กการจั
กการจั
ดองค์
ดองค์
ประกอบศิ
ประกอบศิ
ลป์ลป์
การจั
การจั
ดองค์
ดองค์
ประกอบศิ
ประกอบศิ
ลป์ลป์หมายถึ
หมายถึ
ง การน้
ง การน้
าเอาส่
าเอาส่
วนประกอบของทั
วนประกอบของทั
ศนธาตุ
ศนธาตุ
ต่างต่าๆง ๆมาจัมาจั
ดเข้ดาเข้ด้วายกั
ด้วยกั
น นให้ ให้
โดยมี
เกิดเกิเป็ดนเป็ผลงานศิ
นผลงานศิ
ลปะลปะ โดยมี
โดยมี
หหลัหลักลักการจั
กการจั
การจั
ดดัดดงดันีดังนี้งนี้ ้
๑. ๑.
เอกภาพ
เอกภาพ(Unity)
(Unity)หมายถึ
หมายถึ
ง ความเป็
ง ความเป็
นอันอัหนึ
นหนึ
่งอัน่งอัเดีนยเดีวกัยนวกัน
ความสอดคล้
ความสอดคล้
องกลมกลื
องกลมกลื
นกันกันเป็นเป็หน่
นหน่
วยเดี
วยเดี
ยวกัยนวกัไม่นสไม่ามารถแบ่
สามารถแบ่
งแยกได้
งแยกได้
โดยการจั
โดยการจั
ดระเบี
ดระเบี
ยบของรู
ยบของรู
ปทรง
ปทรง
จังหวะ
จังหวะลีลลีา ลาเนื้อเนืหาให้
้อหาให้
เกิดเกิดุดลดุยภาพ
ลยภาพ
อารมณ์
อารมณ์ความรู
ความรู
้สึก้สึกมีคมีวามชั
ความชั
ดเจนสื
ดเจนสื
่อความหมายได้
่อความหมายได้
ง่ายง่ายเอกภาพ
เอกภาพ
เกิดเกิจากการน้
ดจากการน้
าเอารู
าเอารู
ปร่ปางรู
ร่าปงรูทรงมาประสานสั
ปทรงมาประสานสั
มพัมนพัธ์นกันธ์กให้ันเให้
กิดเกิเอกภาพ
ดเอกภาพ
ได้หได้ลายวิ
หลายวิ
ธีดังธนีีด้ังนี้
๑) ๑)
วิธีสวิธัมีสผััมสผัสคือคือการน้
การน้
าเอารู
าเอารู
ปร่ปางรู
ร่าปงรูทรงมาสั
ปทรงมาสั
มผัมสผักัสนกัน
ในลัในลั
กษณะต่
กษณะต่
าง าๆง ๆเช่นเช่สันมสัผัมสผัด้สานต่
ด้านต่
อด้อานด้ามุนมมุต่มอต่มุอมมุด้มานต่
ด้านต่
อมุอมมุม
๒) ๒)
วิธีทวิธับีทซ้ับอซ้นอนคือคือการน้
การน้
าเอารู
าเอารู
ปร่ปางรู
ร่าปงรูทรงมาวาง
ปทรงมาวาง
ทับทัซ้บอซ้นกัอนกั
นในลั
นในลั
กษณะต่
กษณะต่
าง าๆง เช่ๆ นเช่การทั
น การทั
บซ้บอซ้นบางส่
อนบางส่
วนวทันบทัซ้บอซ้นอน
ทุกทุส่กวนส่วนการทั
การทั
บซ้บอซ้นคาบเกี
อนคาบเกี
่ยว่ยวการทั
การทั
บซ้บอซ้นแบบลู
อนแบบลู
กโซ่กโซ่
๓) ๓)
วิธีจวิธัดีจกลุัดกลุ
่ม ่มคือคืการน้
อ การน้
าเอารู
าเอารู
ปร่ปางรู
ร่าปงรูทรง
ปทรง
มากลุ
มากลุ
่มกั่มนกัในลั
นในลั
กษณะต่
กษณะต่
าง าๆง เช่ๆ นเช่นการน้
การน้
าเอารู
าเอารู
ปร่ปางร่าง
๒ รู๒ปรูมาวางใกล้
ป มาวางใกล้
กันกและการน้
ันและการน้
าเอารู
าเอารู
ปร่ปางร่า๒ง รู๒ปรูป
มาวางห่
มาวางห่
างกัานงกัน

๒๕
๒. ความสมดุล (Balance) หมายถึง ความเท่ากัน เสมอกัน มีน้าหนักและแรงปะทะเท่ากัน มีความ
กลมกลื นพอเหมาะพอดี การน้ าเอาส่วนประกอบศิล ปะมาจัดให้เกิดน้้าหนักแสงเงาเท่ากันทั้งสองข้างซ้ายขวา
เท่ากัน โดยมีแกนสมมติ แบ่งให้ซ้าย ขวา หน้า หลัง บน ล่าง เท่ากัน การเท่ากันไม่อาจเท่ากันจริง แต่อาจ
เท่ากัน ในความรู้สึกของตาที่มองเห็น แบ่งเป็น ๒ ประเภท
๑) ความสมดุล ๒ ข้างเท่ากัน หมายถึง
การจัดวางองค์ประกอบ ทั้ง ๒ ข้างของแกนสมมติ
มีขนาด สัดส่วนน้้าหนัก รูปแบบเหมือนกัน ทางศิลปะ
มีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ใน
งานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการ
ดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ อาทิเช่น
“ทัชมาฮาล” (Taj Mahal) อนุสรณ์สถานแห่งความรักและสถาปัตยกรรมเหนือกาลเวลา
๒) ความสมดุล ๒ ข้างไม่เท่ากัน หมายถึง
การจัดวางองค์ประกอบต่างของศิลปะ
ทั้ง ๒ ข้างของแกนสมมติ มีขนาด สัดส่วน
น้้าหนัก ไม่เท่ากัน มีรูปแบบไม่เหมือนกัน ไม่เสมอกัน
แต่มีความสมดุลกันในความรู้สึก ความสมดุลลักษณะ
นี้นิยมใช้มาก เพราะให้อารมณ์ความรู้สึกเคลื่อนไหว
ดูแล้วสมดุลกันทั้งภาพ ศิลปิน ได้แสดงออกอย่างอิสระ
๓. จุดเด่น (Dominance) หมายถึง จุดสนใจหรือประธานของงานศิลปะ จุดเด่นจะชัดเจนสะดุดตามี
พลังดึงดูดความสนใจ หลักการท้าให้เกิดจุดเด่นมีดังนี้
๑) ตาแหน่งของจุดเด่น มักวางไว้ระยะหน้า หรือระยะกลาง ไม่นิยมวางตรงกึ่งกลาง เพราะจะท้าให้งาน
ศิลปะด้อยคุณค่า ควรวางไว้ให้เยื้องไปซ้าย ขวา หรือบน ล่าง
๒) การเน้นจุดเด่น
ย
๒.๑) เน้นด้วนขนาดหรื
อรูปร่างรูปทรง
๒๒.๒) เน้นด้วยแสงเงา คือ ใช้น้าหนังแสงเงา
ไล่ระยะแสงสว่างและเงามืด
๒.๓) การเน้นด้วยเส้น คือ การใช้เส้นแบบต่าง ๆ
๒.๔) การเน้นด้วยวรรณะของสี คือการใช้สีวรรณะ
มาช่วยเน้นให้เกิดจุดเด่น
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๒๖
๔. ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง เข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกันขององค์ประกอบศิลป์
เกิดการประสานสัมพันธ์กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความกลมกลืนมี ๖ ลักษณะดังนี้
๑) กลมกลืนด้วยขนาด คือการน้าเอาขนาดใกล้เคียงกันมาจัดวางให้เกิดการประสานสัมพันธ์กัน
๒) กลมกลืนด้วยสี คือ การเลือกใช้สีในวรรณะเดียวกัน ไล่น้า้ำ�หนักอ่อนแก่หรือ ผสมด้วยสีขาว
๓) กลมกลืนด้วยเส้น คือ น้าเอาเส้นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน มาจัดให้มีความกลมกลืน
๔) ความกลมกลืนด้วยลักษณะผิว คือ
การน้าเอาลักษณะผิว ใกล้เคียงกัน
มาจัดให้มีความกลมกลืน
๕) กลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกัน คือ
การน้าเอาองค์ประกอบที่เหมือนกันมาจัดรวมกัน
๖) กลมกลืนจากสิ่งที่คล้ายกัน คือ
การน้าเอาองค์ประกอบที่คล้ายกันมาจัดรวมกัน

๕. ความขัดแย้ง (Contrast) หมายถึงความไม่ลงลอยกัน เข้ากันไม่ได้ ไม่ประสานสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบศิลป์ ท้าให้เกิดความแตกต่างในเรื่องทิศทางของเส้น รูปร่างรูปทรง ขนาดของสิ่งต่าง ๆ ศิลปินจะต้อง
น้าเอาความขัดแย้งขององค์ประกอบ
มาจัดให้เกิดความกลมกลืน งานศิลปะ จึงจะมีคุณค่าดังนี้
๕.๑) วิธีการลดความขัดแย้ง คือการลดหรือ
เพิ่มองค์ประกอบศิลป์ ที่มีความขัดแย้งกันส่วนใด
ส่วนหนึ่งลง ให้เหลือปริมาณความขัดแย้ง ๘๐ : ๒๐
๕.๒) ลักษณะของความขัดแย้งคือ
ความขัดแย้งด้วยขนาด ความขัดแย้งด้วยรูปทรง
ความขัดแย้งด้วยรูปร่าง ความขัดแย้งด้วยสี
ความขัดแย้งด้วยลักษณะผิว และความขัดแย้งด้วยเส้น
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๒๗

แบบฝึกที่ ๑.๒
องค์ประกอบศิลป์
แบบฝึกชวนคิดวิเคราะห์
“ให้นักเรียนนาส่วนประกอบต่าง ๆ ของทัศนธาตุ
มาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะ ในกรอบที่กาหนดให้”
ตัวอย่าง
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๒๘

แบบทดสอบก่อนเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จานวน ๕ ข้อ

รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑

รายวิชา ทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๕ นาที

คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. จากภาพด้านล่างข้อใดกล่าวได้ “ถูกต้องที่สุด”
ก. เป็นผลงานที่ไม่สมบูรณ์แบบ
ข. เป็นผลงานที่ใช้ความขัดแย้งในด้านรูปทรง
ค. เป็นผลงานที่ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ง. เป็นผลงานที่ใช้หลักความสมดุล ๒ ข้างไม่เท่ากัน
๒.จากภาพด้านล่าง “ใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์” ในข้อใด
ก. เอกภาพ (Unity)
ข. จุดเด่น (Dominance)
ค. ความกลมกลืน (Harmony)
ง. ความขัดแย้ง (Contrast)
๓. จากภาพด้านล่าง “ใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์” ในด้านใด ?
ก. ความขัดแย้งด้วยเส้น
ข. ความขัดแย้งด้วยสี
ค. ความขัดแย้งด้วยขนาด
ง. ความขัดแย้งด้วยรูปทรง
๔. จากภาพด้านล่างใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในด้านใดในการเน้น “จุดเด่น”
ก. เน้นด้วยแสงเงา
ข. การเน้นด้วยเส้น
ค. การเน้นด้วยวรรณะของสี
ย
ง. การเน้นด้วนขนาดหรื
อรูปร่างรูปทรง
๕. จากภาพด้านล่าง“ทัชมาฮาล” เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดเด่นในเรื่องใดมากที่สุด
ก. เอกภาพ (Unity)
ข. จุดเด่น (Dominance)
ค. ความสมดุล (Balance)
ง. ความกลมกลืน (Harmony)
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๒๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จานวน ๕ ข้อ

แบบทดสอบหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๕ นาที

คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑.จากภาพด้านล่าง“ใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์”ในด้านใด ?
ก. ความขัดแย้งด้วยขนาด
ข. ความขัดแย้งด้วยเส้น
ค. ความขัดแย้งด้วยรูปทรง
ง. ความขัดแย้งด้วยสี
๒.จากภาพด้านล่างใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในด้านใดในการเน้น “จุดเด่น”
ย
ก. การเน้นด้วนขนาดหรื
อรูปร่างรูปทรง
ข. การเน้นด้วยวรรณะของสี
ค. เน้นด้วยแสงเงา
ง. การเน้นด้วยเส้น
๓. จากภาพด้านล่าง“ทัชมาฮาล” เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดเด่นในเรื่องใดมากที่สุด
ก. เอกภาพ (Unity)
ข. ความสมดุล (Balance)
ค. จุดเด่น (Dominance)
ง. ความกลมกลืน (Harmony)
๔.จากภาพด้านล่าง “ใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์” ในข้อใด
ก. ความกลมกลืน (Harmony)
ข. ความขัดแย้ง (Contrast)
ค. จุดเด่น (Dominance)
ง. เอกภาพ (Unity)
๕.จากภาพด้านล่างข้อใดกล่าวได้ “ถูกต้องที่สุด”
ก. เป็นผลงานที่ไม่สมบูรณ์แบบ
ข. เป็นผลงานที่ใช้ความขัดแย้งในด้านรูปทรง
ค. เป็นผลงานที่ใช้หลักความสมดุล ๒ ข้างไม่เท่ากัน
ง. เป็นผลงานที่ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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๓๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จานวน ๕ ข้อ

เฉลยแบบทดสอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์

เฉลยก่อนเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๕ นาที

เฉลยหลังเรียน

๑

ง. เป็นผลงานที่ใช้หลักความสมดุล ๒ ข้างไม่เท่ากัน

๑ ง. ความขัดแย้งด้วยสี

๒

ก. เอกภาพ (Unity)

ย
๒ ก. การเน้นด้วนขนาดหรื
อรูปร่างรูปทรง

๓

ข.ความขัดแย้งด้วยสี

๓ ข. ความสมดุล (Balance)

๔

ง. การเน้นด้วยนขนาดหรือรูปร่างรูปทรง

๔ ง. เอกภาพ (Unity)

๕

ค. ความสมดุล (Balance)

๕ ค. เป็นผลงานที่ใช้หลักความสมดุล ๒ ข้างไม่
เท่ากัน
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๓๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แบบประเมินแบบฝึกที่ ๑.๒ องค์ประกอบศิลป์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ องค์ประกอบศิลป์
รหัส ศ๒๓๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คำชี้แจง การประเมินแบบฝึกที่ ๑.๒ การจัดองค์ประกอบศิลป์ เป็นการประเมินทักษะกระบวนการคิด
กษะในการคิ
ดนอกกรอบอย่
างสร้างสร้
างสรรค์
ผลงานสะท้
อน อน
วิเคราะห์ โดยมี
โดยมีรรายการที
ายการที่ป่ประเมิ
ระเมินนคืคืออผลงานแสดงทั
ผลงานแสดงทั
กษะในการคิ
ดนอกกรอบอย่
างสรรค์
ผลงานสะท้
การคิดอย่างมีระบบ
ะบบ เสร็
เสร็จจตามเวลา
ตามเวลา แก้
แก้ปปัญัญหาได้
หาได้และมี
และมีรรายละเอี
ายละเอียยดน่ดน่าสนใจ
าสนใจมีมีคะแนนเต็
คะแนนเต็ม ม๑๐๑๐คะแนน
คะแนน
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
หมายถึ
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ง ต้องปรับปรุง
๕-๗ คะแนน
หมายถึง ง ผ่าน
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ง ปฏิบัติได้ดี
หมายถึ
รายการประเมิน
ผลงานแสดง ผลงาน เสร็จ แก้
มีราย
ทักษะในการ สะท้อน ตาม ปัญหา ละเอียด
รวม
ชื่อ-นามสกุล
การคิ
ดนอก การคิด เวลา ได้
คิดนอกกรอบ
น่าสนใจ
อย่างงกรอบ
อย่างมี
สร้างสรรค์
ระบบ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
.๗.
๘.
๙.
เกณฑ์การให้คะแนน
ท้าได้ดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๒ คะแนน
๑ คะแนน
๐ คะแนน
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๓๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ องค์ประกอบศิลป์
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์

ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียนรีและเข้
าร่วข้มกิ
กรรมการ
การเ
ยน และเ
าร่วจมกิ
จกรรม
เรียนรูรีย้ นรู้
การเ
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เเรีรียนรู้ และนำ
และน้า�ไปใช้ใน
ชีวิตวประจ้
าวัน�วัได้นได้
ในชี
ิตประจำ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

พฤติกรรมบ่งชี้
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
องค์
ความรู
ความรู
้ ้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ความรู
้ ้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
หาความรู
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า ในการเรี
การเรียนรู
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
งๆนเป็น การเรี
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทังๆ้ง ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ้า

- มุ่งมั่นในการทางาน

ขอบเขตเนื้อหา
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อ
ความหมายเป็นเรื่องราว โดย
ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบ
ด้านทักษะและกระบวนการ
- ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มเดิม
๒. ครูสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานและบรรยายประกอบตามใบความรู้ที่ ๑.๓
การวาดภาพ ๓D “My hand in ๓D”
๓. ครูแจกแบบฝึกที่ ๑.๓ คนละ ๑ แผ่น

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูทักทายนักเรียนและพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์จากการ
เรียนรูรีย้เรืนรู
่องทั
นธาตุ
ในงานทั
ศนศิศลนศิ
ป์ ลป์
การเ
้เรื่อศงทั
ศนธาตุ
ในงานทั
๒. ครูสุ่มตัวอย่างผลงานนักเรียนที่ทาได้น่าสนใจ จากชั่วโมงที่ผ่านมา และให้
เจ้าของผลงานได้เล่าถึงความประทับใจการสร้างสรรค์ผลงาน
๓. ครูแจ้งวัตถุประสงค์และเกณฑ์การวัดและประเมินผล ให้นักเรียนทราบและ
ในบทเรียนนี้เป็นแบบฝึกที่คล้ายกับชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิด
สร้างสรรค์และฝึกทักษะความชานาญ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การวาดภาพ ๓D “My hand in ๓D”
รายวิชา ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบฝึกที่ ๑.๓

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ที่ ๑.๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปกระบวนกระบวนการสร้างสรรค์งาน
“My hand in ๓D” และประเมินผลงาน
๒. ครูสรุปเนื้อหารวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
นักเรียนร่วมสรุปทบทวนความรู้ ตามวัตถุประสงค์

ดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนด

นักเรียนที่ยังขาดทักษะและชื่นชมนักเรียนที่สร้างผลงานได้ ตามเกณฑ์ และ

๖. ครูสังเกตการณ์ทางานของนักเรียนและให้คาแนะนา สร้างแรงจูงใจกับ

และศิลปะนิสัยที่ดี

๔. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้ตามใบความรู้ที่ ๑.๓ การวาดภาพ ๓D
“My hand in ๓D”และสร้างสรรค์งานตามแบบฝึกที่ ๑.๓ ออกแบบ
ผลงานโดยร่างภาพมือ เสร็จแล้วให้ นักเรียนใช้ดินสอสีวาดระบาย โดยให้
นักเรียนจับฉลากว่ากลุ่มที่นักเรียนนั่งอยู่ จะใช้สีวรรณะเย็น หรือวรรณะ
ร้อน ถ้านักเรียนกลุ่มใดได้วรรณะไหน ก็ใช้วรรณะนั้น
๕. ครูสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ และเจตคติ มีสุนทรียภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การวาดภาพ ๓D “My hand in ๓D”
รายวิชา ทัศนศิลป์
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๔
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๓๕
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
-ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
-มุ่งมั่นในการทางาน
เจตคติ

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินแบบฝึก แบบประเมิน
ที่ ๑.๓
สังเกต
แบบสังเกต

สังเกต

แบบสังเกต

- มีสุนทรียภาพและศิลปะนิสัยที่ดี

เกณฑ์
-มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................ ..............................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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๓๖

ใบความรู้ที่ ๑.๓
การวาดภาพ ๓D “My hand in ๓D”
การวาดภาพ ๓ D แสนสนุก

การวาดภาพ ๓D แสนสนุกบนกระดาษ….
หากพูดถึงการวาดภาพวัตถุให้เหมือนกับมี ๓ มิติ หรือ ๓ D
ลอยออกมาจากกระดาษนั้น หลายๆ คนอาจจะคิดว่ามันดูยาก
ดูเป็นงานศิลปะที่อาจจะต้องเรียนรู้ มีวิธีทาง่ายๆ เพียงแค่มีกระดาษ
ไม้บรรทัด และดินสอเท่านั้น โดยขั้นตอนมีดังนี้
๑.ใช้ไม้บรรทัดทาจุดที่ขอบกระดาษทั้งสองข้าง ให้ห่างเท่ากัน
และตรงกัน โดยห่างกันประมาณ ๑ เซนติเมตร กาลังดี
๒.ร่างรูปที่คุณต้องการจะวาด โดยร่างแค่ขอบเท่านั้น อาทิ เอามือมาวาง และเอาดินสอวาดตามขอบ
๓.ลากดินสอเชื่อมจุดของทั้งสองฝั่งที่เราทาไว้ตอนแรกจากของกระดาษข้างหนึ่ง ไปยังอีกข้าง เว้นแค่
ตรงบริเวณรูปที่เราร่างไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น
๔.จากนั้น ลากดินสอในรูปที่เราร่างไว้เป็นโค้งๆ ทาให้เหมือนรูปนูนออกมาจากกระดาษ แล้วจึงแรงเงา
ตัดขอบตามปกติ
“แค่นี้ก็ได้ภาพ ๓D เอาไว้วาดเล่นอย่างสนุกสนาน”
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๒๔ 24 ๓๗

33
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แบบฝึ
แบบฝึกกหัทีดที่ ๑.๓
่ ๑.๓

ใบความรู
๑.๒
องค์inปinระกอบศิ
My้ที่ hand
hand
๓D ลป์
My
๓D

ใบความรู้ที่ ๑.๒ องค์ประกอบศิลป์
การจัดองค์ประกอบศิลป์

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

การออกแบบงานทัศนศิลป์ คือ การน้าส่วนประกอบต่าง ๆ ของทัศนธาตุ อันได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง
.………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….....
รูปทรง ขนาด.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
สัดส่วน แสงเงา สี ช่องว่าง ลักษณะผิว เป็นต้น มาประกอบสร้างเป็นผลงานโดยอาศัย
หลักการจัดองค์.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ประกอบศิลป์

การจัดองค์ประกอบศิลป์

การจัดองค์.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ประกอบศิลป์ หมายถึง การน้าเอาส่วนประกอบของทัศนธาตุต่าง ๆ มาจัดเข้าด้วยกัน ให้
เกิดเป็นผลงานศิล.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ปะ โดยมีหลักการจัดดังนี้
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

๑. เอกภาพ
(Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ความสอดคล้องกลมกลื
นกัน เป็นหน่วยเดียวกันไม่สามารถแบ่งแยกได้
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
โดยการจัดระเบี.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ยบของรูปทรง จังหวะ ลีลา เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพ
อารมณ์ ความรู.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
้สึก มีความชัดเจนสื่อความหมายได้ง่าย เอกภาพ
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
เกิดจากการน้าเอารู
ปร่างรูปทรงมาประสานสัมพันธ์กันให้เกิดเอกภาพ
ได้หลายวิธีดังนี้ .…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๑) วิธีสัมผัส คือ การน้าเอารูปร่างรูปทรงมาสัมผัสกัน
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ในลักษณะต่าง ๆ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
เช่นสัมผัสด้านต่อด้าน มุมต่อมุม ด้านต่อมุม
๒) วิธีท.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ับซ้อน คือ การน้าเอารูปร่างรูปทรงมาวาง
ทับซ้อนกันในลัก.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ษณะต่าง ๆ เช่น การทับซ้อนบางส่วน ทับซ้อน
ทุกส่วน การทับซ้.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
อนคาบเกี่ยว การทับซ้อนแบบลูกโซ่
๓) วิธีจ.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ัดกลุ่ม คือ การน้าเอารูปร่างรูปทรง
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
มากลุ่มกันในลักษณะต่
าง ๆ เช่น การน้าเอารูปร่าง
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๒ รูป มาวางใกล้กันและการน้าเอารูปร่าง ๒ รูป
มาวางห่างกัน

การออกแบบงานทัศนศิลป์ คือ การน้าส่วนประกอบต่าง ๆ ของทัศนธาตุ อันได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง
รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา สี ช่องว่าง ลักษณะผิว เป็นต้น มาประกอบสร้างเป็นผลงานโดยอาศัย
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

พ
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๓๘

แบบประเมินแบบฝึกที่ ๑.๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การวาดภาพ ๓D “My hand in ๓D”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
คำชี้แจง การประเมินแบบฝึกที่ ๑.๓ My hand in ๓D เป็นการประเมินทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ในการประยุกต์ใช้ทัศนธาตุมาสร้างงานทัศนศิลป์ โดยมีรายการที่ประเมิน คือ สร้างสรรค์จากสิ่งเร้าที่กาหนด
ให้ได้ความแปลกใหม่เสร็จตามเวลา แก้ปัญหาได้ และมีรายละเอียดน่าสนใจ มีคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ง ต้องปรับปรุง
หมายถึ
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
หมายถึง ง ผ่าน
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ง ปฏิบัติได้ดี
รายการประเมิน
สร้างสรรค์
มีความ เสร็จ แก้
มีราย
รวม
ชื่อ-นามสกุล
จากสิ่งเร้าที่ แปลก ตาม ปัญหา ละเอียด
กาหนดให้ได้ ใหม่
เวลา ได้
น่าสนใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
.๗.
๗.
๘.
๙.
เกณฑ์การให้คะแนน
ทาได้ดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๒ คะแนน
๑ คะแนน
๐ คะแนน
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๓๙ ๓๙

แบบสัแบบสั
งเกตคุงเกตคุ
ณลักณษณะอั
ลักษณะอั
นพึงประสงค์
นพึงประสงค์
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ ้ทการวาดภาพ
ี่ ๓ การวาดภาพ
๓D “My
๓D “My
handhand
in ๓D”
in ๓D”
กลุ่มสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ศยิลนรูปะ้ศิลปะ รหัสวิรหัชาสวิศ๒๓๑๐๑
ชา ศ๒๓๑๐๑รายวิรายวิ
ชา ทัชศานศิทัลศป์นศิลป์ ชั้นมัชัธยมศึ
้นมัธกยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ ๓ ที่ ๓

ข้อที่ข้อ๔ที่ ใฝ่๔เรียใฝ่นรูเรี้ ยนรู้
ตัวชี้วตััดวและพฤติ
ชี้วัดและพฤติ
กรรมบ่
กรรมบ่
งชี้ งชี้
ตัวชี้วตััดวชี้วัด
พฤติพฤติ
กรรมบ่
กรรมบ่
งชี้ งชี้
๔.๑ ๔.๑
ตั้งใจตัเพี
้งใจยรพยายามในการ
เพียรพยายามในการ ๔.๑.๑๔.๑.๑
ตั้งใจเรี
ตั้งยใจเรี
น ยน
เรียนเรีและเข้
ยน และเข้
าร่วมกิ
าร่จวกรรมการ
มกิจกรรมการ ๔.๑.๒๔.๑.๒
เอาใจใส่
เอาใจใส่
และมีแคละมี
วามเพี
ความเพี
ยรพยายามในการเรี
ยรพยายามในการเรี
ยนรู้ ยนรู้
เรียนรูเรี้ ยนรู้
๔.๑.๓๔.๑.๓
สนใจเข้
าร่วมกิ
ยนรู้ตย่านรู
งๆ้ต่างๆ
สนใจเข้
าร่จวกรรมการเรี
มกิจกรรมการเรี
๔.๒ ๔.๒
แสวงหาความรู
แสวงหาความรู
้จากแหล่
้จากแหล่
ง ง ๔.๒.๑๔.๒.๑
ศึกษาค้
ศึกนษาค้
คว้านหาความรู
คว้าหาความรู
้จากหนั
้จากหนั
งสือ งเอกสาร
สือ เอกสาร
สิ่งพิมสิพ์่งพิสืม่อพ์ สื่อ
เรียนรูเรี้ตย่านรู
งๆ้ตทั่างๆ
้งภายในและภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ต่างๆตแหล่
่างๆ งแหล่
เรียนรู
งเรี้ทยั้งนรู
ภายในและภายนอกโรงเรี
้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี
ยน และ
ยน และ
ด้วยการเลื
เลือสกใช้
อย่างเหมาะสม
โรงเรีโรงเรี
ยน ด้ยวนยการเลื
อกใช้อสกใช้
ื่ออย่สาื่องอย่างเลือกใช้
ื่อได้สอื่อย่ได้างเหมาะสม
เหมาะสม
บันทึบักความรู
้ วิเคราะห์
บันทึบักความรู
้ วิเคราะห์
ตรวจสอบจากสิ
่งที่เรีย่งทีนรู่เรี้ ยสรุนรูป้ เป็
เหมาะสม
นทึกความรู
้ วิเคราะห์๔.๒.๒๔.๒.๒
นทึกความรู
้ วิเคราะห์
ตรวจสอบจากสิ
สรุนปองค์
เป็นองค์
สรุนปองค์
เป็นคองค์
ความรู
้ แลกเปลี
ความรู
สรุปเป็
วามรู
้ แลกเปลี
่ยน ่ยน ความรู
้ ้
นรู้ และน
แลกเปลี
างๆ และน
เรียนรูเรี้ ยและน
าไปใช้าไปใช้
ใน ใน
๔.๒.๓๔.๒.๓
แลกเปลี
่ยนเรี่ยนเรี
นรู้ดย้วนรู
ยวิ้ดธ้วีกยวิ
ารต่ธีกาารต่
งๆ และน
าไปใช้าไปใช้
ใน ใน
ชีวิตประจ
ชีวิตประจ
ชีวิตประจ
าวันได้าวันได้
ชีวิตประจ
าวัน าวัน
เกณฑ์เกณฑ์
การให้
การให้
คะแนน
คะแนน
(ใช้ข้อ(ใช้มูลขจากการสั
้อมูลจากการสั
งเกตตามสภาพจริ
งเกตตามสภาพจริ
งของครู
งของครู
ผู้สอน)
ผู้สอน)
พฤติพฤติ
กรรมบ่
กรรมบ่
งชี้ งชี้ ไม่ผ่าไม่
น ผ(๐)
่าน (๐)
ผ่าน ผ่(๑)
าน (๑)
ดี (๒)ดี (๒)
ดีเยี่ยดีมเยี(๓)
่ยม (๓)
ตามข้ตามข้
อ ๔.๑อ ๔.๑
– ๔.๒– ๔.๒ ไม่ตั้งไม่
ใจเรี
ตั้งยใจเรี
น ยน เข้าเรีเข้ยนตรงเวลา
าเรียนตรงเวลาเข้าเรีเข้ยนตรงเวลา
าเรียนตรงเวลาเข้าเรีเข้ยนตรงเวลา
าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกไม่ษาค้
ศึกนษาค้
คว้านหา
คว้าหาตั้งใจเรี
ตั้งยใจเรี
น เอาใจ
ยน เอาใจ ตั้งใจเรี
ตั้งยใจเรี
น เอาใจ
ยน เอาใจ ตั้งใจเรี
ตั้งยใจเรี
น เอาใจ
ยน เอาใจ
หาความรู
ความรู
ใส่ในการเรี
ใส่ในการเรี
ใส่ในการเรี
ความรู
้ ้ ้
ใส่ในการเรี
ยน ยน ใส่ในการเรี
ยน ยน ใส่ในการเรี
ยน ยน
และมีและมี
ส่วนร่สว่วมใน
ส่วนร่สว่วมใน
ส่วนร่สว่วมใน
นร่วมในและมีและมี
นร่วมในและมีและมี
นร่วมใน
การเรี
้ และเข้
า การเรี
นรู้ และเข้
า การเรี
นรู้ และเข้
การเรี
ยนรู
าา การเรี
ยนรู้ ยและเข้
า การเรี
ยนรู้ ยและเข้
า า
ในการเรี
ยนรู้ ยและเข้
้ นรู
และเข้
มกิจกรรมการ ร่วมกิร่จวกรรมการ
มกิจกรรมการ ร่วมกิร่จวกรรมการ
มกิจกรรมการ
ร่วมกิร่จวกรรมการ
การเรี
่างๆงๆนเป็เป็นน การเรี
เรี
ยนรูเรีย้ตยนรู
่านรู
งๆ้ต้ต่าเป็
เรียนรูเรีย้ตยนรู
่านรู
งๆ้ต้ต่า่างๆงๆ การเรี
เรียนรูเรีย้ตยนรู
่านรู
งๆ้ต้ต่าทั่างๆงๆ
้ง ทัทั้ง้ง
บ่อ้งยครั้ง
ภายในและ
บางครับางครั
้ง ้ง
บ่อยครั
ภายในและ
ภายนอกโรงเรี
ภายนอกโรงเรี
ยน ยน
เป็นประจ
เป็นประจ
า า

- มุ่งมั่นในการทางาน

ขอบเขตเนื้อหา
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อ
ความหมายเป็
นเรืน่อเรืงราว
โดย
สื่อความหมายเป็
่องราว
ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- รู้หลักการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็น
เรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบ
ด้านทักษะและกระบวนการ
- ทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูทักทายนักเรียนและพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์จากการเรียนรู้เรื่อง
ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
๒. ครูสุ่มตัวอย่างผลงานนักเรียนที่ทาได้น่าสนใจ จากชั่วโมงที่ผ่านมา และให้เจ้าของ
ผลงานได้เล่าถึงความประทับใจการสร้างสรรค์ผลงาน ครู นักเรียนร่วมชื่นชม
๓. ครูแจ้งวัตถุประสงค์และเกณฑ์การวัดและประเมินผล ให้นักเรียนทราบ
๔. ครูและนักเรียนร่วมกับทบทวนความรู้เดิมในเรื่องการใช้ทัศนธาตุสร้างทัศนศิลป์
ด้วยวิธีการการวาดภาพ ๓ D
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มเดิม
๒. ครูสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานและบรรยายประกอบตามใบความรู้ที่ ๑.๔ การวาด
ภาพ ๓D “My heart in ๓D”
๓. ครูแจกแบบฝึกที่ ๑.๔ คนละ ๑ แผ่น
๔. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้ตามใบความรู้ที่ ๑.๔ การวาดภาพ ๓D “My
heart in ๓D” และสร้างสรรค์งานตามแบบฝึกที่ ๑.๔ โดยสามารถใช้ดินสอ
แรเงาและชาโคล เป็เป็นนต้ต้นน
ร่างภาพ ดินสอแรงเงาและชาโคล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การวาดภาพ ๓D “My heart in ๓D”
เรื่อง การวาดภาพ ๓D “My heart in ๓D”
รายวิชา ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบฝึกที่ ๑.๔

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ที่ ๑.๔

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๕. ครูสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ และเจตคติ มีสุนทรียภาพและ
ศิลปะนิสัยที่ดี
ขั้นสรุป
๑. ครูตั้งคาถามจากบทเรียน
๒. นักเรียนตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น โดยแต่ละกลุ่มยกมือและแข่งขันกัน
ตอบคาถาม
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและประเมินผลงาน แบบฝึกที่ ๑.๔
๔. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปกระบวนกระบวนการสร้างสรรค์งาน My heart in ๓D
และประเมินผลงาน
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหา
๖. ครูสรุปเนื้อหารวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ
๗. ครูแนะแนวทางให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การวาดภาพ ๓D “My heart in ๓D”
เรื่อง การวาดภาพ ๓D “My heart in ๓D”
รายวิชา ทัศนศิลป์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๑
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๔๒
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
-ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
-มุ่งมั่นในการทางาน
เจตคติ

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินแบบฝึก แบบประเมิน
๑.๔
สังเกต
แบบสังเกต

สังเกต

แบบสังเกต

- มีสุนทรียภาพและศิลปะนิสัยที่ดี

เกณฑ์
-มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐
-มีเจตคติ อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ..................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๔๓

ใบความรู้ที่ ๑.๔
เรื่อง การวาดภาพ ๓D “My heart in ๓D”
๑. การวาดภาพ My heart in ๓D ด้วยเทคนิคดินสอชาโคล

๑.ร่างรูปหัวใจด้วยดินสอ และใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นด้ายปากกา จากนั้นลากเส้นเชื่อมต่อตามความโค้งของรูปหัวใจ

๒.ใช้ดินสอแรเงาเพิ่มน้าหนักตามขั้นตอน

๓.ใช้ผ้าพันนิ้วชี้ถูเกลี่ยน้าหนักแสง - เงา

๔.ใช้ดินสอแรงเงาเพิ่มน้าหนักและใช้ผ้าพันนิ้วชี้ถูเกลี่ยน้าหนักแสง - เงา

๕.ใช้เทคนิคยางลบให้ความใสสว่างตามที่ตามองเห็นที่แสงส่องกระทบและเน้นเงาด้วยดินสอแรงเงา
แรเงา

๖.ภาพเสร็จสมบูรณ์
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๔๔
๔๔

๒๒. . การวาดภาพ
การวาดภาพMyMyheart
heartinin๓๓DDด้ด้ววยเทคนิ
ยเทคนิคคดิดินนสอแรงเงา
สอแรงเงา

๑.ร่
๑.ร่างรู
างรูปปหัหัวใจด้
วใจด้วยดิ
วยดินนสอสอและใช้
และใช้ไม้ไม้บบรรทั
รรทัดดขีดขีดเส้เส้นนด้ด้วยปากกา
วยปากกา

๒.ใช้
๒.ใช้ปปากกาขี
ากกาขีดดเส้เส้นนด้ด้านข้
านข้างในแนวตั
างในแนวตั้ง ้งจากนั
จากนั้น้นพลิพลิกกระดาษในแนวนอนลากเส้
กกระดาษในแนวนอนลากเส้นนตามความโค้
ตามความโค้งของรู
งของรูปปหัหัวใจ
วใจ

๓.ใช้
๓.ใช้ดดินินสอเพิ
สอเพิ่ม่มน้น้าหนั
าหนักแสงเงา
กแสงเงา

๔.ภาพเสร็
๔.ภาพเสร็จสมบู
จสมบูรณ์รณ์

40
44
44

๔๔ ๔๕
41
44 45

๓.
วยเทคนิคคดิดินนสอแรงเงา
สอแรงเงา
๒. การวาดภาพ
การวาดภาพMy
My heart
heart inin๓๓D
D ด้วด้ยเทคนิ

๑.ร่างรูปหัวใจด้วยดินสอ และใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นด้วยปากกา

๑.ร่างรูปหัวใจด้วยดินสอ และใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นด้วยปากกา

๒.ใช้ปากกาขี
ปากกาขีดดเส้เส้นนด้ด้าานในรู
นข้างในแนวตั
๒.ใช้
ปหัวใจ ้ง จากนั้นพลิกกระดาษในแนวนอนลากเส้นตามความโค้งของรูปหัวใจ

๓.ใช้ดินสอแรงเงาให้น้าหนัก แสงเงา
๓.ใช้ดินสอเพิ่ม น้าหนักแสงเงา

๔.ภาพเสร็จสมบูรณ์

๓.ใช้ยางลบ ลบขอบข้างรูปหัวใจจะได้ภาพที่สมบูรณ์

๔๖

แบบฝึกที่ ๑.๔ “My heart in ๓D”
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
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๔๗
แบบประเมิน แบบฝึกที่ ๑.๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การวาดภาพ ๓D “My heart in ๓D”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คำชี้แจง การประเมินแบบฝึกที่ ๑.๔ My heart in ๓D เป็นการประเมินทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ในการประยุกต์ใช้ใช้ททัศัศนธาตุ
นธาตุมมาสร้
าสร้างงานทั
างงานทัศศนศินศิลลป์ป์โดยมี
โดยมีรายการที
รายการที่ป่ประเมิ
ระเมินนคืคืออสร้สร้างสรรค์
างสรรค์จจากสิ
ากสิ่งเร้่งเร้าทีาที่ก่กาหนดให้
�ำ หนดให้
ได้ ความแปลกใหม่ เสร็จตามเวลา แก้ปัญหาได้ และมีรายละเอียดน่าสนใจ มีคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ง ต้องปรับปรุง
หมายถึ
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
หมายถึง ง ผ่าน
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ง ปฏิบัติได้ดี
รายการประเมิน
สร้างสรรค์
มีความ เสร็จ แก้
มีราย
ชื่อ-นามสกุล
รวม
จากสิ่งเร้าที่ แปลก ตาม ปัญหา ละเอียด
กาหนดให้ได้ ใหม่
เวลา ได้
น่าสนใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
.๗.
๘.
๙.
เกณฑ์การให้คะแนน
ทาได้ดี
ให้
๒ คะแนน
ผ่าน
ให้
๑ คะแนน
ต้องปรับปรุง ให้
๐ คะแนน
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๔๘ ๔๘

แบบสัแบบสั
งเกตคุงเกตคุ
ณลักณษณะอั
ลักษณะอั
นพึงประสงค์
นพึงประสงค์
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู๔้ที่ การวาดภาพ
๔ การวาดภาพ
๓D “My
๓D “My
heartheart
in ๓D”
in ๓D”
กลุ่มสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ศยิลนรูปะ้ศิลปะ
รหัสวิรหัชาสวิศ๒๓๑๐๑
ชา ศ๒๓๑๐๑รายวิรายวิ
ชา ทัชศานศิทัลศป์นศิลป์ ชั้นมัธชัยมศึ
้นมัธกยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ ๓ ที่ ๓
ข้อที่ข้อ๔ที่ ใฝ่๔เรียใฝ่นรูเรี้ ยนรู้

ตัวชี้วตััดวและพฤติ
ชี้วัดและพฤติ
กรรมบ่
กรรมบ่
งชี้ งชี้
ตัวชี้วตััดวชี้วัด
พฤติพฤติ
กรรมบ่
กรรมบ่
งชี้ งชี้
๔.๑ ๔.๑
ตั้งใจตัเพี้งใจยรพยายามในการ
เพียรพยายามในการ ๔.๑.๑๔.๑.๑
ตั้งใจเรี
ตั้งยใจเรี
น ยน
เรียนรีเรีและเข้
และเข้
าร่วข้มกิ
กรรมการ
มกิจจกรรม
กรรมการ ๔.๑.๒๔.๑.๒
เอาใจใส่
เอาใจใส่
และมีแคละมี
วามเพี
ความเพี
ยรพยายามในการเรี
ยรพยายามในการเรี
ยนรู้ ยนรู้
การเ
ยยนนและเ
าาร่ร่วจวมกิ
การเ
สนใจเข้
มกิจกรรมการเรี
เรียนรูรีเรีย้ ยนรูนรู้ ้
๔.๑.๓๔.๑.๓
สนใจเข้
าร่วมกิาร่จวกรรมการเรี
ยนรู้ตย่านรู
งๆ้ต่างๆ
๔.๒ ๔.๒
แสวงหาความรู
แสวงหาความรู
้จากแหล่
้จากแหล่
ง ง ๔.๒.๑๔.๒.๑
ศึกษาค้
ศึกนษาค้
คว้านหาความรู
คว้าหาความรู
้จากหนั
้จากหนั
งสือ งเอกสาร
สือ เอกสาร
สิ่งพิมสิพ์่งพิสืม่อพ์ สื่อ
เรียนรูเรี้ตย่านรู
งๆ้ตทั่างๆ
้งภายในและภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ต่างๆตแหล่
่างๆ งแหล่
เรียนรู
งเรี้ทยั้งนรู
ภายในและภายนอกโรงเรี
้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี
ยน และ
ยน และ
โรงเรีโรงเรี
ยน ด้ยวนยการเลื
อกใช้อสกใช้
ื่ออย่สาื่องอย่างเลือกใช้
ื่อได้สอื่อย่ได้
างเหมาะสม
ด้วยการเลื
เลือสกใช้
อย่างเหมาะสม
เหมาะสม
บันทึบักความรู
้ วิเคราะห์
บันทึบักความรู
้ วิเคราะห์
ตรวจสอบจากสิ
่งที่เรีย่งทีนรู่เรี้ ยสรุนรูป้ เป็สรุนปองค์
เหมาะสม
นทึกความรู
้ วิเคราะห์๔.๒.๒๔.๒.๒
นทึกความรู
้ วิเคราะห์
ตรวจสอบจากสิ
เป็นองค์
เป็นคองค์
้ แลกเปลี
สรุปเป็สรุนปองค์
วามรูความรู
้ แลกเปลี
่ยน ่ยน ความรู
้ ้้
องค์คความรู
วามรู
เรียนรูเรี้ ยและน
าไปใช้าไปใช้
ใน ใน
๔.๒.๓๔.๒.๓
่ยนเรี
นรู้ดย้วนรู
ยวิ้ดธ้วีกยวิ
ารต่ธีกาารต่
งๆ และน
าไปใช้
ใน ใน
นรู้ และน
แลกเปลี
างๆ และน
แลกเปลี
น เรี่ยนเรี
และนำ
�ไปใช้าไปใช้
นได้น
ชีวิตประจ
ชีิตวประจำ
ิตประจ
ชีวิตประจ
าวันได้าวันได้
ชีในชี
วิตวประจ
าวัน�วัาวั
เกณฑ์เกณฑ์
การให้การให้
คะแนน
คะแนน
(ใช้ข้อ(ใช้
มูลขจากการสั
้อมูลจากการสั
งเกตตามสภาพจริ
งเกตตามสภาพจริ
งของครู
งของครู
ผู้สอน)ผู้สอน)
พฤติพฤติ
กรรมบ่
กรรมบ่
งชี้ งชี้ ไม่ผ่าไม่
น ผ(๐)
่าน (๐)
ผ่าน ผ่(๑)
าน (๑)
ดี (๒)ดี (๒)
ดีเยี่ยดีมเยี(๓)
่ยม (๓)
ตามข้ตามข้
อ ๔.๑อ ๔.๑
– ๔.๒– ๔.๒ ไม่ตั้งไม่
ใจเรี
ตั้งยใจเรี
น ยน เข้าเรีเข้ยนตรงเวลา
าเรียนตรงเวลาเข้าเรีเข้ยนตรงเวลา
าเรียนตรงเวลาเข้าเรีเข้ยนตรงเวลา
าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกไม่ษาค้
ศึกนษาค้
คว้านหา
คว้าหาตั้งใจเรี
ตั้งยใจเรี
น เอาใจ
ยน เอาใจตั้งใจเรี
ตั้งยใจเรี
น เอาใจ
ยน เอาใจตั้งใจเรี
ตั้งยใจเรี
น เอาใจ
ยน เอาใจ
ความรูความรู
้ ้ ้
ใส่ในการเรี
ยน ยน ใส่ในการเรี
ยน ยน ใส่ในการเรี
ยน ยน
ใส่ในการเรี
ใส่ในการเรี
ใส่ในการเรี
หาความรู
และมีและมี
ส่วนร่สว่วมใน
ส่วนร่สว่วมใน
ส่วนร่สว่วมใน
นร่วมในและมีและมี
นร่วมในและมีและมี
นร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ ยและเข้
้ นรู
และเข้
ยนรู้ ยและเข้
้ นรู
และเข้
ยนรู้ ยและเข้
้ นรู
และเข้
้ และเข้
า การเรี
้ และเข้
า การเรี
้ และเข้
การเรีการเรี
ยนรู
าา ในการเรี
การเรี
ยนรู
าา ในการเรี
การเรี
ยนรู
าา า
ร่วมกิร่จวกรรมการ
มกิจกรรมการ ร่วมกิร่จวกรรมการ
มกิจกรรมการ ร่วมกิร่จวกรรมการ
มกิจกรรมการ
การเรี
การเรี
งๆ
่างๆนเป็เป็นน การเรี
เรียนรูเรีย้ตยนรู
่านรู
งๆ้ต้ต่าเป็
เรียนรูเรีย้ตยนรู
่านรู
งๆ้ต้ต่า่างๆงๆ เรี
ยนรูเรีย้ตยนรู
่านรู
งๆ้ต้ต่าทั่างๆงๆ
้ง ทัทั้ง้ง
บ่อ้งยครั้ง
ภายในและ
บางครับางครั
้ง ้ง
บ่อยครั
ภายในและ
ภายนอกโรงเรี
ภายนอกโรงเรี
ยน ยน
เป็นประจ
เป็นประจ
า า

การเรียนรู้เรื่องทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
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“ศิลปะลวงตา” เป็นวิธีการเขียนภาพที่ค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความลวงตาและพื้นผิวของภาพ
ระหว่างความเข้าใจและการมองเห็น ศิลปะลวงตาเป็นงานศิลปะ
“แบบนามธรรม” ที่งานส่วนใหญ่เป็นสีขาวด�ำ เมื่อมองภาพผู้ชมมองอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหว
ในภาพ มีภาพซ่อนอยู่ในภาพ มีแสงวาบหรือความไหว เป็นลายหรือมีความโก่งหรือบิดเบี้ยว
ในบทเรียนนี้ เป็นการแสดงคุณค่าในงานศิลปะผ่านการท�ำค่าน�้ำหนักอ่อนเข้มและสร้างภาพลวงตาด้วย
เส้นรูปร่างสีและคุณค่า “ด้วยเทคนิคดินสอสี” โดยมีขั้นตอนนี้
๑. ออกแบบลายเส้นลงบนกระดาษ
๒. เลือกสีดินสอที่เป็นสีคู่ตรงข้าม ๑ คู่ หรือสีที่มีความขัดแย้งกัน ส�ำหรับหรับวาดระบายเพื่อต้องการ
ให้น�ำเอาความขัดแย้งของสี มาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดความกลมกลืนเป็นงานศิลปะที่สวยงาม
๓. ใช้เทคนิคสื่อผสมด้วยการตัดภาพเจ้าของผลงานมาสร้างเรื่องราว
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*** อ้างอิงจาก http://thebackartroom.global2.vic.ed
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แบบฝึกหัด ๑.๕ แรเงาสร้างภาพลวงตา
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สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ทัศนธาตุมาสร้างงานทัศนศิลป์ โดยมีรายการที่ประเมิน คือ สร้างสรรค์จากสิ่งเร้า
ที่กำ�หนดให้ได้ ความแปลกใหม่ เสร็จตามเวลา แก้ปัญหาได้ และมีรายละเอียดน่าสนใจ มีคะแนนเต็ม ๑๐
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

52
56
55

การแรเงาสร้างภาพลวงตา

การเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้
ในการเรียนรู้ และเข้า ในการเรียนรู้ และเข้า ในการเรียนรู้ และเข้า
การเรียนรู้ต่างๆ เป็น การเรียนรู้ต่างๆ

การเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง

- ใฝ่
ยนรู
- ใฝ่
เรีเยรีนรู
้ ้

ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
้อหา
้อหา
- สร้
- สร้
างสรรค์
างสรรค์
งานทั
งานทั
ศนศิ
ศนศิ
ลป์ลสป์ื่อสื่อ
ความหมายเป็
ความหมายเป็
นเรืนเรื
่องราว
่องราวโดยโดย
ประยุ
ประยุ
กต์กใต์ช้ใทช้ัศทนธาตุ
ัศนธาตุและหลั
และหลั
กการ
กการ
ออกแบบ
ออกแบบ
จุดจุประสงค์
ดประสงค์
การเรี
การเรี
ยนรู
ยนรู
้ ้
ด้าด้นความรู
านความรู
้ ้
กการวาดเส้
นสร้
างภาพลวงตา
- รู-้หรูลั้หกลัการวาดเส้
นสร้
างภาพลวงตา
านทั
กษะและกระบวนการ
ด้าด้นทั
กษะและกระบวนการ
กษะกระบวนการคิ
ดสร้
างสรรค์
-ทั-ทั
กษะกระบวนการคิ
ดสร้
างสรรค์
านคุ
กษณะ
ด้าด้นคุ
ณณ
ลักลัษณะ

หน่หน่
วยการเรี
วยการเรี
ยนรู
ยนรู
้ที่ ้ท๑ี่ ๑
กลุกลุ
ม่ สาระการเรี
ม่ สาระการเรี
ยนรู
ยนรู
้ศิล้ศปะ
ิลปะ

เวลา
เวลา๑ ๑ชั่วชัโมง
่วโมง
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปี
กษาปี
ที่ ท๓ี่ ๓

๖.๖.ครูครู
สังสเกตการณ์
ทางานของนั
กเรีกเรี
ยนและให้
คาแนะน
า าสร้สร้
างแรงจู
งใจกั
บนับกนัเรีกเรี
ยนที
่ ่
ังเกตการณ์
ทางานของนั
ยนและให้
คาแนะน
างแรงจู
งใจกั
ยนที
ยังยัขาดทั
งขาดทั
กษะและชื
กษะและชื
่นชมนั
่นชมนั
กเรีกยเรีนที
ยนที
่สร้่สาร้งผลงานได้
างผลงานได้ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์และดี
และดี
กว่กาว่เกณฑ์
าเกณฑ์
ที่กทาหนด
ี่กาหนด

กิจกิกรรมการเรี
จกรรมการเรี
ยนรู
ยนรู
้ ้
สื่อสื/แหล่
่อ/แหล่
งเรีงเรี
ยนรู
ยนรู
้ ้
ขั้นขัน้ านา
๑.๑.ใบความรู
ใบความรู
้ที่ ้ท๑.๖
ี่ ๑.๖
๑.๑.ครูครู
และนั
และนั
กเรีกเรี
ยนสนทนาถึ
ยนสนทนาถึ
งกิงจกิกรรมในคาบเรี
จกรรมในคาบเรี
ยนที
ยนที
่ผ่า่ผนมา
่านมา
๒.๒.ครูครู
สุ่มสตัุ่มวตัอย่
างผลงานนั
กเรีกเรี
ยนที
่ทาได้
น่านสนใจ
่วโมงที
่ผ่า่ผนมา
เจ้เาจ้ของ
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
้นงาน
วอย่
างผลงานนั
ยนที
่ทาได้
่าสนใจจากชั
จากชั
่วโมงที
่านมาและให้
และให้
าของ ภาระงาน/ชิ
ผลงานได้
ผลงานได้
เล่เาล่ถึางถึแรงบั
งแรงบั
นดาลใจในการสร้
นดาลใจในการสร้
างสรรค์
างสรรค์
ผลงาน
ผลงานครูครูนักนัเรีกเรี
ยนร่
ยนร่
วมชื
วมชื
่นชม
่นชม ๑.๑.แบบฝึ
แบบฝึ
กทีก่ ที๑.๖
่ ๑.๖
๓.๓.ครูครู
แจ้แงจ้วังตวัถุตปถุระสงค์
ประสงค์
และเกณฑ์
และเกณฑ์
การวั
การวั
ดประเมิ
ดประเมิ
นผล
นผลให้ให้
นักนเรีักเรี
ยนทราบ
ยนทราบ
๔.๔.ครูครู
และนั
และนั
กเรีกเรี
ยนร่
ยนร่
วมกั
วมกั
นทบทวนความรู
นทบทวนความรู
้เดิ้เมดิในเรื
มในเรื
่องการใช้
่องการใช้
ทัศทนธาตุ
ัศนธาตุ
สร้สาร้งภาพลวงตา
างภาพลวงตา
ขั้นขัสอน
้นสอน
๑.๑.ครูครู
ให้ในห้ักนเรีักเรี
ยนนั
ยนนั
่งตามกลุ
่งตามกลุ
่มเดิ่มเดิ
มม
๒.๒.ครูครู
สาธิ
ตการสร้
างสรรค์
ผลงานและบรรยายประกอบตามใบความรู
้ที่ ้ท๑.๖
สาธิ
ตการสร้
างสรรค์
ผลงานและบรรยายประกอบตามใบความรู
ี่ ๑.๖วาด
วาด
นสร้
างภาพลวงตา
เส้เส้
นสร้
างภาพลวงตา
แจกแบบฝึ
่ ๑.๖คนละ
คนละ๑ ๑แผ่แผ่
๓.๓.ครูครู
แจกแบบฝึ
กทีก่ ที๑.๖
นน
๔.๔.นักนัเรีกเรี
ยนแต่
ละคนศึ
กษาความรู
้ตามใบความรู
้ที่ ้ท๑.๖
นสร้
างภาพลวงตา
ยนแต่
ละคนศึ
กษาความรู
้ตามใบความรู
ี่ ๑.๖วาดเส้
วาดเส้
นสร้
างภาพลวงตา
และ
างสรรค์
งานตามแบบฝึ
กทีก่ ที๑.๖
นักนเรีักเรี
ยนเลื
อกวาดเส้
นด้นวด้ยดิ
นสอสี
และสร้สร้
างสรรค์
งานตามแบบฝึ
่ ๑.๖โดยให้
โดยให้
ยนเลื
อกวาดเส้
วยดิ
นสอสี
และเลื
อกใช้
สีไสด้ีไตด้ามต้
องการที
่จะน
าเสนองานให้
มีสมีสีสันีสแห่
งจิงนจิตนาการ
และเลื
อกใช้
ตามต้
องการที
่จะน
าเสนองานให้
ันแห่
นตนาการ
๕.๕.ครูครู
สังสเกตคุ
ณณ
ลักลัษณะอั
นพึนงพึประสงค์
ังเกตคุ
กษณะอั
งประสงค์

แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู
ยนรู
้ที่ ้ท๖ี่ ๖
เรืเรื
่อง่องวาดเส้
วาดเส้
นสร้
นสร้
างภาพลวงตา
างภาพลวงตา
รายวิ
รายวิ
ชาชาทัศทันศิ
ศนศิ
ลป์ลป์

๕๗๕๗
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57
57

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปกระบวนกระบวนการสร้างสรรค์งานวาดเส้นสร้างภาพ
ลวงตาและประเมินผลงาน
๒. ครูและนักเรียนร่วมสรุปทบทวนความรู้ ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างภาพลวงตา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง วาดเส้นสร้างภาพลวงตา
รายวิชา ทัศนศิลป์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๘

54
58

๕๙
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
-ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
-มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินแบบฝึก แบบประเมิน
ที่ ๑.๖
สังเกต
แบบสังเกต

เกณฑ์
-มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................ ..............................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................. ............................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๖๐
๖๐

56
60
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ใบความรู
ใบความรู้ท้ที่ ี่ ๑.๖
๑.๖ วาดเส้
วาดเส้นนสร้
สร้าางภาพลวงตา
งภาพลวงตา

การวาดเส้
การวาดเส้นนสร้
สร้าางภาพลวงตา
งภาพลวงตา
การวาดเส้
การวาดเส้นนเป็เป็นนวิวิธธีกีการขั
ารขั้น้นพืพื้น้นฐานที
ฐานที่ส่สามารถสร้
ามารถสร้าางความเข้
งความเข้าาใจใจอธิ
อธิบบายความหมายต่
ายความหมายต่าางงๆๆ ได้ได้ตตามปรารถนา
ามปรารถนาและ
และ
ยัยังงเป็เป็นนสิสิ่ง่งทีที่ช่ช่ว่วยสื
ยสื่อ่อสารให้
สารให้เกิเกิดดความเข้
ความเข้าาใจที
ใจที่เห็่เห็นนเป็เป็นนรูรูปปธรรมที
ธรรมที่เกิ่เกิดดขึขึ้น้นระหว่
ระหว่าางผูงผู้ถ้ถ่า่ายทอด
ยทอด กับผู้ดูได้เป็นอย่างดี
กั“เส้
กับบผูผูน้ด้ดูไ(Line)”
ูได้ด้เป็เป็นนอย่
อย่าหมายถึ
างดีงดี“เส้
“เส้งนนทั(ศ(นธาตุ
Line
Lineเ)”
หมายถึ
ศศนธาตุ
งต้นนทีที่ส่สาคั
าคัญ
ทีที่ส่สลุดุดป์เป็
แกนของทั
นศิลนลป์พืป์ท้นทุกฐานของ
ุกๆๆแขนง
แขนงเส้เส้นน
บื)”้อหมายถึ
งต้
นที่สงำ�งคัทัทัญ
ทีนธาตุ
่สุด เเป็บืเบืน้อ้องต้
แกนของทั
ศญนศิ
ทเป็ุกนนๆแกนของทั
แขนง เส้ศนศนศิ
เป็
เป็โครงสร้
เป็นนพืพื้น้นฐานของโครงสร้
งของทุ
ในจั
ในจักกรวาล
รวาล ้สเส้เส้
แสดงความรู
้ส้สึกึกได้ได้
ทั้งั้งด้ด้ววยตั
ยตัวววของมั
ของมันนเองและด้
เองและด้
ยการสร้
ยการสร้
งเป็
าฐานของโครงสร้
งของทุกสิ่งในจัากางของทุ
รวาล กเส้กสิสิน่ง่งแสดงความรู
ึกนได้นแสดงความรู
ทั้งด้วยตัวของมั
นทเองและด้
ยการสร้
างเป็นรูปววทรงต่
าง าๆางเป็
ขึ้นนน
รูเส้
รูปปนทรงต่
ทรงต่
ๆขึขึ้น้นได้เส้
ป็นนพืพื้น้นฐาน
ฐานนได้
ได้แงแก่ก่สามารถนำ
เส้เส้นนตรงและเส้
ตรงและเส้
โค้งงเสามารถน
ามาสร้
งให้
เกิเกิดดเป็้สเป็ึกนนทีเส้เส้่แนตกต่
นใหม่
ใหม่าทงทั
ที่ใี่ให้้งห้ช่คคววามรู
วามรู
้ส้สึกึกทีทีง่ ่
เป็นพืาาง้นงๆฐาน
แเส้ก่นเนส้ทีทีน่เป็่เตรงและเส้
โค้
�มาสร้นนาโค้
งให้
กิสามารถน
ดเป็นเส้นามาสร้
ใหม่ทาี่ใาห้งให้
ความรู
ยแสดงถึ
แตกต่
แตกต่าางทั
งทั
้ง้งช่ช่ววยแสดงถึ
ยแสดงถึ
งงอารมณ์
อารมณ์
ละความรู
ของศิ
ด้ววยยเส้เส้นนแต่
แต่ลละชนิ
ะชนิ
าางกังกันนดัดังงเช่เช่นน
อารมณ์
และความรู
้สึกของศิ
ลปินแแด้ละความรู
วย เส้นแต่้ส้สึกลึกของศิ
ะชนิ
ดลก็ลปิมปินีคนด้วามหมายแตกต่
างกัดดก็นก็มมดัีคีคงวามหมายแตกต่
เช่วามหมายแตกต่
น
-เส้
-เส้นนนอน
นอน ให้ให้คความรู
วามรู้ส้สึกึกกว้
กว้าางขวาง
งขวางเงีเงียยบสงบ
บสงบนินิ่ง่งราบเรี
ราบเรียยบบผ่ผ่ออนคลายสายตา
นคลายสายตา
-เส้
-เส้นนตัตั้ง้ง ให้ให้คความรู
วามรู้ส้สึกึกสูสูงงสง่สง่าามัมั่น่นคงคงแข็
แข็งงแรง
แรงรุรุ่ง่งเรืเรือองง
-เส้
-เส้นนเฉีเฉียยงง ให้ให้คความรู
วามรู้ส้สึกึกไม่ไม่มมั่นั่นคงคงเคลื
เคลื่อ่อนไหว
นไหวรวดเร็
รวดเร็ววแปรปรวน
แปรปรวน
-เส้
-เส้นนโค้โค้งง ให้ให้คความรู
วามรู้ส้สึกึกอ่อ่ออนไหว
นไหวสุสุภภาพอ่
าพอ่ออนโยน
นโยนสบาย
สบายนุนุ่ม่มนวล
นวลเย้เย้าายวน
ยวน
-เส้
-เส้นนโค้โค้งงก้ก้นนหอย
หอยให้ให้คความรู
วามรู้ส้สึกึกเคลื
เคลื่อ่อนไหว
นไหวการคลี
การคลี่ค่คลาย
ลายขยายตั
ขยายตัววมึมึนนงงงง
-เส้
-เส้นนซิซิกกแซกหรื
แซกหรืออเส้เส้นนฟัฟันนปลา
ปลา ให้ให้คความรู
วามรู้ส้สึกึกรุรุนนแรง
แรงกระแทกเป็
กระแทกเป็นนห้ห้ววงงๆๆตืตื่น่นเต้เต้นนสัสับบสนวุ
สนวุ่น่นวาย
วายและขั
และขัดดแย้
แย้งง
-เส้
-เส้นนประ
ประ ให้ให้คความรู
วามรู้ส้สึกึกไม่ไม่ตต่อ่อเนืเนื่อ่องงไม่ไม่มมั่นั่นคงคงไม่ไม่แแน่น่นนอน
อน
เส้เส้นนกักับบความรู
ความรู้ส้สึกึกทีที่ก่กล่ล่าาวมานี
วมานี้เป็้เป็นนเพีเพียยงแนวทางหนึ
งแนวทางหนึ่ง่งไม่ไม่ใใช่ช่คความรู
วามรู้ส้สึกึกตายตั
ตายตัววทัทั้ง้งนีนี้ข้ขึ้นึ้นอยู
อยู่ก่กับับการน
การนาาไปใช้
ไปใช้รร่ว่วมกั
มกับบ
ส่ส่ววนประกอบอื
นประกอบอื่น่นๆๆเช่เช่นนเส้เส้นนโค้โค้งงคว่
คว่าลง
าลงถ้ถ้าานนาไปเขี
าไปเขียยนเป็
นเป็นนภาพปากในใบหน้
ภาพปากในใบหน้าาการ์
การ์ตตูนูนรูรูปปคน
คนก็ก็จจะให้
ะให้คความรู
วามรู้ส้สึกึกเศร้
เศร้าาผิผิดดหวั
หวังง
เสีเสียยใจใจแต่
แต่ถถ้า้าเป็เป็นนเส้เส้นนโค้โค้งงหงายขึ
หงายขึ้น้นก็ก็จจะให้
ะให้คความรู
วามรู้ส้สึกึกอารมณ์
อารมณ์ดดี ีเป็เป็นนต้ต้นน
ในบทเรี
ในบทเรียยนนี
นนี้ ้เป็เป็นนการแสดงคุ
การแสดงคุณณค่ค่าาในงานศิ
ในงานศิลลปะ
ปะ
นการวาดเส้นนสร้สร้าางภาพลวงตา
งภาพลวงตา
ผ่ผ่าานการวาดเส้
“ด้
“ด้ววยเทคนิ
ยเทคนิคคดิดินนสอสี
สอสี””โดยออกแบบลายเส้
โดยออกแบบลายเส้นนลงลง
บนกระดาษ
บนกระดาษและเลื
และเลืออกสี
กสีทที่สี่สามารถสร้
ามารถสร้าางสีงสีสสันันแห่
แห่งง
ตนาการผ่
านเส้
ดิสอสี
นสอสี
จิจิตนตนการผ่
นนดิดินนสอสี
นการผ่าานเส้
นเส้

๖๑

ภาพตัวอย่างผลงาน
“เส้นลวงตา”

57
61

๖๒

แบบฝึกที่ ๑.๖
วาดเส้นสร้างภาพลวงตา
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
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๖๓
แบบประเมิน แบบฝึกที่ ๑.๖
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วาดเส้นสร้างภาพลวงตา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คำชี้แจง การประเมินแบบฝึกที่ ๑.๖ วาดเส้นสร้างภาพลวงตา เป็นการประเมินทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ทัศนธาตุมาสร้างงานทัศนศิลป์ โดยมีรายการที่ประเมิน คือ สร้างสรรค์จากสิ่งเร้า
ที่กาหนดให้ได้ ความแปลกใหม่ เสร็จตามเวลา แก้ปัญหาได้ และมีรายละเอียดน่าสนใจ มีคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
แบ่งเป็น แบ่
๓ งระดั
คะแนน
เป็นบ ๓คือระดับ คือ
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ง ต้องปรับปรุง
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
หมายถึง ง ผ่าน
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ง ปฏิบัติได้ดี
หมายถึ
รายการประเมิน
สร้างสรรค์
มีความ เสร็จ แก้
มีราย
รวม
ชื่อ-นามสกุล
จากสิ่งเร้าที่ แปลก ตาม ปัญหา ละเอียด
กาหนดให้ได้ ใหม่
เวลา ได้
น่าสนใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
.๗.
๘.
๙.
เกณฑ์การให้คะแนน
ทาได้ดี
ให้
๒ คะแนน
ผ่าน
ให้
๑ คะแนน
ต้องปรับปรุง ให้
๐ คะแนน
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๖๔
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วาดเส้นสร้างภาพลวงตา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเ
ยน และเ
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยนรีและเข้
าร่วข้มกิ
กรรมการ
เรี
ยนรูรีย้ นรู้
การเ
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ความรู
้ ้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
หาความรู
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
การเรียนรู
การเรียนรู
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
เรี
ยนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่างๆเป็นเป็น การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่างๆ
การเรี
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
การเรียนรู
ร่วมกิจกรรมการ
เรี
ยนรูย้ตนรู
่าง ้ตๆ่างๆ
ทั้ง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา

ยนรู้ ้
-ใฝ่-ใฝ่เรีเยรีนรู

ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื้อหา
้อหา
- สร้
- สร้างสรรค์
างสรรค์งานทั
งานทัศนศิ
ศนศิลป์ลเป์พืเพื่อ ่อ
บรรยายเหตุ
บรรยายเหตุการณ์
การณ์ต่าตง่างๆ ๆโดยใช้
โดยใช้
เทคนิ
เทคนิคทีค่หทีลากหลาย
่หลากหลาย
ดประสงค์การเรี
การเรียนรู
ยนรู้ ้
จุดจุประสงค์
ด้าด้นความรู
านความรู้ ้
- หลักการสร้
กการสร้างงานทั
างงานทัศนศิ
ศนศิลป์ลอป์ย่อาย่งาง
- หลั
างสรรค์
สร้สร้างสรรค์
านทักษะและกระบวนการ
กษะและกระบวนการ
ด้าด้นทั
กษะกระบวนการคิดสร้
ดสร้างสรรค์
างสรรค์
- ทั- กทัษะกระบวนการคิ
กษณะ
านคุณณลักลัษณะ
ด้าด้นคุ

หน่หน่วยการเรี
วยการเรียนรู
ยนรู้ที่้ท๑ี่ ๑
กลุกลุ่มสาระการเรี
่มสาระการเรียนรู
ยนรู้ศิล้ศปะ
ิลปะ
กิจกิกรรมการเรี
จกรรมการเรียนรู
ยนรู้ ้
ขั้นขัน้ านา
๑.๑.ครูครูและนั
และนักเรีกเรียนสนทนาถึ
ยนสนทนาถึงกิงจกิกรรมในคาบเรี
จกรรมในคาบเรียนที
ยนที่ผ่าผนมา
่านมา
๒.๒.ครูครูนาผลงานศิ
นาผลงานศิลปะของนั
ลปะของนักเรีกเรียนมาจั
ยนมาจัดแสดงรอบห้
ดแสดงรอบห้องเรี
องเรียนยน
๓.๓.ครูครูแจ้แงจ้วังตวัถุตปถุระสงค์
ประสงค์และเกณฑ์
และเกณฑ์การวั
การวัดประเมิ
ดประเมินผล
นผลให้ให้นักนเรีักเรียนทราบ
ยนทราบ
-สามารถสร้
-สามารถสร้างสรรค์
างสรรค์งานทั
งานทัศนศิ
ศนศิลป์ลดป์้วดยเทคนิ
้วยเทคนิคดิคนดิสอแรเงา/ดิ
นสอแรเงา/ดินสอชาโคลและ
นสอชาโคลและ
ดินดิสอสี
นสอสี
ขั้นขัสอน
้นสอน
๑.๑.ครูครูให้ในห้ักนเรีักเรียนนั
ยนนั่งตามกลุ
่งตามกลุ่มเดิ
่มเดิม ม
สาธิตการสร้
ตการสร้างสรรค์
างสรรค์ผลงานและบรรยายประกอบตามใบความรู
ผลงานและบรรยายประกอบตามใบความรู้ที่้ท๑.๗
ี่ ๑.๗
๒.๒.ครูครูสาธิ
สร้สร้างศิ
างศิลป์ลอป์ย่อาย่งสร้
างสร้างสรรค์
างสรรค์
๓.๓.ครูครูให้ในห้ักนเรีักเรียนเตรี
ยนเตรียมกระดาษวาดรู
ยมกระดาษวาดรูปขนาด
ปขนาดA๔A๔คนละ
คนละ๑๑แผ่แผ่นน
๔.๔.นักนัเรีกเรียนแต่
ยนแต่ละคนศึ
ละคนศึกษาความรู
กษาความรู้ตามใบความรู
้ตามใบความรู้ที่้ท๑.๗
ี่ ๑.๗เลืเลือกสร้
อกสร้างสรรค์
างสรรค์งาน
งาน
ศนศิลป์ลตป์ามที
ตามที่นัก่นเรีักเรียนสนใจ
ยนสนใจโดยในการสร้
โดยในการสร้างสรรค์
างสรรค์ผลงานชิ
ผลงานชิ้นนี้น้เนีน้้เนน้ทันกทัษะการ
กษะการ
ทัศทันศิ
ใช้ใช้ดินดสอแรเงา
ินสอแรเงา และดิ
และดินสอสี
นสอสีโดยเปิ
โดยเปิดโอกาสให้
ดโอกาสให้นักนเรีักเรียนได้
ยนได้คิดคสร้
ิดสร้างสรรค์
างสรรค์ผลงาน
ผลงาน
จากแรงบั
จากแรงบันดาล
นดาลใจของตนเอง
ใจของตนเองและ
และและผลงานชิ
และผลงานชิ้นนี้น้จนีะใช้
้จะใช้เวลาเรี
เวลาเรียนยน๒๒ชั่วชัโมง
่วโมง
ในชั
ในชั่วโมงแรก
่วโมงแรกเป้เป้าหมายการเรี
าหมายการเรียนคื
ยนคือออกแบบร่
อออกแบบร่างภาพ
างภาพ
๕.๕.ครูครูสังสเกตคุ
ังเกตคุณณลักลัษณะอั
กษณะอันพึนพึงประสงค์
งประสงค์ใฝ่ใฝ่เรีเยรีนรู
ยนรู้ ้

แผนการจั
แผนการจัดการเรี
ดการเรียนรู
ยนรู้ที่้ท๗ี่ ๗
เรืเรื่อง่องสร้สร้างศิ
างศิลป์ลป์อย่อาย่งสร้
างสร้างสรรค์
างสรรค์
รายวิ
รายวิชาชาทัศทันศิ
ศนศิลป์ลป์

ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
้นงาน
างศิลป์ลอป์ย่อาย่งสร้
างสร้างสรรค์
างสรรค์
๑.๑.สร้สร้างศิ

สื่อสื/แหล่
่อ/แหล่งเรีงเรียนรู
ยนรู้ ้
๑.๑.ใบความรู
ใบความรู้ที่้ท๑.๗
ี่ ๑.๗

เวลา
เวลา๑๑ชั่วชัโมง
่วโมง
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึกษาปี
กษาปีที่ท๓ี่ ๓

๖๕๖๕
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หน่หน่
วยการเรี
วยการเรี
ยนรู
ยนรู
้ที่ ้ท๑ี่ ๑
่มสาระการเรี
ยนรู
ิลปะ
กลุกลุ
่มสาระการเรี
ยนรู
้ศิล้ศปะ
๖.๖.ครูครู
สังสเกตการณ์
ังเกตการณ์
ทางานของนั
ทางานของนั
กเรีกยเรีนและให้
ยนและให้
คาแนะน
คาแนะน
า สร้
า สร้
างแรงจู
างแรงจู
งใจกั
งใจกั
บบ
นักนัเรีกยเรีนที
ยนที
่ยัง่ยขาดทั
ังขาดทั
กษะและชื
กษะและชื
่นชมนั
่นชมนั
กเรีกยเรีนที
ยนที
่สร้่สาร้งผลงานได้
างผลงานได้ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์และ
และ
ดีกดีว่กาว่เกณฑ์
าเกณฑ์
ที่กทาหนด
ี่กาหนด
ขั้นขัสรุ
้นสรุ
ปป
และนั
ยนร่
วมกั
นสรุ
ปการท
างานและให้
และให้
ยนที
่างผลงานเสร็
๑.๑.ครูครู
และนั
กเรีกยเรีนร่
วมกั
นสรุ
ปการท
างาน
นักนเรีักยเรีนที
่ร่า่รงผลงานเสร็
จจ
ทันทัเวลามี
นเวลามี
ความแปลกใหม่
ความแปลกใหม่
แสดงแนวคิ
แสดงแนวคิ
ดให้
ดให้
เพืเ่อพืน่อนๆ ๆได้ได้
ฟังฟัง
๒.๒.ครูครู
ให้ในห้ักนเรีักยเรีนร่
วมกั
นสรุ
ปกระบวนกระบวนการสร้
างศิางศิ
ลป์ลอป์ย่อาย่งสร้
างสรรค์
และ
ยนร่
วมกั
นสรุ
ปกระบวนกระบวนการสร้
างสร้
างสรรค์
และ
บอกแนวคิ
บอกแนวคิ
ดว่ดาว่จะท
าจะท
าอย่
าอย่
างไรต่
างไรต่
อสัอปสัดาห์
ปดาห์
หน้หาน้า
๓.๓.นักนัเรีกยเรีนร่
ยนร่
วมสรุ
วมสรุ
ปทบทวนความรู
ปทบทวนความรู
้ ในหน่
้ ในหน่
วยการเรี
วยการเรี
ยนรู
ยนรู
้ที่ ้ท๑ี่ ๑เรื่อเรืงออกแบบงาน
่องออกแบบงาน
ศิลศิป์ลอป์ย่อาย่งสร้
างสร้
างสรรค์
างสรรค์

แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู
ยนรู
้ที่ ้ท๗ี่ ๗
เรืเรื
่อง่องสร้สร้
างศิ
างศิ
ลป์ลอป์ย่อาย่งสร้
างสร้
างสรรค์
างสรรค์
รายวิ
รายวิ
ชาชาทัศทันศิ
ศนศิ
ลป์ลป์

เวลา
เวลา๑ ๑ชั่วชัโมง
่วโมง
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปี
กษาปี
ที่ ท๓ี่ ๓

๖๖๖๖
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๖๗
๖๗
๖๗ 67

การวั
ดดและประเมิ
นนผล
การวั
การวั
และประเมิ
ดและประเมิ
ผล
นผล
สิสิ่ง่งสิทีที่งต่ตที้อ้อ่ตงการวั
ดด/ประเมิ
นน น
งการวั
้องการวั
/ประเมิ
ด/ประเมิ
ด้ด้าาด้นทั
กกษะ/กระบวนการ
นทั
านทั
ษะ/กระบวนการ
กษะ/กระบวนการ
-ทั-ทัก-ทักษะกระบวนการคิ
ดดสร้
าางสรรค์
ษะกระบวนการคิ
กษะกระบวนการคิ
สร้
ดสร้
งสรรค์
างสรรค์
ด้ด้าาด้นคุ
ณณลัณลักกลัษณะ
นคุ
านคุ
ษณะ
กษณะ
ใฝ่ใฝ่เใฝ่
รีเรียเยนรู
้้ ้
รีนรู
ยนรู
-มุ-มุ่ง-มุ่งมัมั่นง่นมัในการท
างาน
ในการท
่นในการท
างาน
างาน

วิธวิีกธาร
เกณฑ์
ีการ
เครืเครื่องมื
่องมือทีอ่ใทีช้่ใช้
เกณฑ์
เกณฑ์
ประเมิ
นผลงาน
นระดั
ภาพ
ประเมิ
นผลงาน แบบประเมิ
แบบประเมิน น
-มี-มี-มีททักทักษะอยู
ักษะอยู
ษะอยู่ใ่ในระดั
่ในระดับบคุบคุณคุณณภาพ
ภาพดีดีดีขึขึ้นขึ้น้น
ศิลศิปะสร้
๘๐
ลปะสร้างศิ
างศิลป์ลป์
ไปร้
ไปร้
ยละ
อยละ
ยละ
๘๐๘๐
ดีไปร้
ขึ้นออไปร้
อ๘๐
ยละ
อย่อย่
างสร้
างสร้างสรรค์
างสรรค์
สังสัเกต
งเกต
แบบสั
แบบสังเกต
งเกต
-มี-มี-มีคคุณคุณุณลัลักลักษณะอั
กษณะอั
ษณะอันนพึนพึงพึงประสงค์
งประสงค์
ประสงค์อยูอยู
อยู่ ่ ่
ในระดั
ภาพดี
ในระดั
ในระดับบคุบคุณคุณณภาพดี
ภาพดีขขึ้นขึ้นไป
ึ้นไปไปร้ร้อร้อยละ
อยละ
ยละ
๘๐
๘๐
๘๐

บับันนบัทึทึนกกทึผลหลั
งงสอน
ผลหลั
กผลหลั
สอน
งสอน
ผลการเรี
ยยนรู
้้ ้
ผลการเรี
ผลการเรี
นรู
ยนรู
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัปัญญปัหาและอุ
ปปสรรค
ญหาและอุ
หาและอุ
สรรค
ปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ข้ออข้เสนอแนะและแนวทางแก้
ไขไข
เสนอแนะและแนวทางแก้
อเสนอแนะและแนวทางแก้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื
......................................ผู
ลงชื่อ ่อ......................................ผู
......................................ผู้ ส้ สอน
้ สอนอน
(.......................................................)
(.......................................................)
(.......................................................)
วันวัทีน่.ที.........เดื
น..........พ.ศ.............
่..........เดือน..........พ.ศ.............
อน..........พ.ศ.............
ความคิ
ดดเห็เห็
ออเสนอแนะของผู
้บริ้บหริารหรื
อผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ความคิ
ความคิ
ดนเห็น/ข้
/ข้
น/ข้
เสนอแนะของผู
อเสนอแนะของผู
หารหรื
ับมอบหมาย
........................................................................................................................................
..................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................
ลงชื
......................................ผู
ลงชื่อ ่อ......................................ผู
......................................ผู้ต้ตรวจ
้ตรวจ
รวจ
(.......................................................)
(.......................................................)
(.......................................................)
วันวัทีน่.ที.........เดื
น..........พ.ศ............
่..........เดือน..........พ.ศ............
อน..........พ.ศ............
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ใบความรู้ที่ ๑.๗ สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์ทางศิลปะ
การสร้างสรรค์ทางศิลปะ หมายถึง การนาเสนอสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ในทางศิลปะสามารถกระทาโดย
การนาวิธีจัดรูปแบบองค์ประกอบศิลปะโดยใช้ทัศนธาตุ เช่น เส้น สี น้น�าหนั
การน�ำวิ
้ำหนัก พื้นผิว รูปร่าง รูปทรง เป็นสื่อในการ
ใน
ายทอด
านเทคนิ
ๆ ในทางจิ
ตรกรรม
และประติ
มากรรม
ถ่การถ่
ายทอด
และผ่และผ่
านเทคนิ
คต่าคง ต่ๆางในทางจิ
ตรกรรม
และประติ
มากรรม
เป็นเป็
ต้นนต้น

ภาพตัวอย่างผลงาน
“สร้างสรรค์”
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ภาพตัวอย่างผลงาน
“สร้างสรรค์”
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๗๐

ภาพตัวอย่างผลงาน
“สร้างสรรค์”
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๗๑

ภาพตัวอย่างผลงาน
“สร้างสรรค์”
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สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์
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แบบประเมิน สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คำชี้แจง การประเมินสร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เป็นการประเมินทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้
ทัศนธาตุมาสร้างงานทัศนศิลป์ โดยมีรายการที่ประเมิน คือ สร้างสรรค์จากสิ่งเร้าที่กาหนดให้ได้ ความแปลกใหม่
เสร็จตามเวลา แก้ปัญหาได้ และมีรายละเอียดน่าสนใจ มีคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ง ต้องปรับปรุง
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
หมายถึง ง ผ่าน
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ง ปฏิบัติได้ดี
หมายถึ
รายการประเมิน
สร้างสรรค์
มีความ เสร็จ แก้
มีราย
รวม
ชื่อ-นามสกุล
จากสิ่งเร้าที่ แปลก ตาม ปัญหา ละเอียด
น่าสนใจ
กาหนดให้ได้ ใหม่
เวลา ได้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
.๗.
๘.
๙.
เกณฑ์การให้คะแนน
ทาได้ดี
ให้
๒ คะแนน
ผ่าน
ให้
๑ คะแนน
ต้องปรับปรุง ให้
๐ คะแนน
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
เรียน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
การเรี
เรียนรูย้ นรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้ เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้
ความรู้
นเรีรียนรู้ และน
แลกเปลี่ยนเ
และนำาไปใช้
�ไปใช้ใน ๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีในชี
วิตวประจ
าวัน�วัได้นได้
ชีวิตประจาวัน
ิตประจำ
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยี่ยม (๓)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ความรู
้ ้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
ในการเรียน และมี
หาความรู
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน ส่วนร่วมในการ
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา เรีการเรี
นรู้ และเข้
การเรี
ยนรู
การเรียนรู
ยนรูย้ และเข้
าร่วมา
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ กิจกรรมการเรียนรู้
การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่างๆเป็นเป็น การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่างๆ
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
และภายนอก
โรงเรียนเป็นประจา

๗๔

กิจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู้ ้
ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื้อ้อหา
หา
- -สร้สร้าางสรรค์
งสรรค์งงานทั
านทัศศนศิ
นศิลป์เพื่อ ขัน้ นา
ทายนักกเรีเรียยนและพู
นและพูดดคุคุยยแลกเปลี
แลกเปลี่ย่ยนกันกันนเล่เล่าประสบการณ์
าประสบการณ์
๑. ครูทักกทายนั
บรรยายเหตุ
บรรยายเหตุกการณ์
ารณ์ตต่า่างง ๆๆ โดยใช้
พร้องที
อมที
งานต่
าผลงานภาพร่าางขึงขึ้น้นมาน
มานาเสนอและพร้
าเสนอและพร้
งที่จะสร้
่จะสร้
างสรรค์
นนาผลงานภาพร่
๒. นักเรียยนน
างสรรค์
งานต่
ออ
เทคนิ
เทคนิคคทีที่ห่หลากหลาย
ลากหลาย
จงวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์ขของกิ
องกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียนรู
ยนรู้ ดั้ งดันีง้นี้
๓. ครูชี้แแจงวั
จุจุดดประสงค์
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้ ้
สามารถสร้
สามารถสร้าางสรรค์
งสรรค์งงานทั
านทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ดด้ว้วยเทคนิ
ยเทคนิคดิคนดิสอแรเงาและดิ
นสอแรเงาและดิ
นสอสี
นสอสี
ด้ด้าานความรู
นความรู้ ้
๔. ครูแจ้จ้งงเกณฑ์
เกณฑ์กการวั
ารวัดดและประเมิ
และประเมินนผลผลให้ให้นนักักเรีเรียนทราบ
ยนทราบ
- -รูรู้ห้หลัลักกการสร้
การสร้าางสรรค์
งสรรค์งาน
ละนักกเรีเรียยนร่
นร่ววมกั
มกับบทบทวนความรู
ทบทวนความรู้เดิ้เดิมม
นศิลลป์ป์เเพืพื่อ่อบรรยาย
บรรยาย เหตุการณ์ ๕. ครูและนั
ทัทัศศนศิ
โดยใช้เเทคนิ
ทคนิคคทีที่ห่หลากหลาย ขั้นสอน
ต่ต่าางงๆๆโดยใช้
๑. ครูให้นนักักเรีเรียยนนั
นนั่ง่งตามกลุ
ตามกลุ่ม่มเดิเดิมม
นทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
ด้ด้าานทั
จกใบความรู้ท้ที่ ี่๑.๘
๑.๘พร้พร้ออมทั
มทั้งบรรยายแนวคิ
้งบรรยายแนวคิดและสาธิ
ดและสาธิตทัตกทัษะเพิ
กษะเพิ
่มเติ่มมเติม
ษะกระบวนการคิดดสร้างสรรค์ ๒. ครูแจกใบความรู
-ทั-ทักกษะกระบวนการคิ
เกี่ยวกั
วกับบเทคนิ
เทคนิคคดิดินนสอแรเงาและดิ
สอแรเงาและดินนสอสี
สอสี
ษณะ
คุคุณณลัลักกษณะ
๓. ครูให้ห้นนักักเรีเรียยนน
นนาผลงานที
าผลงานที่ร่รา่างไว้
งไว้อออกมา
อกมาแรเงาตามความถนั
แรเงาตามความถนั
ดว่ดาว่เลืาเลื
อกจะใช้
อกจะใช้
นรู้ ้
- -ใฝ่ใฝ่เรีเรียยนรู
เทคนิ
เทคนิคคดิดินนสอแรเงาหรื
สอแรเงาหรืออดิดินนสอสี
สอสี
๔. นักเรีเรียยนแต่
นแต่ลละคนสร้
ะคนสร้าางสรรค์
งสรรค์ผผลงานของตนเอง
ลงานของตนเอง
๕. ครูสังงเกตคุ
เกตคุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค์
ประสงค์ใฝ่ใฝ่เรีเยรีนรู
ยนรู้ ้

หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๑๑
กลุ
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้ศ้ศิลิลปะ

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียนรู
ยนรู้ท้ที่ ๘ี่ ๘
เรืเรื่อ่องงสร้สร้าางศิงศิลลป์ป์ออย่ย่างสร้
างสร้างสรรค์
างสรรค์
รายวิ
รายวิชชาาทัทัศศนศิ
นศิลลป์ป์

ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
้นงาน
๑) ๑)สร้าสร้งสรรค์
างสรรค์
งานศิ
งานศิ
ลป์ ลป์

สื่อสื/แหล่
่อ/แหล่
งเรีงยเรีนรูย้ นรู้
๑)ใบความรู
๑)ใบความรู
้ที่ ๑.๘
้ที่ ๑.๘

เวลา
เวลา๑ ชั๑่วโมง
ชั่วโมง
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปี
กษาปี
ที่ ๓ที่ ๓

๗๕ ๗๕
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หน่หน่
วยการเรี
วยการเรี
ยนรู
ยนรู
้ที่ ้ท๑ี่ ๑
กลุกลุ
่มสาระการเรี
ยนรู
้ศิล้ศปะ
่มสาระการเรี
ยนรู
ิลปะ

๖.๖.ครูครู
สังสเกตการณ์
ังเกตการณ์
ทางานของนั
ทางานของนั
กเรีกยเรีนและให้
ยนและให้
คาแนะน
คาแนะน
า าสร้สร้
างแรงจู
างแรงจู
งใจกั
งใจกั
บบ
นักนัเรีกยเรีนที
ยนที
่ยัง่ยขาดทั
ังขาดทั
กษะและชื
กษะและชื
่นชมนั
่นชมนั
กเรีกยเรีนที
ยนที
่สร้่สาร้งผลงานได้
างผลงานได้ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
และดี
และดี
กว่กาว่เกณฑ์
าเกณฑ์
ที่กทาหนด
ี่กาหนด
ขั้นขัสรุ
้นสรุ
ปป
๑.๑.ครูครู
ให้ในห้ักนเรีักยเรีนร่
วมกั
นสรุ
ปกระบวนกระบวนการสร้
างศิางศิ
ลป์ลอป์ย่อาย่งสร้
างสรรค์
ยนร่
วมกั
นสรุ
ปกระบวนกระบวนการสร้
างสร้
างสรรค์
กษะในงานศิ
ลปะและการประยุ
ในชี
ิตประจ
ทักทัษะในงานศิ
ลปะและการประยุ
กต์กใต์ช้ใช้นชี
วิตวประจ
าวัาวั
นน
ยนร่
วมสรุ
ปทบทวนความรู
้ ในหน่
วยการเรี
ยนรู
่องออกแบบงาน
๒.๒.นักนัเรีกยเรีนร่
วมสรุ
ปทบทวนความรู
้ ในหน่
วยการเรี
ยนรู
้ที่ ้ท๑ี่ ๑เรื่อเรืงออกแบบงาน
ศิลศิป์ลอป์ย่อาย่งสร้
างสร้
างสรรค์
างสรรค์

แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู
ยนรู
้ที่ ้ท๘ี่ ๘
เรืเรื
่อง่องสร้สร้
างศิ
างศิ
ลป์ลอป์ย่อาย่งสร้
างสร้
างสรรค์
างสรรค์
รายวิ
รายวิ
ชาชาทัศทันศิ
ศนศิ
ลป์ลป์

เวลา
เวลา๑ ๑ชั่วชัโมง
่วโมง
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปี
กษาปี
ที่ ท๓ี่ ๓
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การวั
ดดและประเมิ
นนผล
การวั
การวั
และประเมิ
ดและประเมิ
ผล
นผล
สิสิ่ง่งสิทีที่งต่ตที้อ้อ่ตงการวั
ดด/ประเมิ
นน น
งการวั
้องการวั
/ประเมิ
ด/ประเมิ
นทั
านทั
ษะ/กระบวนการ
กษะ/กระบวนการ
ด้ด้าาด้นทั
กกษะ/กระบวนการ
-ทั-ทัก-ทักษะกระบวนการคิ
ดดสร้
าางสรรค์
ษะกระบวนการคิ
กษะกระบวนการคิ
สร้
ดสร้
งสรรค์
างสรรค์
ด้ด้าาด้นคุ
ณณลัณลักกลัษณะ
นคุ
านคุ
ษณะ
กษณะ
รีนรู
ยนรู
ใฝ่ใฝ่เใฝ่
รีเรียเยนรู
้้ ้
-มุ-มุ่ง-มุ่งมัมั่นง่นมัในการท
างาน
ในการท
่นในการท
างาน
างาน

วิธวิีกธาร
เกณฑ์
ีการ
เครืเครื่องมื
่องมือทีอ่ใทีช้่ใช้
เกณฑ์
เกณฑ์
ประเมิ
นผลงาน แบบประเมิ
แบบประเมิน น
-มี-มี-มีททักทักษะอยู
ักษะอยู
ษะอยู่ใ่ในระดั
่ในระดับบคุบคุณคุณณภาพ
ภาพดี ดีขึ้นขึ้น
ประเมิ
นผลงาน
นระดั
ภาพ
ศิลศิปะสร้
ดีไปร้
ข้นึ อไปร้
อ๘๐
ยละ
ลปะสร้างศิ
างศิลป์ลป์
ไปร้
ยละ
อยละ
๘๐๘๐
อย่อย่
างสร้
างสรรค์
างสร้
างสรรค์
สังสัเกต
งเกต
แบบสั
แบบสังเกต
งเกต
-มี-มี-มีคคณ
ุ คุณุณลัลักลักษณะอั
กษณะอั
ษณะอันนพึนพึงพึงประสงค์
งประสงค์
ประสงค์อยูอยู่ ่
ในระดั
บคุบณคุบณภาพดี
ขึ้นขไป
ึ้นขไป
อยละ
อยูในระดั
่ในระดั
คุณภาพดี
ภาพดี
ึ้นร้ไปอร้ยละ
ร้อ๘๐
ยละ ๘๐
๘๐

บันทึกผลหลังสอน
บันบัทึนกทึผลหลั
กผลหลังสอน
งสอน
ผลการเรียนรู้
ผลการเรี
ผลการเรียนรู
ยนรู้ ้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
ปัญปัญหาและอุ
หาและอุปสรรค
ปสรรค
................................................................................................................................................................... .......
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ...............................................
ข้อข้เสนอแนะและแนวทางแก้
อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขไข
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ ่อ......................................ผู
......................................ผู้ สอน
้ สอน
................................................................................................................................... ........................................
(.......................................................)
(.......................................................)
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
วันวัทีน่.ที.........เดื
่..........เดือน..........พ.ศ.............
อน..........พ.ศ.............
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิ
ความคิดเห็
ดเห็น/ข้
น/ข้อเสนอแนะของผู
อเสนอแนะของผู้บริ้บหริารหรื
หารหรือผูอ้ทผูี่ไ้ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมาย
ับมอบหมาย
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ ่อ......................................ผู
......................................ผู้ตรวจ
้ตรวจ
(.......................................................)
(.......................................................)
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
วันวัทีน่.ที.........เดื
่..........เดือน..........พ.ศ............
อน..........พ.ศ............
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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ใบความรู
เทคนิคคศิศิลลปะ
ปะ
ใบความรู้ท้ที่ ๑.๘
ี่ ๑.๘เทคนิ
๑)๑)เทคนิ
เทคนิคคการใช้
การใช้ดดินินสอสี
สอสี
“ในการฝึ
“ในการฝึกเขี
กเขียนภาพด้
ยนภาพด้วยดิ
วยดินนสอสี
สอสี ก่อก่นการใช้
อนการใช้งานจริ
งานจริงควรน
งควรนาดิาดินนสอสี
สอสี มาขี
มาขีดเขี
ดเขียนในแผ่
ยนในแผ่นนกระดาษที
กระดาษที่จะใช้
่จะใช้จริจงริงโดย
โดย
เน้เน้นนเรืเรื่องการประสานกั
่องการประสานกันนในระหว่
ในระหว่างสายตา
างสายตาสมองและมื
สมองและมืออ กับกับเนืเนื้อของสี
้อของสีและกระดาษที
และกระดาษที่วาด
่วาดเมืเมื่อฝึ่อกฝึหักหัดเขี
ดเขียนได้
ยนได้สักสัก
ระยะหนึ
ระยะหนึ่งแล้
่งแล้วค่วอค่ยลงมื
อยลงมือเขี
อเขียนจริ
ยนจริงจะได้
งจะได้มมีความช
ีความชานาญ
านาญและเพลิ
และเพลิดเพลิ
ดเพลินนในการสร้
ในการสร้างสรรค์
างสรรค์ผลงาน
ผลงาน””
การวาดระบายแบบเน้
การวาดระบายแบบเน้นนพืพื้น้นผิผิวว
การวาดระบายแบบเน้
การวาดระบายแบบเน้นนพืพื้น้นผิวผิวเป็เป็นนการท
การทาให้
าให้ภภาพมี
าพมีความแตกต่
ความแตกต่างไปจากการระบายสี
างไปจากการระบายสีแบบเน้
แบบเน้นนน้น้าหนั
าหนักสีกแสีต่แต่
เพีเพียงอย่
ยงอย่างเดี
างเดียวยว เพราะการวาดระบายแบบนี
เพราะการวาดระบายแบบนี้จะท
้จะทาให้
าให้ภภาพมี
าพมีความรู
ความรู้สึ้กสึเหมื
กเหมือนเคลื
อนเคลื่อ่นไหว
อนไหว มีมีพพื้นื้นผิวผิวไม่ไม่นน่าเบื
่าเบื่อ่อ อีกอีก
ทัทั้งเพิ
้งเพิ่ม่มความสวยงามสามารถท
ความสวยงามสามารถทาได้
าได้ด้วดยการใช้
้วยการใช้เทคนิ
เทคนิควิคธวิีกธารวาดเส้
ีการวาดเส้นนต่าต่งางๆๆดังดันีงนี้ ้
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๗๙ 75
การใช้เทคนิคอื่นเพื่อความแปลกใหม่

๓) การขุดสี จะคล้ายกับการดึงสีออก ต่างกัน
ตรงที่ไม่ต้องใช้กระดาษไขหรือเทปกาว อาจจะใช้
๑)การละลายสีด้วยน้า เมื่อลงสีดินสอเรียบร้อยแล้ว ของแข็ง เช่นมีดคัตเตอร์ ขุดสีออก
นาพู่กันจุ่มน้าระบายตามสีไม้ที่ลงทิ้งไว้ จะได้เทคนิคคล้าย
กับการระบายด้วยสีน้า

๒)การดึงสีให้จางลงโดยการนากระดาษไขพ่น
สเปรย์กาวหรือเทปกาววางทาบลงตามตาแหน่งที่จะดึงสี
ออก

๔ )การกดเป็นร่องลึก โดยนากระดาษไข ทาบลงกับ
แบบร่างที่จะใช้ระบายสี ใช้ดินสอหรือปากกาปลายแหลม
เขียนกดตามตาแหน่งที่ต้องการกดให้เป็นร่องลึก นากระดาษ
ออกแล้วระบายสีเป็นปกติจะได้เทคนิคของเส้นขึ้นมา

การเน้นน้าหนักด้วย เส้น สี แสง-เงา “ เป็นการทาให้ภาพมีน้าหนักเด่นชัด ซึ่งสามารถทาได้ด้วย
วิธีการลงน้ าหนัก จากเข้ม กลาง อ่อน ตามลาดับให้เกิดความกลมกลืนจากนั้นถ้าต้องการลงสีเนียนนุ่ม
กลมกลืน สามารถทาได้ ด้วยวิธีการนาสาลีหรือกระดาษนุ่ม ๆ มาถูเบา ๆ บนกระดาษ และถ้าต้องการเน้นงาน
ให้เด่นชัด คมชัด ควรเหลาสีให้แหลมแล้วตัดเส้นด้วยน้าหนักมือให้หนักหรือเบาตามลีลาของภาพ”

๘๐

๒)เทคนิควาดเส้นแรเงา

วาดเส้น (Drawing) เป็นวิธีการสร้างภาพโดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อสื่อความหมายทางการเห็นขัขั้น้น
เริ่มแรกของมนุษย์ด้วยปัจจัยขั้นพื้นฐาน คือ เครื่องมือง่าย ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ถ่าน เศษไม้ หรือแม้แต่นิ้วมือของ
ตนเอง ซึ่งมนุษย์ต้องการแสดงออกในบางอย่างที่เป็นส่วนตนออกมาให้ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อ
ความนึกคิด อารมณ์ความรู้สึก หรือแม้แต่ร่องรอยง่าย ๆ
วาดเส้นเป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และออกแบบ เช่นจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง ศิลปะไทย ลายรดน้า เป็นต้น ก่อนที่เราจะสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่าง ๆ
จาเป็นจะต้องมีความชานาญทางการวาดเส้นให้แม่นยาเสียก่อน เมื่อมีความชานาญทางการวาดเส้นแล้วก็จะทา
ให้การทางานศิลปะต่าง ๆ ง่ายขึ้น
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๘๑

๓.เทคนิควาดเส้นสร้างสรรค์
“การวาดเส้นสร้างสรรค์” นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเขียนภาพ มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด ไม่ว่าเชื้อชาติ
ใด ภาษาใดในโลกมี
ารสื่อ่อสารกั
สารกันนผ่ผ่าานมาทางภาพเขี
นมาทางภาพเขียนยนซึ่งซึถื่งอถืได้
อได้
ความสาคั
ญอย่
ว่าจะเป็
น
ภาษาใดในโลกมีการสื
ว่าวมี่าคมีวามส
าคัญ อย่
างยิา่งงยิ
ไม่่งวไม่
่าจะเป็
นการ
การบั
เรื่องราวเหตุ
การณ์
อการร่
างภาพแนวความคิ
ด (idea
sketch)
การวาดเส้
บันทึกนเรืทึ่อกงราวเหตุ
การณ์
ในอดีในอดี
ต หรืตอหรื
การร่
างภาพแนวความคิ
ด (idea
sketch)
การวาดเส้
น น ในรูปแบบต่าง
ๆ อย่างไรก็ตามการเขียนภาพนั้นจึงนับเป็นการเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะ การวาดเส้น เป็นวิธีการขั้น
พื้นฐานที่สามารถสร้างความเข้าใจ อธิบายความหมายต่าง ๆ ได้ตามปรารถนา และยังเป็นสิ่งที่ช่วยสื่อสารให้
เกิดความเข้าใจที่เห็นเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้ นระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้ดูได้เป็นอย่างดี ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาใน
หลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นวิชาที่มีความสาคัญยิ่งของการศึกษาในในสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ
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๘๒
แบบประเมินผลงานสร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คำชี้แจง การประเมินผลงานศิลปะ สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เป็นการประเมินทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ทัศนธาตุมาสร้างงานทัศนศิลป์ โดยมีรายการที่ประเมิน คือ สร้างสรรค์จากสิ่งเร้า
ที่กาหนดให้ได้ ความแปลกใหม่ เสร็จตามเวลา แก้ปัญหาได้ และมีรายละเอียดน่าสนใจ มีคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๐-๔ คะแนน
หมายถึงง ต้องปรับปรุง
หมายถึ
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
หมายถึงง ผ่าน
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึงง ปฏิบัติได้ดี
รายการประเมิน
สร้างสรรค์
มีความ เสร็จ แก้
มีราย
ชื่อ-นามสกุล
รวม
จากสิ่งเร้าที่ แปลก ตาม ปัญหา ละเอียด
กาหนดให้ได้ ใหม่
เวลา ได้
น่าสนใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
.๗.
๘.
๙.
เกณฑ์การให้คะแนน
ทาได้ดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๒ คะแนน
๑ คะแนน
๐ คะแนน
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๘๓
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑0๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรียน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
การเรี
เรียนรูย้ นรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
ความรู้
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวัน
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ความรู
้ ้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
หาความรู
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู
การเรียนรู
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
งๆนเป็น การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าเป็
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา
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หน่
หน่
หน่ววยการเรี
วยการเรี
ยการเรียยนรู
ยนรู
นรู้ท้ที่้ที่ ี่๒๒๒
ชืชื่อชื่อหน่
่อหน่
หน่ววยการเรี
วยการเรี
ยการเรียยนรู
ยนรู
นรู้ ้ ้ สร้
สร้สร้าางงานศิ
างงานศิ
งงานศิลลป์ลป์ป์จจากจิ
จากจิ
ากจินนตนาการ
นตนาการ
ตนาการ
รหั
รหั
รหัสสวิสวิชวิชาชาาศ๒๓๑๐๑
ศ๒๓๑๐๑
ศ๒๓๑๐๑
รายวิ
รายวิ
รายวิชชาทั
ชาทั
าทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์
กลุ
กลุ
กลุ่ม่มสาระการเรี
่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
ยนรู
นรู้ศ้ศิล้ศิลปะ
ิลปะ
ปะ
ชัชั้นชั้นมั้นมัธมัธยมศึ
ธยมศึ
ยมศึกกษาปี
กษาปี
ษาปีทที่ที่ ๓๓ี่ ๓
ภาคเรี
ภาคเรี
ภาคเรียยนที
ยนที
นที่ ่ ๑๑่ ๑ ปีปีปีกการศึ
การศึ
ารศึกกษา
กษา
ษา๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒ เวลา
เวลา
เวลา๗๗๗ชัชั่วชั่วโมง
่วโมง
โมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑.๑.๑.มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรียยนรู
ยนรู
นรู้/้/ตั้/ตัวตัวชีวชี้วชี้วัด้วัดัด
สาระที
สาระที
สาระที่ ่ ๑๑่ ๑:: ทั:ทัศทัศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรียยนรู
ยนรู
นรู้ ้ ้
ศศศ๑.๑
๑.๑
๑.๑ สร้
สร้สร้าางสรรค์
างสรรค์
งสรรค์งงานทั
งานทั
านทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ตป์ตามจิ
ตามจิ
ามจินนตนาการ
นตนาการ
ตนาการและความคิ
และความคิ
และความคิดดสร้
ดสร้สร้าางสรรค์
างสรรค์
งสรรค์วิวิเวิเคราะห์
คราะห์
เคราะห์วิวิพวิพากษ์
พากษ์
ากษ์
วิวิจวิจารณ์
จารณ์
ารณ์คคุณคุณุณค่ค่าค่างานทั
างานทั
งานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์ถ่ถ่าถ่ายทอดความรู
ายทอดความรู
ยทอดความรู้ส้สึก้สึกึกความคิ
ความคิ
ความคิดดต่ดต่อต่องานศิ
องานศิ
งานศิลลปะอย่
ลปะอย่
ปะอย่าางอิ
างอิงอิสสระ
สระระชืชื่นชื่นชม
่นชม
ชม
และประยุ
และประยุ
และประยุกกต์กต์ใต์ใช้ช้ใใช้ในชี
นชี
ในชีววิตวิตประจ
ิตประจ
ประจาวัาวัาวันนน
ตัตัวตัวชีวชี้วชี้วัด้วัดัด
ม.๓/๒
ม.๓/๒
ม.๓/๒ระบุ
ระบุ
ระบุและบรรยายเทคนิ
และบรรยายเทคนิ
และบรรยายเทคนิคควิควิธวิธีกธีการ
ีการารของศิ
ของศิ
ของศิลลปิลปินปินในการสร้
นในการสร้
ในการสร้าางงาน
างงาน
งงานทัทัศทัศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์
ม.๓/๔
ม.๓/๔
ม.๓/๔มีมีทมีทักทักษะในการสร้
ักษะในการสร้
ษะในการสร้าางงานทั
างงานทั
งงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์อป์อย่อย่าย่างน้
างน้งน้ออยอยย๓๓๓ประเภท
ประเภท
ประเภท
ม.๓/๕
ม.๓/๕
ม.๓/๕มีมีทมีทักทักษะในการผสมผสานวั
ักษะในการผสมผสานวั
ษะในการผสมผสานวัสสดุสดุตดุต่าต่าง่างงๆๆๆในการสร้
ในการสร้
ในการสร้าางงานทั
างงานทั
งงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์โป์โดยใช้
ดยใช้
โดยใช้หหลัหลักลักการ
กการ
การ
ออกแบบ
ออกแบบ
ออกแบบ
ม.๓/๖
ม.๓/๖
ม.๓/๖สร้
สร้สร้าางงานทั
างงานทั
งงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์ทัทั้งทั้ง้ง๒๒๒มิมิตมิติ ติและ
และ
ิ และ ๓๓๓มิมิตมิติ ติเพืเพื
ิ เพื่อ่อถ่่อถ่าถ่ายทอดประสบการณ์
ายทอดประสบการณ์
ยทอดประสบการณ์แและ
และละ
จิจินจินตนาการ
นตนาการ
ตนาการ
ม.๓/๘
ม.๓/๘
ม.๓/๘วิวิเวิเคราะห์
คราะห์
เคราะห์แและอภิ
และอภิ
ละอภิปปรายรู
ปรายรู
รายรูปปแบบ
ปแบบ
แบบเนืเนืเนื้อ้อหาและคุ
้อหาและคุ
หาและคุณณณค่ค่าค่าในงานทั
าในงานทั
ในงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์ของตนเอง
ของตนเอง
ของตนเองและ
และ
และ
ผูผู้อผู้อื่น้อื่นื่นหรื
หรืหรืออของศิ
อของศิ
ของศิลลปิลปินปินน
๒๒๒.สาระส
.สาระส
.สาระสาคั
าคัาคัญญญ/ความคิ
/ความคิ
/ความคิดดรวบยอด
ดรวบยอด
รวบยอด
-การสร้
-การสร้
-การสร้าางงานทั
างงานทั
งงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์แบบ
แบบ
แบบ๒๒๒มิมิตมิติ ติ๓๓ิ ๓มิมิตมิติ ติเพืเพื
ิ เพื่อ่อถ่่อถ่าถ่ายทอด
ายทอด
ยทอดประสบการณ์
ประสบการณ์
ประสบการณ์แและ
และละจิจินจินตนาการที
นตนาการที
ตนาการที่ด่ดี ่ดีควรน
ควรน
ี ควรนาาา

เทคนิคควิควิธวิธีกธีการ
กกการ
ออกแบบในการ
สร้สร้
เคราะห์
รูปรรแบบเนื
้อหาและคุ
ณณ
ค่ณาณค่ค่ของงาน
เทคนิ
เทคนิ
ีการาร หลั
หลั
หลั
หลั
กการ
กการ
การ
ออกแบบในการ
ออกแบบในการ
ออกแบบในการ
สร้าสร้างงานและสามารถวิ
างงานและ
างงานและ
งงานและสามารถวิ
สามารถวิ
สามารถวิ
เเคราะห์
คราะห์
เคราะห์
ูปรูปแบบเนื
ูปแบบเนื
แบบเนื
้อ้อหาและคุ
้อหาและคุ
หาและคุ
าค่าของงาน
าของงาน
ของงาน
ทัทัศทัศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ขป์ของ
ขององตนเองและผู
ตนเองและผู
ตนเองและผู้อ้อื่น้อื่นหรื
ื่นหรืหรืออของศิ
อของศิ
ของศิลลปิลปินปินมาประยุ
นมาประยุ
มาประยุกกต์กต์ใต์ใช้ช้ใช้
๓.๓.๓.สาระการเรี
สาระการเรี
สาระการเรียยนรู
ยนรู
นรู้ ้ ้
ความรู
ความรู
ความรู้ ้ ้
๑)เทคนิ
๑)เทคนิ
๑)เทคนิคควิควิธวิธีกธีการของศิ
ีการของศิ
ารของศิลลปิลปินปินในการสร้
นในการสร้
ในการสร้าางงานทั
างงานทั
งงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์
๒)การสร้
๒)การสร้
๒)การสร้าางงานทั
างงานทั
งงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์อป์อย่อย่าย่างน้
างน้งน้ออยอยย๓๓๓ประเภท
ประเภท
ประเภท
๓)๓)๓)การผสมผสานวั
การผสมผสานวั
การผสมผสานวัสสดุสดุตดุต่าต่าง่างงๆๆๆในการสร้
ในการสร้
ในการสร้าางงานทั
างงานทั
งงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์
๔)สร้
๔)สร้
๔)สร้าางงานทั
างงานทั
งงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์ทัทั้งทั้ง้ง๒๒๒มิมิตมิติ ติและ
และ
ิ และ๓๓๓มิมิตมิติ ติ ิ
๕)๕)๕)รูรูปรูปแบบเนื
ปแบบเนื
แบบเนื้อ้อหาและคุ
้อหาและคุ
หาและคุณณณค่ค่าค่าในงานทั
าในงานทั
ในงานทัศศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์

๘๕
๘๕
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ษะ/กระบวนการ
ทัทักกษะ/กระบวนการ
ษะการระบุ
๑)๑)ทัทักกษะการระบุ
ษะการวิเคราะห์
เคราะห์
๒)๒)ทัทักกษะการวิ
ษะการนาความรู
าความรู้ไปใช้
้ไปใช้
๓)๓)ทัทักกษะการน
ษกระบวนการคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์
๔)๔)ทัทักกษกระบวนการคิ
เจตคติ
เจตคติ
ทรียยภาพและศิ
ภาพและศิลลปะนิ
ปะนิสสัยัยทีที่ด่ดี ี
๑)๑)มีมีสสุนุนทรี
สมรรถนะสาคัาคัญญของผู
ของผู้เรี้เรียยนน
๔.๔.สมรรถนะส
๑.ความสามารถในการสื่อ่อสาร
สาร
๑.ความสามารถในการสื
ความสามารถในการคิดด
๒.๒.ความสามารถในการคิ
๓.การแก้บบัญัญหาหา
๓.การแก้
๔.การใช้ททักักษะชี
ษะชีววิติต
๔.การใช้
ษณะอันนพึพึงงประสงค์
ประสงค์
๕.๕.คุคุณณลัลักกษณะอั
๑.ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้
๑.ใฝ่
๒.อยู่อ่อย่ย่าางพอเพี
งพอเพียยงง
๒.อยู
๓.มุ่ง่งมัมั่น่นในการท
ในการทางาน
างาน
๓.มุ
การประเมินนผลรวบยอด
ผลรวบยอด
๖.๖.การประเมิ
งานหรืออภาระงาน
ภาระงาน
ชิชิน้ น้ งานหรื
หน่
หน่ววยที
ยที่ ่ รหั
รหัสสตัตัววชีชี้ว้วัดัด
แผนการเรี
แผนการเรียยนรู
นรู้ท้ที่...เรื
ี่...เรื่อ่องง....
ชิชิ้น้นงานหรื
งานหรืออภาระงาน
ภาระงาน
๒๒
ศศ๑.๑
๑.๑ม.๓/๒
ม.๓/๒ ๑.เทคนิ
๑.เทคนิคคการสร้
การสร้าางงานทั
งงานทัศศนศิ
นศิลลปของ
ปของ -ใบงานที
-ใบงานที่ ๒.๑
่ ๒.๑เทคนิ
เทคนิคคการสร้
การสร้าางงานทั
งงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ขของศิ
องศิลลปิปินน
งงาน ศศ๑.๑
-ทดสอบก่
-ทดสอบก่ออนเรี
นเรียยนและหลั
นและหลังงเรีเรียยนน
สร้สร้าางงาน
๑.๑ม.๓/๔
ม.๓/๔ ศิศิลลปิปินน
ศิศิลลป์ป์
ศศ๑.๑
๑.๑ม.๓/๕
ม.๓/๕ ๒.๒.เรีเรียยนรูนรู้ห้หลัลักกการใช้
การใช้สสีนีน้า้า
-แบบฝึ
-แบบฝึกกทีที๒่ ๒่ .๒เรี
.๒เรียยนรูนรู้ห้หลัลักกการใช้
การใช้สสีนีน้า้า
จาก
ศศ๑.๑
๑.๑ม.๓/๖
ม.๓/๖ ๓.เทคนิ
จาก
๓.เทคนิคคสีสีนน้าหรรษา
้าหรรษา
-แบบฝึ
-แบบฝึกกทีที๒่ ๒่ .๓เทคนิ
.๓เทคนิคคสีสีนน้าหรรษา
้าหรรษา
จิจินนตนาการ
ตนาการ ศศ๑.๑
๑.๑ม.๓/๘
ม.๓/๘ ๔.ภาพตั
๔.ภาพตัววอย่
อย่าางสีงสีนน้า้า
-แบบฝึ
-แบบฝึกกทีที๒่ ๒่ .๔ภาพตั
.๔ภาพตัววอย่
อย่าางสีงสีนน้า้า
๕.กุ
๕.กุหหลาบแสนสวย
ลาบแสนสวย
-แบบฝึ
-แบบฝึกกทีที๒่ ๒่ .๕กุ
.๕กุหหลาบแสนสวย
ลาบแสนสวย
๖.สี
๖.สีนน้ากั้ากับบท้ท้อองฟ้งฟ้าาและแมกไม้
และแมกไม้
-แบบฝึ
-แบบฝึกกทีที๒่ ๒่ .๖สี
.๖สีนน้ากั้ากับบท้ท้อองฟ้งฟ้าาและแมกไม้
และแมกไม้
๗.สี
๗.สีนน้าสร้
้าสร้าางสรรค์
งสรรค์
-แบบฝึ
-แบบฝึกกทีที๒่ ๒่ .๗.๗สีสีนน้าสร้
้าสร้าางสรรค์
งสรรค์
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
4 (ดีมาก)
๑. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่กาหนด
ผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
ทุกประเด็น
๒. ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์
เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้อง
ครบถ้วน
๓. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน
แสดงออกถึง
ความคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม่
และเป็นระบบ
๔. ผลงานมีความเป็นระเบียบ
ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ
แสดงออกถึง
ความประณีต

ระดับคุณภาพ

3 (ดี)
ผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
เป็นส่วนใหญ่
เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่
ผลงานมี
แนวคิดแปลก
ใหม่แต่ยังไม่
เป็นระบบ

2 (พอใช้)
ผลงาน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์บาง
ประเด็
น น
บางประเด็
เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้องเป็นบาง
ประเด็น
ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยัง
ไม่มีแนวคิด
แปลกใหม่

1 (ปรับปรุง)
ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์

ผลงานส่วน
ใหญ่มีความเป็น
ระเบียบแต่ยังมี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย

ผลงานมีความ
เป็นระเบียบแต่
มีข้อบกพร่อง
บางส่วน

ผลงานส่วน
ใหญ่ไม่เป็น
ระเบียบ และมี
ข้อบกพร่
บกพร่อองง
มาก

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน

๒๘ - ๓๒
๒๓ - ๒๗

หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี

คะแนน
คะแนน

๑๘ - ๒๒
๑๓ - ๑๗

หมายถึง
หมายถึง

พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ ๑๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

เนื้อหาสาระ
ของผลงานไม่
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่
ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่

-ใฝ่เรียนรู้

ด้านคุณลักษณะ

-ทักษะการวิเคราะห์

ขอบเขตเนื้อหา
- เทคนิควิธีการของศิลปินในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ รูปแบบ
เนื้อหาและคุณค่าในงาน
ทัศนศิลป์
จุดประสงค์
การเรียยนรูนรู้ ้
ประสงการเรี
ด้านความรู้
- วิธีการของศิลปินในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ รูปแบบ เนื้อหา
และคุณค่าในงานทัศนศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
-ทักษะการระบุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูทักทายนักเรียนและพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์จากการ
เรียนรู้เรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
๒. ครูนาภาพตัวอย่างการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
๓. นักเรียนทดสอบความรู้ก่อนเรียน
ขั้นสอน
๑. ครูจัดให้นักเรียนนั่งกลุ่มใหม่ นักเรียนนั่งตามกลุ่มใหม่ในหน่วยที่ ๒ ที่ครูจัด
ให้ ครูชี้แจงเหตุผลของสุนทรียภาพของการเรียนศิลปะอย่างมีความสุข เริ่มจาก
“แบ่งปัน”
๒. ครูบรรยายประกอบตามใบความรู้ที่ ๒.๑ เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์
เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน ในเรื่องเทคนิควิธีการ ของศิลปินในการ
งงานทัทัศศนศิ
สร้างงาน
นศิลลป์ป์ และบรรยายรู
และบรรยายรูปปแบบ
แบบเนืเนื้อหาและคุ
้อหาและคุณณค่าค่ในงานทั
าในงานทัศนศิ
ศนศิลป์ลป์ของของ
ตนเอง ผู้อื่นหรือของศิลปินได้
๓. ครูแจกแบบฝึกที่ ๒.๑ ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น
๔. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้ตามใบความรู้ที่ ๒.๑ และทาแบบฝึกที่ ๒.๑
๕. ครูสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
รายวิชา ทัศนศิลป์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ที่ ๒.๑
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๒.๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๘๗
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๑. ครูให้นักเรียนทดสอบหลังเรียน
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันประเมินสมรรถนะการสื่อสารและการคิด
๓. ครูสรุปเนื้อหารวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
๔. นักเรียนร่วมสรุปทบทวนความรู้ ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
- สามารถระบุ และบรรยายเทคนิควิธีการ ของศิลปินในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ได้
- สามารถวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์
ของตนเอง และผู้อื่นหรือของศิลปินได้ได้

ขั้นสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
รายวิชา ทัศนศิลป์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๘๘
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88

การวัดดและประเมิ
และประเมินนผล
ผล
การวั
สิ่ง่งทีที่ต่ต้อ้องการวั
งการวั
/ประเมินน
ดด/ประเมิ
การวัดสิและประเมิ
นผล
การวั
นความรู
ด้ด้าานความรู
สิด่งและประเมิ
ที้ ้ ่ต้องการวันดผล/ประเมิน
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ
ด้กนทั
าษะกระบวนการคิ
นทั
กษะ/กระบวนการ
ด้ด้-ทั
าานทั
กกษะ/กระบวนการ
ดสร้างสรรค์
ษะการระบุ
กษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
-ทั-ทัก-ทักษะการระบุ
ษะการ
วิเคราะห์
เคราะห์
-ทั-ทั
ษะการ
ด้กากนคุ
ณลักวิษณะ
ลัก้ กษณะ
ด้เนคุ
ลัษณะ
กษณะ
รีายนคุ
นรูลัณ
ด้ด้ใฝ่าานคุ
ณณ
ยในการท
นรู้ างาน
-มุ-มุ่งใฝ่่งมัมั่นเ่นรีในการท
างาน
-มุ่งมั่นในการทางาน
ผลหลั
สอน
บับับันนนทึทึทึกกกผลหลั
ผลหลังงงสอน
สอน

๘๙ 85
๘๙
89
89
67
๖๗
๖๗ 67
วิวิธธีกีการาร
ทดสอบวั
ทดสอบวั
วิธีกดารด
ความรูวิน้ ้ ธผลงาน
ีการ
ความรู
ประเมิ
นาแบบฝึ
ผลงาน
ประเมิ
นนแบบฝึ
ศิประเมิ
ลประเมิ
ปะสร้
งศิ
ลป์กก
ที่ ศิ๒.๑
่ า๒.๑
ลงสร้
ปะสร้
างศิลป์
ทีอย่
างสรรค์
สังอย่
เกตางสร้างสรรค์
สัสังสังเกต
เกต
งเกต

เครื่อ่องมืงมืออทีที่ใ่ใช้ช้
เกณฑ์
เครื
เกณฑ์
แบบทดสอบ
าแบบทดสอบได้
แบบทดสอบ
--ททาแบบทดสอบได้
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
๖๐
๖๐่ในระดั
ขึขึ้น้นไป
ไปบคุณภาพ ดี ขึ้น
เครื่องมืนอที่ใช้ -มีร้ร้อทอยละ
เกณฑ์
แบบประเมิ
ักยละ
ษะอยู
แบบประเมิ
ักักษะอยู
ษะอยู
นระดับบคุคุณณภาพดี
ภาพดี
แบบประเมินนน
ษะอยู
ภาพ ดี ขึ้น
แบบประเมิ
-มี-มี-มีททอทักยละ
ไปร้
๘๐่ใ่ในระดั
ไปร้
ยละ๘๐๘๐
๘๐
อยละ
ขึขึไปร้
้น้นไปร้
ออยละ
แบบสังเกต
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่
แบบสั
-มี-มี-มีคคคุณุณุณลับลักคุกษณะอั
แบบสั
แบบสังงเกต
งเกต
เกต
ในระดั
ณษณะอั
ภาพดีนนพึขพึึ้นงงประสงค์
ไปประสงค์
ร้อยละอยู่
ในระดั
บคุบบณคุคุณภาพดี
ขึ้นขขไป
ร้อยละ
อยู
่ใ่ในระดั
ึ้นึ้นไปไป
อยู
นระดั
ณภาพดี
ภาพดี
๘๐
ร้ร้อ๘๐
อยละ
ยละ๘๐
๘๐

ผลการเรี
นรู
บันผลการเรี
ทึกผลหลัยยยนรู
งนรู
สอน
้ ้้
ผลการเรี
..........................................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
ญหาและอุ
หาและอุ
ปสรรค
สรรค
ปัปัญญปัหาและอุ
ปปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เสนอแนะและแนวทางแก้ไไขข
..........................................................................................................................................................................
ข้ข้ออเสนอแนะและแนวทางแก้
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
..........................................................................................................................................................................
(.......................................................)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
วัน(.......................................................)
ที่..........เดือน..........พ.ศ.............
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผู้ส้สอน
อน
ลงชื
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับ(.......................................................)
มอบหมาย
(.......................................................)
........................................................................................................................................
..................................
........................................................................................................................................
..................................
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............
วัวันนทีที่..........เดื
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริริหหารหรื
ารหรืออผูผู้ท้ที่ไี่ได้ด้รรับลงชื
ับมอบหมาย
มอบหมาย
ความคิ
่อ ......................................ผู้ตรวจ
.............................................................................................................................
.............................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู
้ตรวจ
..........................................................................................................................................................................
(.......................................................)
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ราคาถูก เนื่องจากมีส่วนผสม อื่น ๆ ปะปนอยู่มาก มีเนื้อสีน้อยกว่า ปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถละลายน้า
้ำมันได้
ได้ โดยเมื
โดยเมื่อ่อใช้ใช้ ดิดินนสอสี
สอสีรระบายสี
ะบายสีแแล้ล้ววนน�ำพู
้ำมาระบายต่
ท�ำให้
ักษณะคล้
บภาพสี
หรือน้น�ามั
าพู่ก่กันันจุ่มจุน้่มน�ามาระบายต่
อ อทาให้
มีลมักีลษณะคล้
ายกัายกั
บภาพสี
น้า น�้ำ
( Aquarelle ) บางชนิด สามารถละลายได้ในน้ามัน ซึ่งทาให้กันน้าได้

Poster Color)
Color)สีสีโปสเตอร์
โปสเตอร์มีมีคคุณุณสมบั
สมบัติเตป็ิเป็นสีนทสีึบทแสง
ึบแสงมีเมีนืเ้อนืสี้อสี
สีโปสเตอร์(Poster
ละเอียดระบายให้
ดระบายให้เเรีรียยบได้
บได้งง่า่ายและนุ
ยและนุ่ม่มนวลกว่
นวลกว่าสีาชสีนิชดนิอืด่นอื่นการระบายสี
การระบายสี
สามารถ
สามารถ
ระบายทับซ้อนกันได้หลายครั้งเมื่อต้องการระบายสีใหม่ ถ้าต้องการระบายเป็นสี
เข้มให้ใช้สีแท้ ๆ ผสมกับสีดาแล้วระบายลงบนพื้นกระดาษ ถ้าต้องการระบายสี
อ่อน ควรใช้สีขาวเป็นส่วนผสมก็จะได้สีที่มีค่าอ่อนและนุ่มนวลยิ่งขึ้น

สีสีออะคริ
คริลิคก (Acrylic Color) เป็นสีใหม่ล่าสุดที่ได้รับความนิยมมาก
เพราะสามารถเขียนแบบสีน้ามัน และแบบสีน้าก็ได้ สีนี้เป็นผลพลอยได้มา
จากการกลั่นน้ามันปิโตรเลียม จึงมีราคาแพงพอสมควร แต่มีคุณภาพดีมีสี
สวยสดใสมีสีให้เลือกมากกว่าสีน้ามัน มีตัวกลาง หรือตัวผสมหลายชนิดที่
ช่วยทาให้สีมีความหนาบาง เกาะตัวกันแน่น หรือตัวผสมที่ทาให้เกิดพื้นผิว
แตกต่างกัน เช่น ความเรียบด้าน ความมันวาว การแห้งช้า แห้งเร็ว เป็นต้น
สีอะคริ
ะครีลิกคกกลิลิ่น ไม่แรงเหมือนสีน้ามัน เขียนง่าย เมื่อแห้งแล้วมีความคงทน
ติดแน่นอยู่นานเท่ากับสีน้ามัน เป็นสีที่ใช้กับงานเขียนผ้า เพ้นท์ผ้า ลักษณะบรรจุในหลอดอะลูมิเนียม หรือหลอด
พลาสติก การใช้งานต้องผสมกับน้าเช่นเดียวกับสีน้า แล้วใช้พู่กันจุ่มระบาย ถ้าต้องการเขียนในปริมาณที่ข้นจะมี
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น้ายาเฉพาะเป็นส่วนผสม คุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อแห้งแล้วโดนน้าไม่หลุดล้างไม่ออก สามารถเขียนทับได้หลาย ๆ
น้ายาเฉพาะเป็นส่วนผสม คุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อแห้งแล้วโดนน้าไม่หลุดล้างไม่ออก สามารถเขียนทับได้หลาย ๆ
ครั้ง
ครั้ง

สีน้ามัน (Oil Colour) เป็นสีจาพวกที่ใช้น้ามันเป็นส่วนผสม มีคุณสมบัติทึบแสง (Opaque) เกิดจาก
สีน้ามัน (Oil Colour) เป็นสีจาพวกที่ใช้น้ามันเป็นส่วนผสม มีคุณสมบัติทึบแสง (Opaque) เกิดจาก
การผสมของเนื
การผสมของเนื้อ้อสีสีฝฝุ่นุ่นกักับบน้น�ามั
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การผสมของเนื้อสีฝุ่นกับน้ามัน การระบายสีใช้สีขาว (สีปอนด์เป็นตัวผสม) หรือใช้สีอื่นมาลดค่าลง ภาพเขียนสี
น้ามันคงทนถาวร ทนน้า ไม่ต้องใส่กรอบกระจกเวลาเขียนถ้ถ้าาจะแก้
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�ำ เป็นนต้ต้อองใช้
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ความรวดเร็วเหมือนสีน้าเพราะแห้งช้ากว่า เวลาเขียนภาพจะใช้เวลานานนับเดือนหรือเป็นปีก็ได้ ภาพจึงมีขนาด
ความรวดเร็วเหมือนสีน้าเพราะแห้งช้ากว่า เวลาเขียนภาพจะใช้เวลานานนัลิบเดืซีดอนหรือเป็นปีก็ได้ ภาพจึงมีขนาด
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สีฝุ่น (Tempere) เป็นสีเริ่มแรกของมนุษย์ ได้มาจากธรรมชาติ ดิน หิน
สีฝุ่น (Tempere) เป็นสีเริ่มแรกของมนุษย์ ได้มาจากธรรมชาติ
ดิน หิน
�ำ มาทำาให้
�ให้ลละเอี
ะเอียยดเป็
ดเป็นนผงผงผสมกาวและน้
ผสมกาวและนา้ำ� กาวท
กาวทำามาจาก
�มาจาก
แร่ธาตุ พืช สัตว์นนามาท
แร่ธาตุ พืช สัตนามาทาให้ละเอียดเป็นผง ผสมกาวและน้า กาวทามาจาก
หนังสัตว์ กระดูกสัตว์ สาหรับช่างจิตรกรรมไทยใช้ ยางมะขวิด หรือกาว
หนังสัตว์ กระดูกสัตว์ สาหรับช่างจิตรกรรมไทยใช้ ยางมะขวิด หรือกาว
กระถิน ซึ่งเป็นตัวช่วยให้สีเกาะติดพื้นผิวหน้าวัตถุไม่หลุดได้โดยง่าย ใน
กระถิน ซึ่งเป็นตัวช่วยให้สีเกาะติดพื้นผิวหน้าวัตถุไม่หลุดได้โดยง่าย ใน
ยุโรปนิยมเขียนสีฝุ่น โดยผสมกับกาวยาง กาวน้า หรือไข่ขาว สีฝุ่นเป็นสีที่มี
ยุโรปนิยมเขียนสีฝุ่น โดยผสมกับกาวยาง กาวน้า หรือไข่ขาว สีฝุ่นเป็นสีที่มี
ลักษณะทึบแสง มีเนื้อสีค่อนข้างหนา เขียนสีทับกักันนได้ได้สีสีฝฝุ่นุ่นมัมักกใช้ใช้ในการเขี
ในการเขียนภาพทั
ยนภาพทั
โดยเฉพาะภาพฝา ง
่วไป่วไปโดยเฉพาะภาพฝาผนั
ลักษณะทึบแสง มีเนื้อสีค่อนข้างหนา เขียนสีทับ กันได้ สีฝุ่นมักใช้ในการเขียนภาพทั่วไป โดยเฉพาะภาพฝา
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งในสมั
ในสมั
ง ในสมั
ยหนึ
่งยนิมเขี
ย่งนิมเขี
ยยมเขี
ยนภาพผนั
ยนภาพผนั
่เกว่
รียาากว่
ก (Fresco)
โดยใช้
โดยใช้
สสีฝีฝุ่นสุ่นีฝเขีเขี
ุ่นยเขียนในขณะที
ยนในขณะที
่ปูน่ป่ปทีูนูน่ฉทีทีาบผนั
าบผนั
งยังงไม่
ผนัผนั
ง ผนั
ยหนึ
่งยนิหนึ
นภาพผนั
งงทีที่เรี่เงรียทียกว่
สีสีปาูนสีปเปีูนยเปีกย(Fresco)
(Fresco)
โดยใช้
นในขณะที
่ฉ่ฉาบผนั
ยังไม่
สีมจเข้
ไป
ในเนื
นาให้
ทาให้
ภาพไม่
ลุดลอกง่
ุ่นในปั
ลษณะเป็
ักษณะเป็
ใช้านน
านน
แห้แห้
งดีแห้
้อสี้อเนื
จสีะซึ
้อ้อปูปูน้อนทปูทาให้
ภภาพไม่
หลุดหลอกง่
ในปั
นนผงผง
งงานน
งดีเนืงดีเนื
จ้อะซึ
มะซึเข้ามไป
าเข้ไปาในเนื
ในเนื
าพไม่
ายยาสีสียฝฝุ่นสีุ่นฝในปั
จจจุจุบจบจุันันบมีมีันลลักมีักษณะเป็
นผง
เมืเมื
่อเมืใช้่อ่องใช้
ามาามา
ผสมกั
น้่องจากในกระบวนการผลิ
าเนื
่องจากในกระบวนการผลิ
ทาการผสมมาแล้
ว การใช้
งานเหมื
อนกั
สีโปสเตอร์
โปสเตอร์
ผสมกั
บน้บาเนื
ตตได้ได้ตททได้าการผสมมาแล้
การใช้
านเหมื
ผสมกั
น้บาเนื
่องจากในกระบวนการผลิ
าการผสมมาแล้
ว การใช้
งงานเหมื
ออนกันกั
บบสีบโสีปสเตอร์

ยเทีนน้
ยนน้
ามันนามั(oil
น(oil(oil
pastels
pastels
colour)
colour)
สีเทีสีเยทีสีนน้
ามั
pastels
colour)
นของสั
อให้ัดเเป็ให้
หลายสี ภาพที
น นนสีจสีึงสีมีจจึงคมีวาม
วามมั
นผงละเอี
สีผงละเอี
ยดผสมกั
ยดผสมกั
ไขมั
บนไขมั
นของสั
ของสั
ป็นนเป็แท่นแท่
ภาพที
่เขี่เขีย่เยนจึ
ขีนจึ
ยงนจึมีงมีเงทีเมีทียเทีนผสมรวมกั
นผสมรวมกั
เป็นเป็สีนผเป็สีงละเอี
ยดผสมกั
บบไขมั
ตตว์ว์ออตัดัดว์ให้
งมีหงมีลายสี
ลายสี
ภาพที
ยยนผสมรวมกั
ความน
ได้กัได้โนโดยใช้
งมองเห็
อยู
่ สามารถผสมสี
ในภาพท
นภาพทำ
�ให้
ยนทั
นทับยบนทั
โได้
ดยใช้
นทั
บสีสีแบแก่ก่สีและยั
นนพืพืน้ น้ พืเดิเดิ้นมมเดิอยู
สามารถผสมสี
กกันกันกได้
ใได้
าให้
เรีเรียเยบรีบยบ
มัสามารถเขี
นสามารถเขี
สามารถเขี
โดยใช้
ีอ่อบนทั
ก่และยั
งมองเห็
ม่อยู
่ สามารถผสมสี
นภาพท
มันมันสามารถเขี
ยยนทั
กับกันกันบนได้
สสีอีอ่อ่อสนทั
สามารถผสมสี
ันได้ันได้
ใในภาพท
าให้
และกลมกลื
นซึอ่งนซึ
่งททาให้
าให้
สีเีเทีทีสยยีเนละลายเข้
าหากั
นน น
และกลมกลื
นวยความร้
ด้วยความร้
่งทสาให้
ทีนละลายเข้
ยนละลายเข้
าหากั
และกลมกลื
นกันนกัด้นวกัด้ยความร้
ออนซึ
หากั

ชสีอล์
ก(Chalk
Colour)
สีผนผนงละเอี
งละเอี
บดกั
ยางไม้
ททาให้
งนเล็
่ยมมี
หลายสี
ก(Chalk
(Chalk
Colour)
สีสีผผงละเอี
บบยางไม้
ทาให้
นป็แท่
กเล็ๆกลมและเหลี
มมี
สีชสีอล์
กชอล์
Colour)
เป็เป็นนเป็
สีเป็
ยดกัยยดกั
ยางไม้
าให้
ป็นเนป็แท่
งแท่
เล็งกเล็กๆกลมและเหลี
่ย่ยมมี
ลายสี
ก  (Chalk
Colour)
งละเอี
ยางไม้
ทเป็เาให้
เแท่
งๆกลมและเหลี
กๆกลมและเหลี
่ยหหมมี
หลายสี
กระดาษที
ขียนภาพสี
้นโดยเฉพาะมี
สีเทาหม่
ผิกระดาษมั
วกระดาษมั
นจะหยาบ ทาให้
าให้
ลมกลื
กระดาษที
่ใช้่ใเช้ขีเย่ใขีช้นภาพสี
ชอล์
โดยเฉพาะมี
สีเทาหม่
จะหยาบ
ททาให้
กกลมกลื
กระดาษที
ยเนภาพสี
ชอล์ชกกอล์ทกทาขึาขึท้น้นาขึ
โดยเฉพาะมี
นพืพืน้ ้นพืผิผิ้นววกระดาษมั
นนจะหยาบ
กลมกลื
นกันนกัด้นวยด้วย
นุๆสี่นมชๆสี
การเกลี
วยมือวอยมื
าอสะอาดนุ
ชอล์
อล์ชกอล์กมีคมีุณคลัุณกษณะเป็
นนช้ช้นออนผสมน้
ามัามันามันอันดอัแท่
ง งงสามารถเขี
ยนได้
ทั้ง ทั้ง
การเกลี
่ยยเรีบด้
บด้
อออผ้หรืผ้าสะอาดนุ
ผ้าสะอาดนุ
ลัษณะเป็
กษณะเป็
ช้นผสมน้
อนผสมน้
อัดดแท่
แท่
สามารถเขี
การเกลี
่ยเรี่ยยเรีบด้
วยยมื
หรืหรื
่น่นๆสี
สามารถเขี
ยนได้
ในแบบโปร่
งแสงให้
น้คาหนั
เบา
แสดงลั
ษณะพื
ยยนในแบบทึ
บบแสงทั
บซ้บบอซ้นให้
มีคมม่าีคน้ีค่าาหนั
กก
ในแบบโปร่
งแสงให้
่าน้าหนั
กเบา
แสดงลั
กษณะพื
วและสามารถเขี
และสามารถเขี
ยนในแบบทึ
บแสงทั
แสงทั
ซ้ออนให้
นให้
ในแบบโปร่
งแสงให้
ค่าคน้่าาหนั
กกเบา
แสดงลั
กกษณะพื
้นผิ้นว ผิและสามารถเขี
นในแบบทึ
น้าหนั
ก็รไวมทั
ด้ร้งวมทั
สีขวาวช่
วยผสมผสานให้
ภาพนุ
่นนวลกลมกลื
หากน
ามาสร้
างภาพองค์
ระกอบศิ
เข้มเข้ก็มไเข้ด้ก็รมได้วมทั
ใช้้งใช้
ส้งีขสใช้าวช่
ยผสมผสานให้
ภภาพนุ
่น่นนวลกลมกลื
หากน
ามาสร้
งภาพองค์
ปประกอบศิ
ีขาวช่
วยผสมผสานให้
าพนุ
นน นหากน
ามาสร้
าางภาพองค์
ประกอบศิ
ลป์ลลป์ป์
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สีสีนสีน้าน้า้า(Water
(Water
Colour)
สมบั
สมบั
ตติขติของสี
นน้าน้า้าคืคือคืออโปร่
โปร่
งใส
งงใสใสเปีเปีเปี
ยยกชุ
่ม่ม่มแห้แห้
งเร็
งงเร็วเร็ววรุรุกรุกราน
และยอมรั
บบบคุคุณคุณณ
ค่ค่าค่าทีาที่ ที่ ่
(WaterColour)
Colour)คุคุณคุณณ
สมบั
ิของสี
องสี
โปร่
ยกชุ
กชุ
แห้
กราน
รานและยอมรั
และยอมรั
นนนๆๆๆคืคือคืออถ่ถ่าถ่ายทอดรู
ปปแบบของสิ
่งต่่ง่ง่งต่าต่ต่างาางงๆงๆๆๆได้ได้ได้
ตได้ตามที
่เรามองเห็
่เรามองเห็
นนและรู
้ส้สึก้สึกเรี้สึกเรีึกยเรียเรีบง่
าบง่
ายายยาบับัยนบันทึนบัทึกทึนกความรู
้ส้สึก้สึกประทั
บบใจ
เด่เด่เด่
แบบของสิ
ตามที
ามที
่เรามองเห็
นและรู
และรู
ยบง่
ทึความรู
กความรู
้สประทั
ึกประทั
ายทอดรู
ยทอดรู
ปแบบของสิ
แบบของสิ
ตามที
่เรามองเห็
นและรู
ยบง่
กความรู
ึกประทั
บใจใจบใจ
ประสบการณ์
ประสบการณ์
ขของเราโดยตรงต่
ออสถานที
่แ่และสิ
่งแวดล้
่ง่งแวดล้
ออมที
่ส่สัม่สัมผััมผัสผัสสและมี
และมี
คคุณคุณุณ
ค่ค่าค่าของความงามเท่
าากัากับกับความงามของ
ประสบการณ์
ของเราโดยตรงต่
องเราโดยตรงต่
อสถานที
สถานที
่และสิ
ละสิ
แวดล้
อมที
มที
และมี
าของความงามเท่
ของความงามเท่
บความงามของ
ความงามของ
โลกภายนอก
นนสืนสื่อสื่อวั่อสวัวัสดุสดุทดุที่มที่มคี่มุณ
ตติโติโปร่
งงแสง
นนตันตันวตัวตัละลายเนื
้อ้อสี้อสี้อสีน�สีน้้ำน้ามี
มีน้ามี
เามี
นืเนืเ้อนืเ้อนืสี้อสีล้อสีละเอี
ยยดผสมกั
บบกาวพิ
เศษ
โลกภายนอก
้าเป็
ีคีคุณสมบั
สมบั
สมบั
ิโิโปร่
แสง
งงแสง
น�้ำน้าเป็
วละลายเนื
ยดผสมกั
บกาวพิ
เศษ
เศษ
โลกภายนอกสีสีนสีน�้ำาเป็
นเป็
้าเป็
ุณ
สมบั
ตปร่
ปร่
แสงใช้ใช้ใช้นใช้
นเป็้าเป็
้าเป็
วละลายเนื
ละลายเนื
สีละเอี
ละเอี
ะเอี
ยดผสมกั
ดผสมกั
บกาวพิ
กาวพิ
เศษ
ชนิชนิ
ดดละลายน�
้ำาได้
ได้าได้สีสีนสีน้าถู
ถูกกคิกคิดคิดค้ดค้นค้นเพื
ภาพสี
นน้าที
�้ำ้าที
ีคีความงดงามจะต้
วามงดงามจะต้
ใสสะอาดและ
สะอาดและ
ละลายน้
าได้
่อ่อสะดวกในการวาดภาพ
ภาพสี
นน้าที
่มที่มีค่ม่มีความงดงามจะต้
อองอองงชุงชุ่มชุชุ่ม่ม่มใสใสใส
สะอาดและ
ชนิ
ดละลายน้
ละลายน้
น�้ำาถู้าถู
นเพืเพื
่อสะดวกในการวาดภาพ
สะดวกในการวาดภาพภาพสี
ภาพสี
วามงดงามจะต้
สะอาดและ
โปร่
มใช้
าวผสมกั
อ่อนลง
นลง
เพราะจะไปท�ำลายความโปร่
งแสงของสี
แสงของสี
ันเป็
โปร่
งใส
งงใสใสไม่ไม่ไม่
นนิยยนิยมใช้
สสสีขีขสีขาวผสมกั
นนนเนื
เนืเนื
้อ้อสี้อสีเสีพืเพืเ่อพื่อลดค่
าาของสี
ให้ใให้อห้อ่ อ่อนลง
เพราะจะไปท
าลายความโปร่
าลายความโปร่
งแสงของสี
งงแสงของสี
ออันอันอเป็
นเป็
นนน
โปร่
ิยมใช้
มใช้
ีขาวผสมกั
าวผสมกั
นเนื
่อลดค่
ลดค่
าของสี
ของสี
นลงเพราะจะไปท
เพราะจะไปท
าลายความโปร่
ันเป็
้ำ�แทน
การทำ
�าให้
ให้
จางหรื
ารผสมน
เสน่
การท
าให้
อจางหรื
ธธธีกีกธีการผสมน้
าแทน
่อแห้
สนิ
งงสนิ
ีสามารถผสมกั
นสีนสีอนสีอื่นสีอื่นท�ำ
เสน่
หห์ขห์ของสี
นน�้ำาน้าการท�ำให้
สสีเสีเจืจืสีเออจืีเจืจางหรื
ออออ่อ่อ่ อออ่อนลงโดยวิ
นลงโดยวิ
ารผสมน�
้ำาแทน
งงสนิ
ททสีทสีทแสีแสีต่แต่แสต่สต่ีสสี สามารถผสมกั
นนเป็นเป็
นเป็
เสน่
์ของสี
องสี
้าการท
การท
าให้
อจางหรื
จางหรื
่อนลงโดยวิ
นลงโดยวิ
ีการผสมน้
ารผสมน้
าแทนเมืเมื่อเมืแห้
่อแห้
แห้
สนิ
ีสามารถผสมกั
ามารถผสมกั
นเป็
อื่นทื่นทาทาา
ให้ให้ให้
มมีนมีน�้ำาหนั
กกอ่กอ่ออ่อนแก่
ได้ไไตด้ด้ามต้
อองการ
นนสีนสีนทสีทสีี่ใที่ใช้ทช้ี่ใกี่ใช้กช้ันกันกมาตั
้ง้งแต่
สแต่
้งแถบยุ
โรปและเอเชี
ย ยโดยเฉพาะจี
นและ
้าหนั
ตามต้
องการ
ันมาตั
แต่
้ง้งแต่
สมัสมัยสมัยโบราณทั
้งแถบยุ
้ง้งแถบยุ
โรปและเอเชี
โโรปและเอเชี
ยยโดยเฉพาะจี
โดยเฉพาะจี
นนและ
ีนหนั
้าหนั
อนแก่
นแก่
ตามต้
ามต้
องการ
งการสีสีนสีนสี�้ำน้าเป็
นเป็้าเป็
้าเป็
ันมาตั
มาตั
มัยโบราณทั
ยโบราณทั
โบราณทั
แถบยุ
รปและเอเชี
โดยเฉพาะจี
นและ
และ
้
ญีญี่ปญี่ปุ่น่ปุ่นุ่นซึซึ่งซึมี่ง่งมีคมีความสามารถในการระบายสี
นน้าน้าแต่
ในอดี
ใในอดี
ตตการระบายสี
มมักมักใช้ักใช้ใช้
เพีเพีเยพียงสี
เดีเดีเยดียวคื
ออสีอสีดสีดาดาาลัลักลักษณะของสี
สีนน้าำ�น้า้าคืคือคืออ
ความสามารถในการระบายสี
วามสามารถในการระบายสี
้าแต่
แต่
นอดี
ตการระบายสี
การระบายสี
ยงสีงสี
ยวคื
วคื
กษณะของสี
ษณะของสี
และ
โปร่
โปร่
งแสง
งงแสง
(Transparent
Quality)และ
ยยกชุ
่ม่ม่ม(Soft
(Soft
Quality)
สมบั
สมบั
ตติขติของสี
นน้าน้า้าคืคือคือแห้
งเร็
งงเร็วเร็ววรุรุกรุกรานและ
โปร่
แสง(Transparent
(TransparentQuality)และ
Quality)และเปีเปีเปี
ยกชุ
กชุ
(SoftQuality)
Quality)คุคุณคุณณ
สมบั
ิของสี
องสี
อแห้
แห้
กรานและ
รานและ
ยอมรั
ยอมรั
บบบ(ADVANCE
(ADVANCE
AND
RECEDE)
ยอมรั
(ADVANCEAND
ANDRECEDE)
RECEDE)

สีสีอสีอื่นอื่นๆื่นๆๆปัปัจปัจจุจจุบจุบันบันความเจริ
ญญทางด้
าานวิ
ททยาศาสตร์
ได้ไได้กด้ก้าก้าวหน้
าาาสีสีจสีจึงจมีึงึงมีมมีมากมายหลายชนิ
ดดแต่
ลละชนิ
ดดของแต่
ลละละะ
ันความเจริ
ความเจริ
ญทางด้
ทางด้
านวิ
นวิ
ทยาศาสตร์
ยาศาสตร์
้าวหน้
วหน้
มากมายหลายชนิ
ากมายหลายชนิ
ดแต่
แต่
ละชนิ
ะชนิ
ดของแต่
ของแต่
ใในตั
สีสีมสีมีคมีค่าีค่าของแต่
ลละสี
ในตั
ววของมั
นนเอง
คความสะดวกสนองความต้
อองการในการแสดงออกของมนุ
ษษย์ษย์อย์อย่อย่าย่างไม่
มมี มี ี
่าของแต่
ของแต่
ละสี
ะสี
นตั
วของมั
ของมั
นเอง
เองซึซึ่งซึนั่ง่งนับนับว่บว่าว่าให้าให้ให้
ความสะดวกสนองความต้
วามสะดวกสนองความต้
องการในการแสดงออกของมนุ
งการในการแสดงออกของมนุ
างไม่
งไม่
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ขีดจากัด เช่น สีไม้ระบายน้า สีระบายกระจก สีสักผิวหนัง เป็นต้น

พู่กัน ใช้สาหรับระบายสี ตอนปลายทาด้วยขนสัตว์หรือใยสังเคราะห์ คุณภาพก็แตกต่างกันออกไป แต่
พู่กันที่ทาจากขนสั
และสปริงงดีดีดดีกีกว่ว่าาทีที่ท่ท�ำจากใยสั
าจากใยสังงเคราะห์
เคราะห์ จะขอกล่
จะขอกล่าาวใช้
วใช้กกับับสีสีนน้า้าและสี
�ำจากขนสัตว์จะมีคุณสมบัติอุ้มน้น�าได้
้ำได้ดี และสปริ
และสี
ใช้ใสช้าหรั
บระบายสี
บนพื
้นที้น่กทีว้า่กงๆ
พู่กันกลม
โปสเตอร์เท่านันั้น้น มีหลายลักษณะ พูพู่ก่กันันกลมพอง
กลมพอง เป็เป็นนพูพู่กัน่กทีัน่มทีีข่มนาดใหญ่
ีขนาดใหญ่
สาหรั
บระบายสี
บนพื
ว้างๆ
พูปลายแหลม
่กันกลมปลายแหลม
กกว่าพู่กันส�ำหรั
กลมพอง
สาหรั้นบทีระบายพื
ที่แคบเก็ยบดเน้
รายละเอี
ยดเน้รนณ์ความสมบู
มีขนาดเล็กมีกว่ขนาดเล็
าพู่กันกลมพอง
บระบายพื
่แคบเก็บ้นรายละเอี
นความสมบู
ของภาพพูรณ์่กัน
ของภาพพู่กันดแบนปลายตั
ด สพาหรั
พื้นทีก่กษณะโครงสร้
ว้างระบายลัากงษณะโครงสร้
นตัเบอร์
วอักษรมี
แต่ ๒๔
แบนปลายตั
ส�ำหรับระบายสี
ื้นทีบ่กระบายสี
ว้างระบายลั
และเขียนตัวาอัง กและเขี
ษรมีตั้งยแต่
๐ ถึตงั้ เบอร์
ส�ำหรับ๐ระดัถึบงเบอร์
นักเรียน๒๔ขอแนะนาให้
เล็กาให้ใช้เบอร์ใหญ่ กลาง เล็ก
เบอร์
สาหรับระดัใช้บเนับอร์
กเรีใยหญ่
น กลาง
ขอแนะน
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ใบงานที่ ๒.๑
เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน

คาถามชวนคิด
๑.รูปแบบของทัศนศิลป์สากล แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง?
๒.อธิบายวิธีการแบ่งคุณค่าของงานทัศนศิลป์ มีวิธีการอย่างไร?

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

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

คุณค่าของงานทัศนศิลป์

……………………………………………………………………….………
………………………………………..……………………………………
……………………..…………………………..……………………………
…………..…………………..………………………………………………
……………….………………………………………………………………
………………………….………………………………………………..…
………………………………………………………..……………………
……..………………………………………..…………………..…………
…………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………….………………
………………………………..……………………………………………
……………..…………………………..……………………………………
…..…………………..………………………………………………………
……….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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99
แบบทดสอบก่
อนเรีออยนเรี
น ยยนน
แบบทดสอบก่
แบบทดสอบก่
นเรี
แผนการจั
ดการเรี
ยนรูย้ทยนรู
ี่ ๑้ท้ทเทคนิ
คการสร้
างงานทั
ศนศิศศลนศิ
ป์ขลลองศิ
ลองศิ
ปินลลปิปินน
แผนการจั
แผนการจั
ดดการเรี
การเรี
นรู
ี่ ี่ ๑๑ เทคนิ
เทคนิ
คคการสร้
การสร้
าางงานทั
งงานทั
นศิ
ป์ป์ขของศิ
กลุ่มกลุ
สาระการเรี
ยนรูย้ศยนรู
ิลปะ
ชา ศ๒๓๑๐๑
ทัศนศิ
ป์ ลลป์ป์
ชั้นมัชัชัธ้น้นยมศึ
กษาปี
ที่ ๓ทที่ ี่ ๓๓
กลุ
่ม่มสาระการเรี
สาระการเรี
นรู
้ศ้ศิลิลรายวิ
ปะ
ปะ รายวิ
รายวิ
ชชาา ศ๒๓๑๐๑
ศ๒๓๑๐๑
ทัทัศศลนศิ
นศิ
มัมัธธยมศึ
ยมศึ
กกษาปี
ษาปี
จานวน
๕ ข้๕๕อ ข้ข้ออ
เวลาเวลา
๕ นาที
จจานวน
านวน
เวลา
๕๕ นาที
นาที
คาชีคค้แาชี
จง
อกคออาตอบที
่ถูกต้่ถ่ถอูกูกงเพี
งข้ยอยงข้
เดี
าชี้แ้แจงเลื
จง
จง จงเลื
จงเลื
กค
กคาตอบที
าตอบที
ต้ต้ออยงเพี
งเพี
งข้ยออวเดีเดียยวว
๑.รูป๑.รู
แบบใด
คือการสร้
างสรรค์
รูปแบบตามที
่เห็น่เ่เห็หรื
เหมื
อเหมื
นธรรมชาติ
๑.รู
ปปแบบใด
แบบใด
คืคืออการสร้
การสร้
าางสรรค์
งสรรค์
รรูปูปแบบตามที
แบบตามที
ห็นนอหรื
หรืออเหมื
ออนธรรมชาติ
นธรรมชาติ
ก. รูก.ปก.แบบตั
ดทอน
รูรูปปแบบตั
แบบตั
ดดทอน
ทอน

ข. รูข.ปข.แบบนามธรรม
รูรูปปแบบนามธรรม
แบบนามธรรม

ค. รูค.ปค.แบบเหนื
อจริองอจริ
รูรูปปแบบเหนื
แบบเหนื
จริงง

ง. รูปง.ง.แบบเหมื
อนจริออนจริ
งนจริงง
รูรูปปแบบเหมื
แบบเหมื

๒.รูป๒.รู
แบบใด
การสร้
างสรรค์
ที่ลดตั
ทอนรู
ปร่าปงปร่ร่รูาาปงงทรง
น้าหนั
ก แสงเงา
และสีและสี
สัน สสันัน
๒.รู
ปปแบบใด
แบบใด
การสร้
การสร้
าางสรรค์
งสรรค์
ทที่ลี่ลดดตั
ดตั
ดดทอนรู
ทอนรู
รูรูปปทรง
ทรง
น้น้าหนั
าหนั
กก แสงเงา
แสงเงา
และสี
ก. รูก.ปก.แบบตั
ดทอน
รูรูปปแบบตั
แบบตั
ดดทอน
ทอน

ข. รูข.ปข.แบบนามธรรม
รูรูปปแบบนามธรรม
แบบนามธรรม

ค. รูค.ปค.แบบเหนื
อจริองอจริ
รูรูปปแบบเหนื
แบบเหนื
จริงง

ง. รูปง.ง.แบบเหมื
อนจริออนจริ
งนจริงง
รูรูปปแบบเหมื
แบบเหมื

๓.จากภาพด้
านล่าานล่
งนล่เป็าางนง เป็
การสร้
างสรรค์
รูปแบบใด
๓.จากภาพด้
๓.จากภาพด้
เป็นนการสร้
การสร้
าางสรรค์
งสรรค์
รรูปูปแบบใด
แบบใด
ก. รูก.ปก.แบบตั
ดทอน
รูรูปปแบบตั
แบบตั
ดดทอน
ทอน
ข. รูข.ปข.แบบนามธรรม
รูรูปปแบบนามธรรม
แบบนามธรรม
ค. รูค.ปค.แบบเหนื
อจริองอจริ
รูรูปปแบบเหนื
แบบเหนื
จริงง
ง. รูปง.ง.แบบเหมื
อนจริออนจริ
งนจริงง
รูรูปปแบบเหมื
แบบเหมื
๔. ใครเป็
นคนถึ
ง “ศิงงล“ศิ
ปะเป็
นสมบั
ติอันตตล้ิอิอาค่ันันล้าล้าค่
มีาค่คาวามเจริ
ญทางด้
านจิาตานจิ
ใจและสติ
ปัญญาอั
นสูงนกว่
๔.๔. ใครเป็
ใครเป็
นนคนถึ
คนถึ
“ศิลลปะเป็
ปะเป็
นนสมบั
สมบั
ามีมีคความเจริ
วามเจริ
ญญทางด้
ทางด้
นจิ
ตตใจและสติ
ใจและสติ
ปปัญัญญาอั
ญาอั
นสูสูงางกว่
กว่าา
ซึ่งมีซึคซึ่งุณ่งมีมีค่คคาุณุณต่ค่อค่าชีาต่ต่วอิตอชีชีและสั
งคม”งงคม”
ววิติต และสั
และสั
คม”
ก.ซัลก.ซั
วาดอร์
ดาลีดาลี
ก.ซั
ลลวาดอร์
วาดอร์
ดาลี
ข.ศาสตราจารย์
ศิลปศศิลพีิลปรปะศรี
ข.ศาสตราจารย์
ข.ศาสตราจารย์
พีพีรระศรี
ะศรี
ค.ศาสตราจารย์
สวัสสด์สวัวัตัสสนด์ด์ติตัตัสนนุขติติสสุขุข
ค.ศาสตราจารย์
ค.ศาสตราจารย์
ง.อาจารย์
เฉลิมเเฉลิ
ชัยมมโฆษิ
ตโฆษิ
พิพตตัฒพิพิน์พพัฒัฒน์น์
ง.อาจารย์
ง.อาจารย์
ฉลิ
ชัชัยย โฆษิ
๕. ข้๕.๕.
อใดไม่
ใช่คใุณใช่ช่สมบั
ติจากการการดู
งานทังงานทั
ศนศิศศลนศิ
ป์ใลห้ลป์เป์กิใให้ดห้คุเเกิกิณดดค่คุคุาณณค่ค่าา
ข้ข้ออใดไม่
ใดไม่
คคุณุณสมบั
สมบั
ตติจิจากการการดู
ากการการดู
านทั
นศิ
ก.ประสบการณ์
ในการมองเห็
นเป็นนเป็
อย่
งดี
ก.ประสบการณ์
ก.ประสบการณ์
ใในการมองเห็
นการมองเห็
เป็นนาอย่
อย่าางดี
งดี
ข.ไม่ข.ไม่
ได้มไีจได้ด้ิตมมใจชอบงานทั
ศนศิศศลนศิ
ป์อลลย่ป์ป์าองลึ
ซึงลึ้งกกซึซึ้ง้ง
ข.ไม่
ีจีจิติตใจชอบงานทั
ใจชอบงานทั
นศิ
อย่ย่กาางลึ
ค.ผู้ดค.ผู
ูต้อ้ด้ดงรอบรู
้ในวิช้ใ้ในวิ
าต่
งาต่ๆาางหลาย
ๆ ด้าๆๆนด้ด้าานน
ค.ผู
ูตูต้อ้องรอบรู
งรอบรู
นวิชาชาต่
ง ๆๆ หลาย
หลาย
ง.ผู้ดง.ผู
ูต้อ้ด้ดงเป็
ผู้รนับนผูฟัผู้ร้รงับับแนวคิ
ดใหม่ดดใหม่
ๆ ของศิ
ลปินลลปิปินน
ของศิ
ง.ผู
ูตูต้อ้อนงเป็
งเป็
ฟัฟังงแนวคิ
แนวคิ
ใหม่
ๆๆ ของศิ
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แบบทดสอบหลั
แบบทดสอบหลั
แบบทดสอบหลั
งเรียงงนเรีเรียยนน
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดดการเรี
การเรี
ยนรูย้ทยนรู
ี่ นรู
๑้ท้ทเทคนิ
ี่ ๑ี่ ๑เทคนิ
เทคนิ
คการสร้
คคการสร้
การสร้
างงานทั
าางงานทั
งงานทั
ศนศิศศลนศิ
ป์นศิขลลองศิ
ป์ป์ขของศิ
ลองศิ
ปินลลปิปินน
กลุ่มกลุ
สาระการเรี
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรี
ยนรูย้ศยนรู
ิลนรูปะ
้ศ้ศิลิลปะ
รายวิ
ปะรายวิ
รายวิ
ชา ศ๒๓๑๐๑
ชชาาศ๒๓๑๐๑
ศ๒๓๑๐๑
ทัศนศิ
ทัทัศศลนศิ
นศิ
ป์ ลลป์ป์
ชั้นมัชัชัธ้นยมศึ
้นมัมัธธยมศึ
กยมศึ
ษาปี
กกษาปี
ษาปี
ที่ ๓ทที่ ๓ี่ ๓
จานวน
จจานวน
านวน
๕ ข้๕๕อ ข้ข้ออ
เวลาเวลา
เวลา
๕ นาที
๕๕ นาที
นาที
คาชีค้แคาชี
จง
าชี้แ้แจงเลื
จงจงจงเลื
จงเลื
อกคอาตอบที
อกค
กคาตอบที
าตอบที
่ถูกต้่ถอ่ถูกงเพี
ูกต้ต้อองเพี
ยงเพี
งข้ยอยงข้
เดี
งข้อยอเดี
วเดียยวว
๑.รูป๑.รู
๑.รู
แบบใด
ปปแบบใด
แบบใด
การสร้
การสร้
การสร้
างสรรค์
าางสรรค์
งสรรค์
ที่ลดตั
ทที่ลดี่ลดตั
ทอนรู
ดตัดดทอนรู
ทอนรู
ปร่าปงปร่รูร่าปางงทรง
รูรูปปทรง
ทรง
น้าหนั
น้น้าหนั
กาหนัแสงเงา
กก แสงเงา
แสงเงา
และสี
และสี
และสี
สัน สสันัน
ก. รูก.ปก.แบบตั
รูรูปปแบบตั
แบบตั
ดทอน
ดดทอน
ทอน

ข. รูข.ปข.แบบนามธรรม
รูรูปปแบบนามธรรม
แบบนามธรรม

ค. รูค.ปค.แบบเหนื
รูรูปปแบบเหนื
แบบเหนื
อจริองอจริจริงง

ง. รูปง.ง.แบบเหมื
รูรูปปแบบเหมื
แบบเหมื
อนจริ
ออนจริ
งนจริงง

๒. รู๒.ป๒.แบบใด
รูรูปปแบบใด
แบบใด
คือการสร้
คืคืออการสร้
การสร้
างสรรค์
าางสรรค์
งสรรค์
รูปแบบตามที
รรูปูปแบบตามที
แบบตามที
่เห็น่เห็่เหรื
ห็นนอหรื
เหมื
หรืออเหมื
อเหมื
นธรรมชาติ
ออนธรรมชาติ
นธรรมชาติ
ก. รูก.ปก.แบบตั
รูรูปปแบบตั
แบบตั
ดทอน
ดดทอน
ทอน
ข. รูข.ปข.แบบนามธรรม
รูรูปปแบบนามธรรม
แบบนามธรรม
ค. รูค.ปค.แบบเหนื
รูรูปปแบบเหนื
แบบเหนื
อจริองอจริจริงง
ง. รูง.ปง.แบบเหมื
รูรูปปแบบเหมื
แบบเหมื
อนจริ
ออนจริ
งนจริงง
๓.จากภาพด้
๓.จากภาพด้
๓.จากภาพด้
านล่าาานล่
งนล่เป็าางนงเป็
การสร้
เป็นนการสร้
การสร้
างสรรค์
าางสรรค์
งสรรค์
รูปแบบใด
รรูปูปแบบใด
แบบใด
รูรูปปแบบตั
แบบตั
ดดทอน
ทอน
ก. รูก.ปก.แบบตั
ดทอน
รูรูปปแบบนามธรรม
แบบนามธรรม
ข. รูข.ปข.แบบนามธรรม
รูรูปปแบบเหมื
แบบเหมื
ออนจริ
ค. รูค.ปค.แบบเหมื
อนจริ
งนจริงง
รูรูปปแบบเหนื
แบบเหนื
ง. รูง.ปง.แบบเหนื
อจริองอจริจริงง
๔. .๔.ข้๔.อ.ใดไม่
.ข้ข้ออใดไม่
ใดไม่
ใช่คใุณช่ใช่สมบั
คคุณุณสมบั
ตสมบั
ิจากการการดู
ตติจิจากการการดู
ากการการดู
งานทังงานทั
ศานทั
นศิศลศนศิ
ป์นศิใลห้ลป์เป์กิให้ใดห้คุเกิเณกิดดค่คุคุาณณค่ค่าา
ก.ไม่ก.ไม่
ไก.ไม่
ด้มไีจด้ไิตด้มใจชอบงานทั
มีจีจิติตใจชอบงานทั
ใจชอบงานทั
ศนศิศลศนศิ
ป์นศิอลย่ลป์าป์องลึ
อย่ย่ากางลึ
ซึงลึ้งกกซึซึ้ง้ง
ข.ประสบการณ์
ข.ประสบการณ์
ข.ประสบการณ์
ในการมองเห็
ในการมองเห็
ในการมองเห็
นเป็นนเป็
อย่
เป็นานอย่
งดี
อย่าางดีงดี
ค.ผู้ดค.ผู
ค.ผู
ูต้อ้ดงรอบรู
้ในวิ้ใชนวิ
งาต่ๆาางหลาย
ๆ ด้ๆาๆนด้ด้าานน
้ดูตูต้อ้องรอบรู
งรอบรู
้ใาต่
นวิชาชาต่
งๆๆหลาย
หลาย
ง.ผู้ดง.ผู
ง.ผู
ูต้อ้ดงเป็
้ดูตูต้อ้อนงเป็
งเป็
ผู้รนับนผูฟัผู้รง้รับแนวคิ
ับฟัฟังงแนวคิ
แนวคิ
ดใหม่ดดใหม่
ใหม่
ๆ ของศิ
ๆๆของศิ
ของศิ
ลปินลลปิปินน
๕.ใครเป็
๕.ใครเป็
๕.ใครเป็
นคนถึ
นนคนถึ
งคนถึ
“ศิงงล“ศิ
ปะเป็
“ศิลลปะเป็
ปะเป็
นสมบั
นนสมบั
ตสมบั
ิอันตล้ติอาค่
ิอันันล้าล้าค่
มีาค่
คาวามเจริ
ามีมีคความเจริ
วามเจริ
ญทางด้
ญญทางด้
ทางด้
านจิาตานจิ
ใจและสติ
นจิตตใจและสติ
ใจและสติ
ปัญญาอั
ปปัญัญญาอั
นญาอั
สูงนกว่
นสูสูงางกว่กว่าา
ซึ่งมีซึคซึ่งุณ่งมีมีค่คคาุณุณ
ต่ค่อค่าชีาต่วต่อิตอชีชีและสั
ววิติตและสั
และสั
งคม”งงคม”
คม”
ก.ซัลก.ซั
ก.ซั
วาดอร์
ลลวาดอร์
วาดอร์
ดาลีดาลี
ดาลี
ข.ศาสตราจารย์
ข.ศาสตราจารย์
ข.ศาสตราจารย์
สวัสสด์สวัวัสตัสด์นด์ติตัสตันุขนติติสสุขุข
ค.ศาสตราจารย์
ค.ศาสตราจารย์
ค.ศาสตราจารย์
ศิลปศศิลพีิลปรปะศรี
พีพีรระศรี
ะศรี
ง.อาจารย์
ง.อาจารย์
ง.อาจารย์
เฉลิเมฉลิ
ตโฆษิ
พิพตตัฒพิพิพน์พัฒัฒน์น์
เชัฉลิยมมชัโฆษิ
ชัยยโฆษิ
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เฉลยแบบทดสอบ
เฉลยแบบทดสอบ
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๑้ทเทคนิ
ี่ ๑ เทคนิ
คการสร้
คการสร้
างงานทั
างงานทั
ศนศิศลนศิ
ป์ขลองศิ
ป์ของศิ
ลปินลปิน
กลุ่มกลุ
สาระการเรี
ยนรูย้ศนรู
ิลปะ
รหัสรหั
วิชสาวิชศ๒๓๑๐๑
รายวิรายวิ
ชา ชทัาศนศิ
ป์ ลป์ ชั้นมัชัธ้นยมศึ
กษาปี
ที่ ๓ที่ ๓
่มสาระการเรี
้ศิลปะ
า ศ๒๓๑๐๑
ทัศลนศิ
มัธยมศึ
กษาปี
จานวน
จานวน๕ ข้๕อ ข้อ
เวลาเวลา๕ นาที
๕ นาที
เฉลยก่
เฉลยก่
อนเรีอนเรี
ยน ยน

เฉลยหลั
เฉลยหลั
งเรียงนเรียน

๑.ง.ง.๑.ง.
รูรูปปแบบเหมื
รูแบบเหมื
ปแบบเหมื
ออนจริ
อนจริ
งง ง
๑.
นจริ

๑.ก.
รูรูปปแบบตั
รูแบบตั
ปแบบตั
ดดทอน
ดทอน
๑. ก.๑.ก.
ทอน

๒.
ทอน
๒.ก.ก.๒.ก.
รูรูปปแบบตั
รูแบบตั
ปแบบตั
ดดทอน
ดทอน

๒. ง.๒.ง.
นจริ
๒.ง.
รูรูปปแบบเหมื
รูแบบเหมื
ปแบบเหมื
ออนจริ
อนจริ
งง ง

๓.ค.
รูรูปปแบบเหนื
รูแบบเหนื
ปแบบเหนื
ออจริจริองงจริง
๓. ค.๓.ค.

๓.ง.
รูรูปปแบบเหนื
รูแบบเหนื
ปแบบเหนื
ออจริจริองงจริง
๓. ง.๓.ง.

๔.ข.
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศศิลิลปศปิลพีพีปรระศรี
พีะศรี
ระศรี
๔. ข.๔.ข.
ศาสตราจารย์

๔.ก.ไม่
ิตใจชอบงานทั
ศนศิ
ศลนศิ
ป์ลอป์ลย่อป์าย่องลึ
ซึก้งซึก้งซึ้ง
๔. ก.๔.ก.ไม่
ไม่ได้ไมด้ไีจมด้ิตีจมใจชอบงานทั
ิตีจใจชอบงานทั
ศนศิ
าย่งลึากงลึ

๕. ข.๕.ข.ไม่
ไม่ได้ไมด้ไีจมด้ิตีจมใจชอบงานทั
ิตีจใจชอบงานทั
ศนศิ
าย่งลึากงลึ
๕.ข.ไม่
ิตใจชอบงานทั
ศนศิ
ศลนศิ
ป์ลป์อลย่อป์าย่องลึ
ซึก้งซึก้งซึ้ง

๕. ค.๕.ค.
ศาสตราจารย์
๕.ค.
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศศิลิลปศปิลพีพีปรระศรี
พีะศรี
ระศรี
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แบบประเมิน ใบงานที่ ๒.๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อกลุ่ม.........................................................................ชั้น ม๓/....................
เลขที่ ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........
คำชี้แจง การประเมินใบงานที่ ๒.๑ เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน เป็นการประเมินทักษะ
กระบวนการระบุ วิเคราะห์ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ทักษะการระบุ และกระบวนการวิเคราะห์เขียนสรุปเป็น
แผนภาพ โดยมีรายการที่ประเมิน ๕ รายการ มีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ
ระดับการปฏิบัติ
รายการ
๕ ๔ ๓ ๒
๑. การวางแผนการทางานและการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มร่วมกัน
๒. การให้ความร่วมมือของสมาชิก การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
การแสดงความคิดเห็น
๓.ความถูกต้องในเรื่องทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
๔.การแก้ปัญหาภายในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
๕. ความคล่องแคล่วในการใช้ทักษะกระบวนการวิเคราะห์
รวม
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
รวมระดับการปฏิบัติ
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ
คะแนน
๒๓-๒๕
ดีเยี่ยม
๕
๒๐-๒๒
ดีมาก
๔
๑๖-๑๙
ดี
๓
๑๓-๑๕
พอใช้
๒
๐-๑๒
ปรับปรุง
๑
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๑
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
น และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรียน ยและเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
เรียนรูย้ นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
องค์
ความรู
ความรู
้ ้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนำ
และน�าไปใช้
ไปใช้ ใน
ชีวิตวประจ
าวัน�วัน
ในชี
ิตประจำ

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ความรู้ ้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
หาความรู
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
การเรี
การเรียนรู
ในการเรียนรู
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูย้ตนรู่าง้ต่าๆง เป็ๆ นเป็น การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่าง ๆ
การเรี
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรี
ในการเรียนรู
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่างทัๆ้ง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา

ขอบเขตเนือหา
กิจกรรมการเรียนรู้
- การสร้างงานทัศนศิลป์อย่าง
ขันน้า
น้อย ๓ ประเภท
๑. ครูทักทายนักเรียนและพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์จากการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
เรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ด้านความรู้
๒. ครูน้าภาพตัวอย่างการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคสีน้าให้นักเรียนดู
-หลักการสร้างงานทัศนศิลป์ ด้วย ๓. ครูนักเรียนยกมือเพื่อส้ารวจว่าใครเคยมีประสบการณ์ใช้สีน้า
เทคนิคสีน้า
ขันสอน
๑. นักเรียนนั่งตามกลุม่ ใหม่ในหน่วยที่ ๒ ที่ครูจัดให้ ครูชีแจงเหตุผลของ
ด้านทักษะและกระบวนการ
สุนทรียภาพของการเรียนศิลปะอย่างมีความสุข เริ่มจาก“แบ่งปัน”
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
๒. ครูสาธิตเทคนิคสีน้าและบรรยายประกอบตามใบความรู้ที่ ๒.๒ เรียนรู้หลักการ
ด้านคุณลักษณะ
การใช้
ใช้
สีน้าสีน�้ำ
-ใฝ่เรียนรู้
๓. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้ตามใบความรู้ที่ ๒.๒ และท้าแบบฝึกที่ ๒.๒
๔. ครูสังเกตการณ์ท้างานของนักเรียนและชีแนะแนวทางการเรียนรู้
๕. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้ตามใบความรู้ที่ ๒.๒ ประกอบการปฏิบัติ และ
ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๖. ครูตังค้าถามจากบทเรียน
๗. นักเรียนตอบค้าถามและแสดงความคิดเห็นในระหว่างปฏิบัติงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง เรียนรู้หลักการใช้สีน้า
รายวิชา ทัศนศิลป์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ที่ ๒.๒
ภาระงาน/ชินงาน
๑. แบบฝึกที่ ๒.๒

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๐๔
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หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๒๒
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้ศ้ศิลิลปะ
ปะ
กลุ

๘.๘. ครู
ครูสสังังเกตการณ์
เกตการณ์ทท้า้างานของนั
งานของนักกเรีเรียยนและให้
นและให้คค้า้าแนะน้
แนะน้าา สร้
สร้าางแรงจู
งแรงจูงงใจกั
ใจกับบนันักกเรีเรียยนน
ทีที่ย่ยังังขาดทั
ขาดทักกษะและชื
ษะและชื่น่นชมนั
ชมนักกเรีเรียยนที
นที่ส่สร้ร้าางผลงานได้
งผลงานได้ ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ และดี
และดีกกว่ว่าาเกณฑ์
เกณฑ์
ทีที่ก่ก้า้าหนด
หนด
๙.๙. ครู
ครูแและนั
ละนักกเรีเรียยนประเมิ
นประเมินนทัทักกษะการคิ
ษะการคิดดสร้
สร้าางสรรค์
งสรรค์ ตามแบบฝึ
ตามแบบฝึกกทีที่ ่ ๒.๒
๒.๒
ขัขันสรุ
นสรุปป
๑.๑. ครู
ครูสสรุรุปปเนืเนือหารวมทั
อหารวมทังข้งข้ออเสนอแนะต่
เสนอแนะต่าางง ๆๆ
๒.๒. นันักกเรีเรียยนร่
นร่ววมสรุ
มสรุปปทบทวนความรู
ทบทวนความรู้ ้ ตามวั
ตามวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์ดดังังนีนี
-สามารถใช้
-สามารถใช้สสีนีน้า้าขัขันต้
นต้นนได้ได้

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๒๒
เรืเรื่อ่องง เรีเรียยนรู
นรู้ห้หลัลักกการใช้
การใช้สสีนีน้า้า
รายวิ
รายวิชชาา ทัทัศศนศิ
นศิลลป์ป์

เวลา
เวลา ๑๑ ชัชั่ว่วโมง
โมง
ชัชันมั
นมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ ๓๓

๑๐๕
๑๐๕
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การวั
การวัดดและประเมิ
และประเมินนผล
ผล
สิสิ่ง่งทีที่ต่ต้อ้องการวั
งการวัดด/ประเมิ
/ประเมินน
ด้ด้าานทั
นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ
-ทั-ทักกษะกระบวนการคิ
ษะกระบวนการคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์
ด้ด้าานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
-ใฝ่
-ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้

วิวิธธีกีการาร
เครื
เครื่อ่องมืงมืออทีที่ใช้่ใช้
ประเมิ
ประเมินนแบบฝึ
แบบฝึกก แบบประเมิ
แบบประเมินน
ทีที่ ๒.๒
่ ๒.๒
สัสังงเกต
เกต
แบบสั
แบบสังงเกต
เกต

102
106
106

เกณฑ์
เกณฑ์
-มี-มีททักักษะอยู
ษะอยู่ในระดั
่ในระดับบคุคุณณภาพ
ภาพดีดี
๘๐
ดีขึขึนไปร้
ขนไปร้
ึ้นไปร้ออยละ
อยละ
ยละ๘๐
๘๐
-มี-มีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค์
ประสงค์
อยูอยู่ในระดั
่ในระดับบคุคุณณภาพดี
ภาพดีขขึนไป
ึนไป
ร้ร้ออยละ
ยละ๘๐
๘๐

บับันนทึทึกกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
ผลการเรี
ผลการเรียยนรูนรู้ ้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปัปัญญหาและอุ
หาและอุปปสรรค
สรรค
.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ข้ออเสนอแนะและแนวทางแก้
เสนอแนะและแนวทางแก้ไขไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผู้ส้สอน
อน
(.......................................................)
(.......................................................)
วัวันนทีที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............
ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริริหหารหรื
ารหรืออผูผู้ท้ที่ได้ี่ได้รรับับมอบหมาย
มอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผู้ต้ตรวจ
รวจ
(.......................................................)
(.......................................................)
วัวันนทีที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............
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ใบความรู
ใบความรู้ที่้ท๒.๒
ี่ ๒.๒เรีเรียนรู
ยนรู้หลั้หกลัการใช้
กการใช้สีนส้าีน้า

๑)คุ
๑)คุณณสมบั
สมบัติขตองสี
ิของสีนน้า ้า
“สี“สีน“สี
้าน”้าน”เป็
สีนทสีนี่ ใทสีช้ี่ ใทกช้ี่ใั นกช้มาตั
ั นกันมาตั
งแต่
งแต่
โ บราณ
โ โบราณ
ทัทังในแถบยุ
รปและเอเชี
และเอเชียยยโดยเฉพาะจี
โดยเฉพาะจี
�้ ำ ”เป็นเป็
มาตั
้ ง แต่
บราณทั งในแถบยุ
้ ง ในแถบยุโ รป
โรป
และเอเชี
โดยเฉพาะจี
นน
และญี
และญี
่ ปุ่ นปุ ่ นซึ่ งซึซึมี่ ง่ งคมีมีวามสามารถในการระบายน
คความสามารถในการระบายน
ใ นอดีต การระบายสี
การระบายสีนน้าน้มัา้ามักมักใช้
กใช้
ใช้เ พีเเพียพียงสี
ยงสีงสีเ ดีเ ดีเยดียวยววคืคือคืออ
วามสามารถในการระบายน้า�้ ำ้าแต่แต่ใ นอดี
ต การระบายสี
“สี“สีด้าด”�ำ้า ”ผู้ ท้ ผูี่ ้จทะระบายได้
ี่ จ ะระบายได้
งสวยงามจะต้
า งสวยงามจะต้
อทงมีทักั กทษะการใช้
ษะการใช้
ั ก ษะการใช้
ู ง่ สมาก
ู ง มาก
การระบายสี
การระบายสี
้านจะใช้
้า จะใช้
อ ย่อาย่งสวยงามจะต้
อองมีงมี
พพู ่ กูั่นกพั ทีนู่ ก่ สทีั นู ง่ สทีมาก
การระบายสี
น�้ ำนจะใช้
น�้ ำน้าน้า
เป็เป็น ส่นวส่นผสม
นผสมและท้
และท้
าาละลายให้
าละลายให้
ละลายให้เ จืเอจืจาง
อ จางในการใช้
ในการใช้
ในการใช้
ิ ยนมใช้
ิ ย มใช้
สีาว”
ข าว”
ผสมเพื
ผสมเพื
ม้าี นหนั
วนผสม
และท้
สสีนี น�้ำส้าี นไม่้าไม่นไม่ินยมใช้
“สี” สีข”ขาว”
ผสมเพื
่อให้่ อ ให้
ม่ อีนให้ม้าี นหนั
ก้า หนั
อ่กอนอ่กออ่นอ น
ลงลง
ิ ยนมใช้
ิ ย มใช้
ี ดส้าี ดผสมให้
้า ผสมให้
้าี นหนั
้า หนั
กมเข้มขึ้ขึนมนขึเพราะจะท�ำให้
นเพราะจะท้
เพราะจะท้
า ให้
าเให้
้านหนั
้า หนั
มืเกิ
ดนเกินไปไป
น ไป
จ ะใช้
จ ะใช้
“สี“สี
ไม่ไม่นไม่
ิ ยนมใช้
สี ดส�ำผสมให้
มีมนี ้นำมหนั
กกเข้เข้
กิเ กิดเดนกิน้ ำดหนั
กกมืมืดกดเกิ
แต่แต่จแต่ะใช้
“สี ก ลาง
กลางหรื
กลางหรื
สีอตสีารงข้
ตม”
รงข้าผสมแทน
ม”
า ม”ผสมแทน
ผสมแทน
ลั กลัษณะของภาพวาดสี
ก ษณะของภาพวาดสี
้า จะมีลั กลษณะใส
ั กบาง
ษณะใส
บางและ
และการระบายสี
สะอาด
สะอาดการ
การ
หรือสีตอรงข้
ลักษณะของภาพวาดสี
น้ำจะมีนลั้ากนจะมี
ษณะใส
และบาง
สะอาด
ระบายสี
ระบายสี
้านต้้าอต้งใช้
อ งใช้ค วามช้
ค วามช้
า นาญสู
า นาญสู
ง เพราะผิ
ง เพราะผิ
ด พลาดแล้
ด พลาดแล้
ว จะแก้ไ ขยากจะระบายซ
ไ ขยากจะระบายซ
กัมาก
น มากๆ ๆ
ต้องใช้คนวามช�ำนาญสู
งเพราะผิ
ดพลาดแล้
วจะแก้
ไขยากว จะแก้
จะระบายซ�
้ำ ๆ ทับกันมาก้า ้าๆ ๆไม่ทัไบทัด้กับจนะท�ำให้
ไม่ไม่
ไ ด้ไจด้ะท้
จ ะท้
า ให้
า ให้ภสาพออกมามี
ภีขาพออกมามี
นี ขุ่ นๆอทีๆไม่
านดู่ าาดูหรื
ย กว่า สีาเสีน่เาน่ า
ภาพออกมามี
ุ ่ น ๆ ไม่ น ่ าสดูี ขสุ่หรื
่ เ รีไม่นย่กว่
สี เหรื
น่อาทีอ่ เทีรี่ เยรีกว่
คุ ณสมบั
สมบัติ ขติองสี
ข องสีน้าน้า
คุ ณ
๑.ลัก ษณะโปร่
ก ษณะโปร่ง ใส
ง ใสเนืเนื
่ อ งจากสีน้านมี้าสมี่ วสนผสมของ
่ ว นผสมของกาวและสี
กาวและสีที่ บที่ดอย่
บ ดอย่า งละเอี
า งละเอีย ดย ดเมืเมื
๑.ลั
่ อ งจากสี
่อ่อ
ระบายน
้า บนกระดาษสีข าวจึ
ข าวจึง มีงเมีนืเอที
นื อที
ห นาทึบ จนเกิ
บ จนเกิด ไป
ด ไปท้าท้ให้
า ให้เ กิเดกิลัดกลัษณะโปร่
ก ษณะโปร่ง ใสง ใสและการ
และการ
ระบายน
้า บนกระดาษสี
่ ไ ม่่ ไหม่นาทึ
ระบายสีนน้านจะต้
จะต้อองระบายไปที
องระบายไปที
งระบายไปทีเ ดีเยดีวย วไม่ไม่ไม่รระบายซ
ระบายซ
ะบายซ
เพราะจะท้
า ให้สี ชส้าี ชหม่
้า หม่น ได้
น ได้และควรระบาย
และควรระบาย
ระบายสี
้า�ำกั้านกั นเพราะจะท้
า ให้
ระบายสี
�้ำ้าจะต้
เพราะจะท�ำให้
และควรระบาย
จากสีอ่ อ่นไปหาสี
อนไปหาสี
ในบางกรณี
าจจะระบายจากสี
แแก่ก่แไไปหาอ่
ออนก็นก็
ด้ไ ด้ไทัด้้ทังนีงนี
ต้ต้ออต้งคอยระวั
งอย่
ให้
นไปหาสีแแก่แก่ก่ในบางกรณี
ในบางกรณีอ าจจะระบายจากสี
อ าจจะระบายจากสี
ก่ปหาอ่
ไ ปหาอ่
อ ไนก็
ทั้ งนี
อ งคอยระวั
งาอย่
า ให้
จากสี
งคอยระวั
ง อย่
า ให้
ผ สมสีขุ่ นขหรื
ุ่ น หรือ คล
อ คล
เพราะจ้
า ให้สี หสีม่หนม่หรื
น หรือ ทึอบทึได้
บ ได้
น้านที้า่ ใทีช้่ ใผช้สมสี
้า ้าเพราะจ้
า ท้าาท้ให้
กษะเปียยกชุ
อองผสมผสานกั
บบน�นบ้ำ้าและระบายให้
ซึมซเข้
๒.ลัก ษะเปี
ยกชุ
กชุ
่ องจากในการระบายสี
งจากในการระบายสีจะต้
จะต้
อ งผสมผสานกั
นและระบายให้
้า และระบายให้
ึ มา เข้า า
๒.ลั
่ ม่ม่ ม เนืเนืเนื
่ อ่องจากในการระบายสี
งผสมผสานกั
ึ มซเข้
หากัน นเมืเมื่ อ่อต้อต้อต้องการให้
่ออระบายไปแล้
ววลัลักวกษณะของสี
ที่แทห้ี่ แทงห้ี่ แบนกระดาษ
จะคง
องการให้
งการให้กกลมกลื
กลมกลื
ลมกลืนนกันกันกั นดั งดันัง้นนั นเมืเมื
่ อ ระบายไปแล้
ลัษณะของสี
ก ษณะของสี
ง บนกระดาษ
จะคง
หากั
ระบายไปแล้
งห้บนกระดาษ
จะคง
ความเปี
กชุ
่ ม่มของสี
่ มของสี
ของสีปรากฏให้
ปรากฏให้
อยู
น อยู
สมอ
่ เ สมอ
และในบางกรณี
และในบางกรณี
้าี นระบายมากเกิ
้า ระบายมากเกิ
นแล้ไปวแล้
แล้วอปล่
วยปล่อ ยอ ย
ความเปีย ยกชุกชุ
ปรากฏให้
เเห็ห็เนนห็อยู
่เ่ เสมอ
และในบางกรณี
ที่ใทช้ี่ ใทสช้ี่นใสช้�้ำี นสระบายมากเกิ
นไปน ไป
ปล่
ง ไปเองก็ก็จก็จะเกิ
รากฏให้
เ ห็เ ห็นเนห็ซึน่ งซึถื่ งซึอถื่ งเป็
ลันกลันษณะพิ
เ ศษที
่ ไ ด้่ ไรด้ั บ่ ไรด้ความนิ
ย มเป็
ให้ให้สี แสห้ี แงห้ไปเอง
จะเกิ
ะเกิดดคราบของสี
ดคราบของสี
คราบของสีปปรากฏให้
ปรากฏให้
อถืเป็
อนเป็
กลัษณะพิ
ก ษณะพิ
เ ศษที
เ ศษที
ั บรัความนิ
บ ความนิ
ย มเป็
ยนมเป็น น
อย่อย่า งมาก
า งมาก
สมบั
ยบกั
นัจึนจึ
กิความเชื
ดความเชื
้สนใจทั
งหลายว่
๓.สี
สมบั
ตติทติที่แิที่แห้ี่แห้งห้งเร็งเร็เร็
วววเมืเมืเมื
่อ่อเที่อเที
ยบกั
บสีบนสี�้ำานมั้านมันดัดังงดันันัง้นนจึ
ท้งาท้ให้าเให้
้สผูนใจทั
งหลายว่
๓.สีน้านมี้าคมีุณ
คคุณุณ
สมบั
งงท�ำให้
กิเกิดเดความเชื
่อต่่ออต่่อผูอต่้สผูอนใจทั
้งหลายว่
า าา
ะบายยากและเหมาะส้
และเหมาะส้
าหรั
ี่สามารถตั
ามารถตั
นใจรวดเร็
ใจรวดเร็
วในการถ่
ายทอดเท่
วยการลงมื
เป็เป็นสืน่อสืที่อ่รทีะบายยาก
าหรั
บบผูบผู้ทผู้ที่ส้ที่สามารถตั
ดดสิดสินสินใจรวดเร็
วในการถ่
ายทอดเท่
ยการลงมื
ท้อาท้า
่ระบายยาก
และเหมาะส�ำหรั
านัา้นนันด้ด้ววด้ยการลงมื
ออท�ำ
เพราะเหตุ
การระบายสี
ีระบายหลายวิ
ี และเราสามารถควบคุ
ณ
สมบั
นีด้ได้วด้ยการ
วยการ
จริจริง งเพราะเหตุ
ว่าวว่า่าการระบายสี
นน้าน�้ำมีมี้าวมีวิธิธวีรีริธะบายหลายวิ
และเราสามารถควบคุ
สมบั
ว้ไนีด้วได้
วด้ยการ
เพราะเหตุ
การระบายสี
ะบายหลายวิ
ธี ธและเราสามารถควบคุ
มมคุคุณมณคุสมบั
ตติแห้ิแตห้งิแเร็งห้เร็วงนีเร็
ผสมกลี
เซอรี
นลงในน
้าผสมสี
็จะช่
วยให้
ผสมกลี
เซอรี
นลงในน
้าผสมสี
ก็จกะช่
วยให้
แห้แงห้ช้งาช้ได้าได้
๔.สีน้านมี้าคมีุ ณ
คุ ณสมบั
สมบัติ รตุ กิ รรามและยอมรั
ุ ก รามและยอมรับ บ ทั งนี
ทั งนีเกีเกี
่ ย วข้อ งกั
อ งกับ เนื
บ เนือสีอสีแ ละสารเคมี
แ ละสารเคมีที่ ผทสม
ี่ ผ สมซึ่ งซึ่ ง
๔.สี
่ ย วข้
้ ส นใจจะต้อ งสอบทานด้
อ งสอบทานด้ว ยตนเองว่
ว ยตนเองว่า สีาใสีดที
ใ ดที
ี คุ ณสมบั
สมบัติ รตุ กิ รรานสี
ุ ก รานสีอื่ นอื่ นหรืหรือ สีอใสีดยอมให้
ใ ดยอมให้สี อสื่ นี อื่รุนกรุราน
ก ราน
ผู้ สผูนใจจะต้
่ มี ค่ มุ ณ
และสีใ ดที
ใ ดที
ิ ด กระดาษแน่น ล้นาล้งน
า งน
้า ไม่อ อก
อ อก
และสี
่ ติ ด่ ตกระดาษแน่
้า ไม่
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๒)เทคนิคสีน้าขันต้น
แม่สี (PRIMARY
าให้เกิเดกิสีดใสีหม่
างไปจากสี
(PRIMARY COLOUR)
COLOUR) แม่
แม่สสี คืี คืออสีสีทที่นี่น้า�้ำมาผสมกั
มาผสมกันนแล้แล้วท้วท�ำให้
ใหม่ที่มทีีล่มักีลษณะแตกต่
ักษณะแตกต่
างไปจากสี
เดิม แม่สี มีมือยู่ ๒ ชนิด คือ
๑. แม่สีของแสง เกิดจากการหั
จากการหักกเหของแสงผ่
เหของแสงผ่าานแท่
นแท่งแก้
งแก้วปริ
วปริซึมซึมมี มี๓ ๓สี สีคือคือสีแสีดงแดงสีเหลื
สีเหลื
ง และสี
น ่ อยู่
องอและสี
น�้ำเงิน้านเงิอยู
ในรูปของแสงรังสี ซึ่งเป็นพลังงานชนิดเดียวที่มีสี คุณสมบัติของแสงสามารถน้ามาใช้ ในการถ่ายภาพ ภาพ
โทรทัศน์ การจัดแสงสี ในการแสดงต่าง ๆ เป็นต้น
๒. แม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีที่ได้มมาจากธรรมชาติ
าจากธรรมชาติและจากการสั
และจากการสังเคราะห์
งเคราะห์โดยกระบวนทางเคมี
โดยกระบวนทางเคมีมี ๓มี สี๓ คืสีอคืสีอแดง
สีแดง
และสีนน้า�้ำเงิเงินนแม่แม่สีวสัตีวถุัตธถุาตุ
ธาตุ
นแม่
น�ำมาใช้
งานกั
างขวาง
ในวงการศิ
ปะ วงการ
สีเหลืองง และสี
เป็เนป็แม่
สีทสี่นีท้าี่มาใช้
งานกั
นอย่นาอย่
งกว้าางกว้
งขวาง
ในวงการศิ
ลปะ ลวงการ
อุตสาหกรรม ฯลฯ แม่สีวัตถุธาตุ เมื่อน้ามาผสมกันตามหลักเกณฑ์ จะท้าให้เกิด วงจรสี
วงจรสี (COLOUR
( COLOURCIRCLE)
CIRCLE)
สีขันที่ ๑ คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้าเงิน
สีขันที่ ๒ คือ สีที่เกิดจากสีขันที่ ๑ หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะท้าให้เกิดสีใหม่ ๓ สี ได้แก่
สีแดง ผสมกับสีเหลือง ได้สี ส้ส้มม
สีแดง ผสมกับสีน้าเงิน ได้สีม่วง
สีเหลือง ผสมกับสีน้าเงิน ได้สีเขียว
สีขันที่ ๓ คือ สีที่เกิดจากสีขันที่ ๑
ผสมกับสีขันที่ ๒ ในอัตราส่วนที่เท่ากัน
จะได้สีอื่น ๆ อีก ๖ สี คือ
สีแดง ผสมกับสีส้ม ได้สี ส้ส้มมแดง
แดง
ีม่วสงแดง
สีแดง ผสมกับสีม่วง ได้สได้
ีม่วงแดง
สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ได้สีเขียวเหลือง
สีน้าเงิน ผสมกับสีเขียว ได้สีเขียวน้าเงิน
สีน้าเงิน ผสมกับสีม่วง ได้สีม่วงน้าเงิน
สีเหลือง ผสมกับสีส้ม ได้สีส้มเหลือง
วรรณะของสี คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน (Warm)-เย็
- เย็น(Cool)
น(Cool)
ในวงจรสีจะมีสีร้อน ๗ สี และสีเย็น ๗ สี ซึ่งแบ่งที่ สีม่วงกับสีเหลือง ซึ่งเป็นได้ทังสองวรรณะ
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สีตรงข้าม หรือสีตัดกัน หรือสีคู่ปฏิปักษ์ เป็นสีที่มีค่า
ในทางปฏิบบัตัติไิไม่ม่นนิยิยมม
ความเข้มของสีสีตตััดดกักันนอย่
อย่าางรุงรุนนแรง
แรงในทางปฏิ
นามาใช้ร่วมกัน เพราะจะทาให้แต่ละสีไม่สดใสเท่าที่ควร
การนาสีตรงข้ามกันมาใช้ร่วมกัน อาจกระทาได้ดังนี้
๑. มีพื้นที่ของสีหนึ่งมาก อีกสีหนึ่งน้อย
๒. ผสมสีอื่น ๆ ลงไปสีสีสใดสี
ีใดสีหหนึนึ่ง ่งหรืหรือทัอ้งทัสองสี
้งสองสี
๓. ผสมสีตรงข้ามลงไปในสีทั้งสองสี
สีกลาง คือ สีที่เข้าได้กับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี
มี ๒ สี คือ สีน้าตาล กับ สีเทา
สีน้าตาล เกิดจากสีตรงข้ามกันในวงจรสีผสมกัน
ในอัตราส่วนที่เท่ากัน สีน้าตาลมี คุณสมบัติสาคัญ คือ
ใช้ผสมกับสีอื่นแล้วจะทาให้สีนั้น ๆ เข้มขึ้นโดยไม่เปลี่ยน
แปลงค่าสี ถ้าผสมมาก ๆ เข้าก็จะกลายเป็นสีน้าตาล
สีเทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีในวงจรสีผสมกัน ในอัตราส่วนเท่ากัน สีเทา มีคุณสมบัติ ที่สาคัญ คือ ใช้ผสมกับ
สีอื่น ๆ แล้วจะทาให้ มืด หม่น ใช้ในส่วนที่เป็นเงา ซึ่งมีน้าหนัก อ่อนแก่ในระดับต่าง ๆ ถ้าผสมมาก ๆ เข้าจะ
กลายเป็นสีเทา
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๓)พื
๓)พืนฐานการลงสี
นฐานการลงสีนน้า้า
๑.ฉาบสี
๑.ฉาบสีเรีเรียยบบ(Flat
(FlatWash)การฉาบสี
Wash)การฉาบสี
บท้
ดยวิธธีดีดังังต่ต่ออไปนี
ไปนี ้
การฉาบสีเรีเรียยบท้
บทำาา�ได้ได้โโดยวิ
๑)๑)แต้
แต้มมสีสีมมาผสมในจานสี
าผสมในจานสี
๒)๒) ผสมน
ผสมน้า้าในปริ
ในปริมมาณที
าณที่เหลวพอเหมาะ
่เหลวพอเหมาะ: :เหลวพอเหมาะคื
เหลวพอเหมาะคืออสามารถจุ
สามารถจุ่ม่มพูพู่ก่กันันลงไปอุ
ลงไปอุ้ม้มนน้า้าได้ได้โโดยไม่
ดยไม่ฝฝืดืด
๓)๓) ค่ค่ออยยๆๆปาดเส้
ปาดเส้นนลงไป
ลงไปสัสังงเกตในภาพว่
เกตในภาพว่าาเส้เส้นนทีที่ป่ปาดลงไป
าดลงไปไม่ไม่ไได้ด้แแห้ห้งงจะดู
จะดูชชุ่มุ่มอยู
อยู่ต่ตลอด
ลอดแต่
แต่นน้า้าไม่ไม่เจิเจิ่ง่งมาก
มาก
๔)๔)จุจุ่ม่มพูพู่ก่กันันปาดเส้
ปาดเส้นนทีที่ ่๒๒เหลื
เหลื่อ่อมกั
มกับบเส้เส้นนแรก
แรกใช้ใช้หหลัลักกการเดิ
การเดิมม
๕)๕)รอจั
รอจังงหวะ
หวะแล้
แล้ววปาดเหลื
ปาดเหลื่อ่อมกั
มกันนไปเรื
ไปเรื่อ่อยยๆๆ
๖)๖)เก็เก็บบขอบอย่
ขอบอย่าางอ่งอ่ออนโยน
นโยน
*ข้*ข้ออควรระวั
ควรระวังง**อย่
อย่าาไปยุ
ไปยุ่ง่งกักับบโซนที
โซนที่ล่ลงเสร็
งเสร็จจแล้
แล้ววตอนมั
ตอนมันนเปีเปียยกกมัมันนจะกลายเป็
จะกลายเป็นนฉาบด่
ฉาบด่าางงไม่ไม่ใใช่ช่ฉฉาบเรี
าบเรียยบอี
บอีกกต่ต่ออไปไป

๒.๒.ไล่ไล่สสีจีจากหนาไปบาง
ากหนาไปบาง(Graded
(GradedWash)
Wash)
๑)๑)ต้ต้อองอาศั
งอาศัยยความใจเย็
ความใจเย็นนนิหลายคนอาจจะคิ
นิดดนึนึงงหลายคนอาจจะคิ
หลายคนอาจจะคิ
ดว่ว่าามัมันวนต้ต้ๆอองลงเร็
งลงเร็
แต่
แต่จท�ำ ที่จเป็ี่จริรินงงไม่ไม่จจ้า้าเป็เป็นนถ้ถ้าา
ดว่าต้อดงลงเร็
แต่
ที่จววริๆงๆไม่
๒)๒)ปริ
ปริมมาณน
าณน้า้าชุชุ่ม่มพูพู่ก่กันันพอ
พอจะเหลื
จะเหลืออเวลาให้
เวลาให้ลลงมาก
งมาก
๓)๓)ปาดเส้
ปาดเส้นนแรกลงไปด้
แรกลงไปด้ววยความเข้
ยความเข้มมสีสีปปกติ
กติแแบบflat
บบflat
ผสมน้า้า้ำ�ลงในสี
ลงในสีมมากขึ
ากขึนน้
flatwash
washเส้เส้นนต่ต่ออๆๆมามาผสมน

*ข้
*ข้ออสัสังงเกต*
เกต*จะเห็
จะเห็นนได้ได้วว่า่าการไล่
การไล่สสี ีไม่ไม่คค่อ่อยต่
ยต่าางจากการฉาบเรี
งจากการฉาบเรียยบบแค่
แค่ททุกุกครั
ครังที
งที่ค่คุณุณปาดลงไป
ปาดลงไปจะต้
จะต้อองใช้
งใช้นน้า้ามากขึ
มากขึนน
จนสุ
จนสุดดท้ท้าายคื
ยคืออใช้ใช้นน้า้าอย่
อย่าางเดี
งเดียยวไม่
วไม่ผผสมสี
สมสีเลย
เลย
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๓.๓.๓.ไล่ไล่ไล่สสีสี๒ี๒๒สีสีสีหรื
หรื
หรืออมากกว่
อมากกว่
มากกว่าาา(Variegated
(Variegated
(Variegatedwash)
wash)
wash)
๑)๑)๑)ลงสี
ลงสี
ลงสีแแรกก่
แรกก่
รกก่ออนอนนจากนั
จากนั
จากนันนนล้ล้าล้างพู
างพู
งพู่ก่กัน่กันันอย่
อย่
อย่าางรวดเร็
างรวดเร็
งรวดเร็ววแล้
วแล้
แล้ววเปลี
วเปลี
เปลี่ย่ยนมาจุ
่ยนมาจุ
นมาจุ่ม่มสี่มสีทสีทที่ ี่๒ี่ ๒๒
ปาดทับบบระหว่
ระหว่าางสี
างสีงสีเดิเเดิมดิมตรงรอยต่
มตรงรอยต่
ตรงรอยต่อออ
๒)๒)๒)ปาดทั
ปาดทั
ระหว่
๓)๓)๓)ถ้ถ้าถ้าอยากให้
ควรล้
งที
่เ่เปลี
าอยากให้
อยากให้สสีคสีคงความบางใส
ีคงความบางใส
งความบางใสสีสีสสีสดสดดควรล้
ควรล้าางพู
างพู
งพู่ก่กัน่กันันทุทุทุกกครั
กครั
ครังที
งที่เปลี
ปลี่ย่ยนสี
่ยนสี
นสีถ้ถ้าถ้าไม่
าไม่ไม่ลล้าล้าง้างงสีสีจสีจะกลื
จะกลื
ะกลืนนนกักันกันน
เท่า ๆ กักกนักันันถ้ถ้าถ้าเห็
พยายามให้เนืเเนืนือสี
อสีกกับกับับปริ
ปริมมมาณน
าณน้า้าบาลานซ์
้าบาลานซ์
บาลานซ์
าเห็เห็นนนว่ว่าว่ามัามันมันนฝืฝืดฝืดดๆๆๆให้ให้ให้ผผสมน
ผสมน
สมน้า้าลงในสี
้าลงในสี
ลงในสีมมากขึ
มากขึ
ากขึนระหว่
นระหว่าางรอยต่
างรอยต่
งรอยต่ออของ
อของ
ของสีสี๑สี๑๑กักับกับบสีสีสี๒๒๒
๔)๔)๔)พยายามให้
พยายามให้
อสี
ปริ
าณน
นระหว่

ยกบนเปี
กบนเปียยกยกก(Wet
(Weton
onWet)
Wet)สามารถน
สามารถนน้า้าไปประยุ
้า้ำ�ไปประยุ
ไปประยุกกต์กต์ใต์ใช้ใช้กช้กับกับับหลาย
หลายๆๆๆองค์
องค์ปปประกอบของภาพ
ระกอบของภาพเช่เช่เช่นนนท้ท้ท้อองฟ้
องฟ้
งฟ้าาาผืผืนผืนนนน้า้า้า
๔.๔.๔.เปีเปีเปียยกบนเปี
(Wet
on
Wet)
สามารถน
หลาย
องค์
ระกอบของภาพ
ไป
texture
จางๆ
ภูภูภูเขา
เเขา
ืนของก้
สนิ
ลายผ้
ฝนตก
บน
จะกลายเป็
ขาสีสีพสีพพืนของก้
ืนของก้าาแพงอิ
าแพงอิ
แพงอิฐฐฐสนิ
สนิมมมลายผ้
ลายผ้าาาฝนตก
ฝนตกเปีเปีเปียยกยกกบน
บนเปีเปีเปียยกยกกคืคือคือการละเลงน
อการละเลงน
การละเลงน้า้า้าเมืเมืเมื่อ่อลงเสร็
่อลงเสร็
ลงเสร็จจจจะกลายเป็
จะกลายเป็นนนtexture
textureจางๆ
จางๆ
ได้ได้ได้ออารมณ์
อารมณ์
ารมณ์สสีนสีนีน้า้าแท้
้าแท้
แท้ๆๆๆ
าได้ได้โโดยการสร้
โดยการสร้
ดยการสร้าางางงwet
wetarea
areaเท่เท่เท่าาทีาทีที่ต่ต้อ่ต้องการ
้องการ
งการด้ด้วด้วยการปาดน
วยการปาดน
ยการปาดน้า้าลงบนกระดาษ
้าลงบนกระดาษ
ลงบนกระดาษ
๑)๑)๑)ท้ท้ท้าาได้
wet
area
๒)๒)๒)จุจุ่มจุ่มสี่มสีใสีให้ให้ห้ชชุ่มชุ่มพูุ่มพูพู่ก่กัน่กันันบรรจงหยดลงไปเท่
บรรจงหยดลงไปเท่
บรรจงหยดลงไปเท่าาทีาทีที่ต่ต้อ่ต้องการ
้องการ
งการ
ปล่ออยให้
อยให้
ยให้สสีเสป็ีเีเป็ป็นนนไปตามครรลองของมั
ไปตามครรลองของมันนนถ้ถ้าถ้านานน้า้ามากไปให้
้ามากไปให้
มากไปให้ใใช้ใช้ทช้ททิชิชชูิชชู่ซชู่ซับ่ซับับเบาๆ
เบาๆรอให้
รอให้แแห้แห้ห้งงง
๓)๓)๓)ปล่
ปล่
ไปตามครรลองของมั
เบาๆ
รอให้

๕.๕.๕.เปีเปีเปียยกบนแห้
(Wet
on
Dry)
เทคนิ
่เ่เราชอบใช้
ความลงตั
เทคนิ
ระโยชน์
ยกบนแห้
กบนแห้งงง(Wet
(Weton
onDry)
Dry)เทคนิ
เทคนิคคทีคทีที่เราชอบใช้
ราชอบใช้มมากๆ
มากๆ
ากๆเป็เป็เป็นนนความลงตั
ความลงตัววในหลายสิ
วในหลายสิ
ในหลายสิ่ง่งเป็
่งเป็เป็นนนเทคนิ
เทคนิคคทีคทีที่ม่มีป่มีปีประโยชน์
ระโยชน์
ในการสร้
ในการสร้
ในการสร้าางแสงเงาของภาพ
างแสงเงาของภาพ
งแสงเงาของภาพเติเติเติมมลวดลาย
มลวดลาย
ลวดลาย
:ลงลงflat
flatwash
washหรื
หรืออเทคนิ
อเทคนิ
เทคนิคคใดก็
คใดก็
ใดก็ไได้ได้ด้จะ
จะwet
weton
onwet
wetไปสั
ไปสักกเลเยอร์
กเลเยอร์
เลเยอร์นนนึงึงก็ึงก็ไก็ได้ได้ด้แล้
แล้ววรอให้
วรอให้
รอให้แแห้แห้ห้งงง
ชัชันที
ชันที
นที่ ่๑่๑๑: :ลง
flat
wash
หรื
จะ
wet
on
wet
ไปสั
แล้
ชัชันที
ปาดทั
เงาตอนที
เเงาดู
soft
ลงได้
ชันที
นที่๒่๒่๒๒: :ใช้
:ใช้ใช้สสีทสีทีทเ่ ข้เี่ เี่ข้มข้มกว่
มกว่
กว่าาาปาดทั
ปาดทับบบเป็เป็เป็นนนเงาตอนที
เงาตอนที่ช่ชันแรกแห้
่ชันแรกแห้
ันแรกแห้งงแล้
งแล้
แล้ววสามารถใช้
วสามารถใช้
สามารถใช้นนน้า้าในการเบลอขอบให้
้าในการเบลอขอบให้
ในการเบลอขอบให้เงาดู
งาดูsoft
softลงได้
ลงได้ตตามต้
ตามต้
ามต้อองการ
องการ
งการ
อควรระวั
ควรระวังง*ง**ชัชันที
ชันที
นที่๒่๒่๒เป็เป็เป็นนนสีสีทสีทที่เข้ี่เี่เข้มข้มกว่
มกว่
กว่าาชัาชันชันนจ้จ้าจ้าไว้าไว้ไว้.. . .
*ข้*ข้*ข้ออควรระวั
๖.๖.๖.แห้
แห้
(Dry
on
Dry)
stroke
brush
แห้งงบนแห้
งบนแห้
บนแห้งงง(Dry
(Dryon
onDry)
Dry)คืคือคือการ
อการ
การstroke
strokebrush
brush
นการลงให้
การลงให้
เป็เป็เป็นนนรูรูปรูปปเป็เป็เป็นนนร่ร่าร่างางงโดยที
โดยที
นนการลงให้
การลงให้
เห็เเห็ห็นเนห็นน
โดยที่ไ่ไม่่ไม่ตม่ต้อต้องผสมน
้องผสมน
งผสมน้า้าเยอะเน้
้าเยอะเน้
เยอะเน้นเน้
texture
texture
ของพู
รอยขู
textureของพู
ของพู่ก่กัน่กันันนินินิยยมในการสร้
ยมในการสร้
มในการสร้าางลายไม้
างลายไม้
งลายไม้ไม้ไม้ไม้ไไผ่ไผ่ผ่รอยขู
รอยขูดดขีดขีดขีดด
กิกิ่งกิ่งไม้
เเหมื
่งไม้ไม้ตต่าต่างๆ
่างๆงๆสร้สร้
สร้าางสโตรกบรั
างสโตรกบรั
งสโตรกบรัชชให้
ชให้ให้เหมื
หมืออนงานสี
อนงานสี
นงานสีชชอล์
ชอล์
อล์กกกไม่ไม่ไม่มมีขมีขันตอน
ีขันตอน
ันตอน
อะไรเป็
อะไรเป็
เเศษ
แค่
มากเป็
พอแล้
าด…
อะไรเป็นนนพิพิพิเศษ
ศษแค่
แค่วว่าว่าจุ่าจุ่มจุ่มน่มนน้า้าไม่
้าไม่ไม่ตต้อต้องชุ
้องชุงชุ่ม่ม่มพูพูพู่ก่กัน่กันันมากเป็
มากเป็นนนพอแล้
พอแล้ววก็วก็ปก็ปปาด…
าด…
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๔)เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ระบายสีน้า
๑.กระดาษวาดรูป ใช้กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์
ขนาด A ๔ (ราคาแผ่นละ ๔- ๖ บาท)
ตัดแบ่งครึ่ง จะได้ ขนาด A๕ ๒ แผ่น

๒.กระดานรองวาดรูป ขนาด ๓๐*๔๐ เซนติเมตร
แบบมีคคลิลิบป (ราคาแผ่นละ ๒๕- ๓๐ บาท)

๔.พู่กันระบายสีน้า ควรมีอย่างน้อย
เบอร์ ๖ กับเบอร์ ๘ (ราคาด้ามละ ๑๖ ,๒๒ บาท)
๓. สีน้า ในบทเรียนนีขอแนะน้าใช้สีน้าชนิดก้อน
เนื่องจากมีราคาประหยัด(กล่องละประมาณ ๓๕-๕๐ บาท)
มีให้เลือกหลายยียีห้ห่ อ้ และสามารถหาซือได้ทั่วไปในร้าน
เครื่องเขียนและร้านสะดวกซือ คุณภาพปานกลาง ๑ กล่อง
สามารถใช้ร่วมกันได้หลายคน
๕.อื่น ๆ แก้วน้า ถังน้า ฟองน้า กระดาษทิชชู ผ้าขีริว
กระดาษกาว ดินสอร่างภาพ ยางลบ ฯลฯ
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แบบฝึกที่ ๒.๒
เรียนรู้หลักการใช้สีน้า ๑

*หมายเหตุ* เรียนรู้การใช้สีน้า ๑ ส้าหรับนักเรียนที่ “ไม่เคย” มีประสบการณ์วาดภาพด้วยสีน้า
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แบบประเมินแบบฝึกที่ ๒.๒ เรียนรู้หลักการใช้สีน้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรียนรู้การใช้สีน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓

การประเมินนแบบฝึ
แบบฝึกกทีที่ ๒.๒
่ ๒.๒เรีเรียยนรูนรู้ห้หลักลัการใช้
กการใช้
นการประเมิ
กษะกระบวนการคิ
ค้าชีแจง การประเมิ
สีนส้าีนเป็้าเป็
นการประเมิ
นทันกทัษะกระบวนการคิ
ด ด
สร้างสรรค์ใในการประยุ
นการประยุกกต์ต์ใช้ใช้ททัศัศนธาตุ
นธาตุมาสร้
มาสร้างงานทั
างงานทั
ศนศิ
โดยมี
รายการที
่ประเมิ
างสรรค์
ศนศิ
ลป์ลป์โดยมี
รายการที
่ประเมิ
น คืนอ คืสร้อาสร้
งสรรค์
จากสิจากสิ
่งเร้า่งเร้า
ที่ก้าหนดให้ได้ ความแปลกใหม่ เสร็จตามเวลา แก้ปัญหาได้ และมีรายละเอียดน่าสนใจ มีคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ง ต้องปรับปรุง
หมายถึ
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
หมายถึง ง ผ่าน
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ง ปฏิบัติได้ดี
รายการประเมิน
สร้างสรรค์
มีความ เสร็จ แก้
มีราย
ชื่อ-นามสกุล
รวม
จากสิ่งเร้าที่ แปลก ตาม ปัญหา ละเอียด
ก้าหนดให้ได้ ใหม่
เวลา ได้
น่าสนใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
.๗.
๘.
๙.
เกณฑ์การให้คะแนน
ท้าได้ดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๒ คะแนน
๑ คะแนน
๐ คะแนน
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรียนรู้หลักการใช้สีน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชีวัดและพฤติกรรมบ่งชี
ตัวชีวัด
๔.๑ ตังใจ เพียรพยายามในการ
เรีการเรี
ยน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรีการเรี
ยนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓

พฤติกรรมบ่งชี
๔.๑.๑ ตังใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน้าไปใช้ ใน
ชีวิตวประจ้
าวัน�วัน
ในชี
ิตประจำ

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตังใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตังใจเรียน เอาใจ ตังใจเรียน เอาใจ
ความรู้ ้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
หาความรู
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
การเรียนรู
การเรียนรู
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
ๆ นเป็น การเรี
เรียนรูย้ตนรู่าง้ต่าๆง เป็
เรียนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่าง ๆ
บางครัง
บ่อยครัง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตังใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
การเรียนรู
ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่างทัๆง ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ้า

-ใฝ่
-ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้

ด้ด้าานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ

ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนือหา
อหา
- -การสร้
การสร้าางงานทั
งงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ออย่ย่าางน้งน้ออยย
ประเภท
๓๓ประเภท
จุจุดดประสงค์
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรูนรู้ ้
ด้ด้าานความรู
นความรู้ ้
-หลั
-หลักกการสร้
การสร้าางงานทั
งงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
ด้ด้ววยเทคนิ
ยเทคนิคคสีสีนน้า้า
ด้ด้าานทั
นทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
-ทั-ทักกษะการคิ
ษะการคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์

หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๒ี่ ๒
กลุกลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรู้ศ้ศิลิลปะปะ
กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรูนรู้ ้
ขัขันน้
นน้าา
๑.๑.ครูครูแและนั
ละนักกเรีเรียยนสนทนาเรื
นสนทนาเรื่อ่องงภาพเขี
ภาพเขียยนสีนสีนน้า้าทีที่น่นักักเรีเรียยนสนใจ
นสนใจ
๒.๒.ครูครูนน้า้าภาพตั
ภาพตัววอย่อย่าางการสร้
งการสร้าางสรรค์
งสรรค์งานทั
งานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ดด้ว้วยเทคนิ
ยเทคนิคคสีสีนน้า้าให้ให้นนักักเรีเรียยนดู
นดู
๓.๓.ครูครูชชีแจงวั
ีแจงวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์ขของกิ
องกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรูนรู้ ดั้ ดังนีงนี
-สามารถสร้
-สามารถสร้าางงานทั
งงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ด้ด้ววยเทคนิ
ยเทคนิคคสีสีนน้า้าได้ได้
๔.๔.ครูครูแแจ้จ้งเกณฑ์
งเกณฑ์กการวั
ารวัดดและประเมิ
และประเมินนผลผลให้ให้นนักักเรีเรียยนทราบ
นทราบ
๕.๕.ครูครูแและนั
ละนักกเรีเรียยนทบทวนถึ
นทบทวนถึงเทคนิ
งเทคนิคคการใช้
การใช้สสีนีน้า้า
ขัขันสอน
นสอน
๑.๑.นันักกเรีเรียยนนั
นนั่งตามกลุ
่งตามกลุ่ม่มใหม่
ใหม่ในหน่
ในหน่ววยที
ยที่ ๒่ ๒ทีที่ค่ครูรูจจัดัดให้ให้
๒.๒.ครูครูสสาธิาธิตตเทคนิ
เทคนิคคสีสีนน้า้าหรรษาและบรรยายประกอบตามใบความรู
หรรษาและบรรยายประกอบตามใบความรู้ท้ที่ ๒.๓
ี่ ๒.๓
๓.๓.นันักกเรีเรียยนแต่
นแต่ลละคนศึ
ะคนศึกกษาความรู
ษาความรู้ต้ตามใบความรู
ามใบความรู้ท้ที่ ๒.๓
ี่ ๒.๓และท้
และท้าาแบบฝึ
แบบฝึกกทีที่ ๒.๓
่ ๒.๓
๔.๔.ครูครูสสังเกตการณ์
ังเกตการณ์ทท้า้างานของนั
งานของนักกเรีเรียยนและชี
นและชีแนะแนวทางการเรี
แนะแนวทางการเรียยนรรู
นรรู้ ้
๕.๕.นันักกเรีเรียยนแต่
นแต่ลละคนศึ
ะคนศึกกษาความรู
ษาความรู้ต้ตามใบความรู
ามใบความรู้ท้ที่ ๒.๓ประกอบการปฏิ
ี่ ๒.๓ประกอบการปฏิบบัตัติ และ
ิ และ
ซัซักกถามแลกเปลี
ถามแลกเปลี่ย่ยนเรี
นเรียยนรูนรู้ร้ร่ว่วมกัมกันน
๖.๖.ครูครูสสังเกตการณ์
ังเกตการณ์ทท้า้างานของนั
งานของนักกเรีเรียยนและให้
นและให้คค้า้าแนะน้
แนะน้าาสร้สร้าางแรงจู
งแรงจูงใจกั
งใจกับบนันักกเรีเรียยนที
นที่ ่
ยัยังขาดทั
งขาดทักกษะและชื
ษะและชื่น่นชมนั
ชมนักกเรีเรียยนที
นที่ส่สร้ร้าางผลงานได้
งผลงานได้ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์และดี
และดีกกว่ว่าาเกณฑ์
เกณฑ์ทที่ ี่
ก้ก้าาหนด
หนด

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๓ี่ ๓
เรืเรื่อ่องงเทคนิ
เทคนิคคสีสีนน้า้าหรรษา
หรรษา
รายวิ
รายวิชชาาทัทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
สืสื่อ่อ/แหล่
/แหล่งงเรีเรียยนรูนรู้ ้
๑.๑.ใบความรู
ใบความรู้ท้ที่ ๒.๓
ี่ ๒.๓
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชินงาน
นงาน
๑.๑.แบบฝึ
แบบฝึกกทีที่ ่ ๒.๓
๒.๓

เวลา
เวลา ๑๑ชัชั่ว่วโมง
โมง
ชัชันมั
นมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ๓ี่ ๓

๑๑๖
๑๑๖

116
112
116

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขันสรุป
๑. ครูและนักเรียนประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์ ตามแบบฝึกที่ ๒.๓
๒. ครูสรุปเนือหารวมทังข้อเสนอแนะต่าง ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง เทคนิคสีน้าหรรษา
รายวิชา ทัศนศิลป์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๑๗

113
117

๑๑๘
๑๑๘
106
การวั
การวัดดและประเมิ
และประเมินนผลผล
สิสิ่ง่งทีที่ต่ต้อ้องการวั
งการวัดด/ประเมิ
/ประเมินน
ด้ด้าานทั
นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ
-ทั-ทักกษะกระบวนการคิ
ษะกระบวนการคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์
ด้ด้าานคุ
ษณะ
นคุณณลัลักกษณะ
-มุ-ใฝ่
-มุ่งมั่งเมั่นรี่นยในการท้
ในการท้
างาน
นรู้ างาน

วิวิธธีกีการาร
เครื
เครื่อ่องมืงมืออทีที่ใ่ใช้ช้
ประเมิ
ประเมินนแบบฝึ
แบบฝึกก แบบประเมิ
แบบประเมินน
ทีที่ ๒.๓
๒.๓
่ ๒.๒
สัสังงเกต
แบบสั
เกต
แบบสังงเกต
เกต

114
118
118
106

เกณฑ์
เกณฑ์
-มี-มีททักักษะอยู
ษะอยู่ในระดั
่ในระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ ดี
ดีขึดีขนไปร้
ขึนไปร้
ึนไปร้ออยละ
อยละ
ยละ๘๐
๘๐
๘๐
-มี-มีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค์
ประสงค์
อยู
อยู่ในระดั
่ในระดับบคุคุณณภาพดี
ภาพดีขขึนไป
ึนไป
ร้ร้ออยละ
ยละ๘๐
๘๐

บับันนทึทึกกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
ผลการเรี
ผลการเรียยนรูนรู้ ้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปัปัญญหาและอุ
หาและอุปปสรรค
สรรค
............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............................................
.............................................................................................................................
.............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ข้ออเสนอแนะและแนวทางแก้
เสนอแนะและแนวทางแก้ไขไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผู้ส้สอน
อน
(.......................................................)
(.......................................................)
วัวันนทีที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริริหหารหรื
ารหรืออผูผู้ท้ที่ได้ี่ได้รรับับมอบหมาย
มอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
ลงชื
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผู้ต้ตรวจ
รวจ
(.......................................................)
(.......................................................)
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
วัวันนทีที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............

๑๑๙

115
119

ใบความรู้ที่ ๒.๓ เทคนิคสีน้าหรรษา
๑)เทคนิคสีน้า
งานสีน้า�ำ นอกจากจะเป็นศิลปะที่ดูง่าย เสพง่าย แล้วยังใช้วัสดุอุปกณ์ในการสร้างงานน้อย ไม่ซับซ้อน
สะดวก
อการพกพา
งเป็นศิและยั
ลปะขังนเป็พืน้ ฐานที
บรรจุ
ในหลั่ถกูกสูบรรจุ
ตรการเรี
แต่กยลันศิ
บไม่ลคปะ่อยได้
ไม่
ซับซ้อง่นายต่สะดวก
ง่ายต่อและยั
การพกพา
ศิลปะขั่ถูกนพื
นฐานที
ในหลัยนศิ
กสูลตปะ
รการเรี
แต่รกับลับไม่
ก แต่สีน�้ำกนั้นแต่
แท้สจีนริ้างนักลันแท้
บแฝงด้
วยความพิ
เพราะเป็
สีที่สร้างบรรยากาศได้
ดีกว่าสีอื่นดๆีกว่เป็าสีนอื่น ๆ
ค่ความสนใจนั
อยได้รับความสนใจนั
จริงกลั
บแฝงด้วเศษ
ยความพิ
เศษนเพราะเป็
นสีที่สร้างบรรยากาศได้
ปแบบเป็
นของตั
วเองวเอง
ด้วยคุ
ติของสี
น�้ำ ทีน่โ้าปร่ทีง่โปร่
ใส งให้ใสคให้
วามรู
้สึกนุ้ส่มึกนวล
แต่ยแต่
ังแฝงไปด้
วย วย
เป็สีทนี่มสีีบทุคี่มลิีบกุคและรู
ลิกและรู
ปแบบเป็
นของตั
ด้วณยคุสมบั
ณสมบั
ติของสี
ความรู
นุ่มนวล
ยังแฝงไปด้
เสน่หห์ข์ของชิ
องชินงานที
นงานที่ส่สดใหม่
ดใหม่ คนทั่วไปสามารถเข้าใจความรู
เสน่
ใจความรู้ส้สึกึก และมุ
และมุมมมองของศิ
มองของศิลลปิปินนทีที่ส่สะท้
ะท้ออนผ่
นผ่าานภาพวาดได้
นภาพวาดได้ง่างย่าย โดย
่มจากการเรี
่าน “เทคนิ
เริโดยเริ
่มจากการเรี
ยนรู้ผย่านรูน ้ผ“เทคนิ
คสีนค้า”สีน�้ำ”
เทคนิคที่ ๑.เกลือ : เนรมิตให้สีน้าสวยเหมือนกาแล็
กาแล็กซี่
ม่วมง)่วง)
เลือกสีน�้ำา๑-๒
๑-๒สีสี(แนะน้
(แนะน้าาให้ให้เป็เป็นนสีฟสีฟ้า ้าสีนสี�้ำนเงิ้านเงินและสี
และสี
แล้วระบายลงบนกระดาษ จากนัน ในขณะที่สีน้ายังไม่
แห้ง ให้โปรยเกลือลงไปตามชอบ สีเปียกเท่าไรเกลือยิ่ง
กระจายตั
อน อน
กระจายตัววได้ได้ดดี ี และปรากฏเป็
และปรากฏเป็นนจุดจุสีดขสีาว
ขาวๆ ๆดูแดูล้วแเหมื
ล้วเหมื
ภาพถ่าย กาแล็กซี
กาแล็กซี่

ช้สสีนีน�้ำ้ากีกี่ส่สีกีก็ได้็ได้แต่แต่
เทคนิคที่ ๒.กระดาษทิชชู : สร้างพื้นนผิผิว เทคนิ
เทคนิคคนีนี้ใใช้
ต้องระบายให้ชุ่มเป็นพิเศษ จากนันขยุ้มกระดาษทิชชูให้ยับย่น แล้ว
ทาบให้พอดีกกับับพืพื้นนที
ที่ท่ที่ลี่ลงสีงสีนน�้ำ้าใช้ใช้ฝฝ่า่ามืมืออกดเบาแล้
น�้ำนเริ้า่มเริแห้
งง
กดเบาแล้วทิวทิ้งไว้งไว้จนสี
จนสี
่มแห้
แล้วให้ดึงกระดาษทิชชูออก อย่าเผลอทิงกระดาษทิชชูไว้นานเกินไป
จนสี ‘แห้งสนิท’ เพราะกระดาษทิชชูจะติดหนึบกับกระดาษและสีน้า

แอลกอฮอล์ : แต้มดาวให้กับสีน้า

116
๑๒๐ 120

เทคนิคที่ ๓. แอลกอฮอล์: ;วาดดาวด้วยสีน้า
เทคนิคนี ให้ลงสีไปก่อน ในขณะที่สีก้าลังเปียก ให้
จุ่มไม้พันส้าลีลงในขวดแอลกอฮอล์ แล้วหยดลงไป
บนกระดาษ พยายามให้สี หยดจากปลายไม้พันส้าลี
หยดสี
มันจะได้เเอฟเฟกต์
อฟเฟคเป็เป็นนหยดสี

เทคนิคที่ ๔.สีเทียน :เปลี่ยนสีน้าให้สวยเหมือนบาติก เสน่ห์ของ
ผ้าบาติกคือลวดลายที่เขียนด้วยเทียน และสีสันอันจัดจ้าน คุณ
สามารถน้าเทคนิคนีมาใช้กับสีน้าได้เช่นกัน โดยเปลี่ยนจากเทียน
เป็นนสีสีเเทีทียยนธรรมดาๆ
นธรรมดาๆเลืเลือกใช้
อกใช้
ีขาววาดลงบนกระดาษ
เหลว เป็
สีขสาววาดลงบนกระดาษ
(อาจวาดรูปปยากสั
ยากสั
ก หน่
ย ถแต่
ถ ้ า ลองเอี
งศี ร ษะหรื
(อาจวาดรู
กหน่
อยอแต่
้าลองเอี
ยงศีรยษะหรื
อเอียง อ เอี ย ง
กระดาษขณะวาด จะช่วยให้มองเห็นลายเส้นสีเทียนที่เคลือบอยู่
ได้ง่ายขึ
นระบายสี
น้านทั�้ำบทัลงไป
สีเทีสียเนที
าดไว้
จะมีจะมี
ยขึน)้น) จากนั
จากนั
้นระบายสี
บลงไป
ทีย่วนที
่วาดไว้
คุณสมบัติเหมือนกับแว็กซ์กันน้า สีน้าจึงซึมผ่านไปไม่ได้ ปรากฏ
เป็นภาพที่สวยงานและแปลกตา

เทคนิคที่ ๕.ปากกากันน้า : หมดกังวลเรื่องภาพเปรอะเปื้อน จริงๆ เทคนิคนีไม่ใหม่เท่าไร แต่ส้าหรับคนที่ชอบร่าง
ภาพด้วยดินสอก่อนลงสีน้า คงทราบดีว่ากราไฟท์จากดินสอมักท้าให้สีน้าไม่สดใส เวลาจะลงสีน้า ศิลปินหลายคนจึง
มักจะค่อยๆ ลบดินนสอออกไปที
งไม่งไม่
ต่าตงอะไรกั
บการ
สอออกไปที่ล่ละนิ
ะนิดดซึซึ่ง่งสำส้�าหรั
หรับบมืมืออใหม่
ใหม่ทที่ยี่ยังวาดรู
ังวาดรูปปไม่ไม่เก่เก่ง งการลบเส้
การลบเส้นดินนดิสอออกจึ
นสอออกจึ
่างอะไรกั
บการ
คล้าทางอยู่ในความมืด ดังนัน ลองใช้ปากกากันน้า (Permanent Marker) วาดรูปแทน ตัดปัญหาภาพเปรอะเปื้อน
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เทคนิคที่ ๖. หยดสีแบบที่ ๑ :
ง่ายแต่เปลี่ยนภาพสีน้าให้น่าสนใจขึนได้
หลายคนคงเคยเรียนเรื่องการหยดสีตอนเด็ก
เทคนิคนีไม่ต่างกันเลยค่ะ แค่ระบายสีน้าลง
บนกระดาษ แล้วหยดสีอื่นลงไปในขณะที่สี
แรกยังไม่แห้ง แค่นีก็สวยและน่าสนใจขึน
แล้ว

เทคนิคที่ ๗. หยดสีแบบที่ ๒ : สีน้า
วลาพูดดถึถึงงสีสีนน้า้ำ�คนส่
คนส่ววนใหญ่
นใหญ่
ก็เท่ไได้
ด้เเวลาพู
มักนึกถึงความนุ่มนวล บางเบา เป็น
ธรรมชาติ แต่ถ้าเปลี่ยนจากการใช้
พู่กันระบาย เป็นการจุ่มสีน้า แล้ว
เคาะพู่กันให้สีหยดเป็นละอองเล็ก ๆ

เทคนิคที่ ๘. สีน้าโปร่งแสง : เพิ่ม
มิติและลูกเล่น เป็นที่ทราบกันดีว่า
สีน้ามีคุณลักษณะโปร่งแสง คือเมื่อ
ระบายทับกัน สีที่อยู่ด้านบนจะไม่
ทับสีที่อยู่ด้านล่าง แต่จะมองเห็น
เหมือนสีด้านล่างถูกเคลือบด้วย
กระจกสี
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แบบฝึกที่ ๒.๓ เทคนิคสีน้าหรรษา
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แบบประเมินแบบฝึกที่ ๒.๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เทคนิคสีน้าหรรษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ค้าชีแจง การประเมินแบบฝึกที่ ๒.๓ เทคนิคสีน้าหรรษา เป็นการประเมินทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ในการประยุกต์ใช้ทัศนธาตุมาสร้
าสร้าางงานทั
งงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ โดยมี
โดยมีรรายการที
ายการที่ป่ประเมิ
ระเมินนคืคืออสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์จจากสิ
ากสิ่ง่งเร้เร้าาทีที่ก่ก�ำ ้าหนดให้
หนดให้
ได้ คความแปลกใหม่
ปัญปหาได้
และมี
รายละเอี
ยดน่ยาสนใจ
มีคะแนนเต็
ม ๑๐ มคะแนน
วามแปลกใหม่ เสร็
เสร็จจตามเวลา
ตามเวลาแก้แก้
ัญหาได้
และมี
รายละเอี
ดน่าสนใจ
มีคะแนนเต็
๑๐ คะแนน
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ง ต้องปรับปรุง
หมายถึ
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
หมายถึง ง ผ่าน
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ง ปฏิบัติได้ดี
รายการประเมิน
สร้างสรรค์
มีความ เสร็จ แก้
มีราย
ชื่อ-นามสกุล
รวม
จากสิ่งเร้าที่ แปลก ตาม ปัญหา ละเอียด
ก้าหนดให้ได้ ใหม่
เวลา ได้
น่าสนใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
.๗.
๘.
๙.
เกณฑ์การให้คะแนน
ท้าได้ดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๒ คะแนน
๑ คะแนน
๐ คะแนน
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เทคนิคสีน้าหรรษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชีวัดและพฤติกรรมบ่งชี
ตัวชีวัด
๔.๑ ตังใจ เพียรพยายามในการ
เรี
ยน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
การเรี
เรียนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทังภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนำ
และน้า�ไปใช้ใน
ชีวิตวประจ้
าวัน�วัได้นได้
ในชี
ิตประจำ

พฤติกรรมบ่งชี
๔.๑.๑ ตังใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำ
และน้�าไปใช้ ใน
ิตประจำ
ชีในชี
วิตวประจ้
าวัน�วัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตังใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตังใจเรียน เอาใจ ตังใจเรียน เอาใจ
หาความรู
ความรู้ ้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
การเรี
ยนรู
ยนรู
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา การเรี
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
ๆ นเป็น เรี
เรี
ยนรูย้ตนรู่าง้ต่าๆง เป็
ยนรูย้ตนรู
่าง ้ตๆ่าง ๆ
การเรี
บางครัง
บ่อยครัง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตังใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
ร่วมกิจกรรมการ
เรี
ยนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่างทัๆง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ้า

เวลา
เวลา
๑๑ชัชั๑่ว่วโมง
เวลา
ชัโมง
่วโมง
ชัชันมั
นมัธธชัยมศึ
ยมศึ
ษาปี
ษาปีกททษาปี
ี่ ๓ี่ ๓ ที่ ๓
นมักธกยมศึ

ขอบเขตเนือหา
อหา
กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรี
สืสื่อ่อ/แหล่
/แหล่งงเรีเรีสืยย่อนรูนรู
้ ้ งเรียนรู้
ขอบเขตเนื
กิจกรรมการเรี
ยนรู้ ยยนรูนรู้ ้
/แหล่
การสร้าางงานทั
งงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ออย่ย่าางงน้งน้ออยยขันน้าขัขันน้
นน้าา
๑.๑.ใบความรู
ใบความรู้ท้ที่ ๒.๓
ี่ ๒.๓
- -การสร้
๑. ใบความรู้ที่ ๒.๔
ครูแและนั
ละนั
ยยนสนทนาเรื
นสนทนาเรื
่อ่องงภาพเขี
ภาพเขี
ยยนสี
ทีที่น่นักักเรีเรียยนสนใจ
นสนใจ
ภาระงาน/ชินงาน
นงาน
๑. ครู๑.ท๑.ักครู
ทายนั
กเรีกกยเรีเรีนและพู
ดคุย แลกเปลี
่ยนกั
นนสีเล่นนา้ ้าประสบการณ์
จากการเรียนรู้เรื่องการสร้าภาระงาน/ชิ
งสรรค์
น้๓๓อประเภท
ยประเภท
๓ ประเภท
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรูนรู้ ้
๒.๒.ครู
นน้าล้าภาพตั
งการสร้าางสรรค์
งสรรค์งานทั
งานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ดด้ว้วยเทคนิ
ยเทคนิคคสีสีนน้า้าให้ให้นนักักเรีเรียยนดู
นดู
๑.๑.แบบฝึ
แบบฝึกกทีภาระงาน/ชิ
ที่ ่ ๒.๓
๒.๓ นงาน
งานทั
ศครูนศิ
ป์ภาพตัววอย่อย่าางการสร้
จุจุดดประสงค์
๑. แบบฝึกที่ ๒.๔
๒. ครู๓.น๓.้าครู
ภาพตั
วอย่ตตาถุงการสร้
าขงสรรค์
านทั
ศนศิลป์ยยนรู
ดนรู
้ว้ ยเทคนิ
นความรู้ ้
ครูชชีแจงวั
ีแจงวั
ถุปประสงค์
ระสงค์
ของกิ
องกิจงจกรรมการเรี
กรรมการเรี
ดั้ ดังนีงนี คสีน้าให้นักเรียนดู
ด้ด้าานความรู
-สามารถสร้
ศนศิ
นศิลลป์ป์ด้ด้ววยเทคนิ
้าได้ได้ ยนนีแล้วดังนี
ตถุประสงค์าางงานทั
ขงงานทั
องกิจศกรรมการเรี
ยยเทคนิ
นรู้เมืค่อคสีเรีสีนยน้านจบบทเรี
-หลักกการสร้
การสร้าางงานทั
งงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ ๓. ครูชีแจงวั-สามารถสร้
-หลั
๔.๔.๓.๑)
ครูครูแแจ้นัจ้งกเกณฑ์
งเรีเกณฑ์
กการวั
ารวัดดและประเมิ
และประเมิ
นผลผลให้ให้นวนักอย่ักเรีเรีายงสี
ยนทราบ
นทราบ
ยเทคนิคคสีสีนน้า้า
ยนสามารถระบายสี
น้าน“ภาพตั
น้า” ได้
ด้ด้ววยเทคนิ
๕.๕.๓.๒)
ครูครูแและนั
เรียยนทบทวนถึ
งเทคนิ
งเทคนิ
การใช้
สสีนีน้า้า งปัน เห็นคุณค่าในตนเอง มีสุนทรียภาพและ
นทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
นัละนั
กเรีกยกเรีนมี
คนทบทวนถึ
วามสุขในการเรี
ยคนคการใช้
รู้จักการแบ่
ด้ด้าานทั
นสอน
นสอน
ศิลขัขัปะนิ
สัยที่ดี
ษะการคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์
-ทั-ทักกษะการคิ
นันักกเรีเรียยนนั
่งยตามกลุ
่ม่มใหม่
ใหม่ในหน่
ในหน่วกวยที
ยที่ ๒่ ๒ยทีนศิ
ที่ค่ครูลรูจปะและทบทวนเนื
จัดัดให้ให้
๔. ครู๑.ส๑.อบถาม
พูนนั
ด่งคุตามกลุ
ถึงประสบการณ์
ารเรี
อหาความรู้เดิม
ด้ด้าานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
๒.๒.ครูครูสสาธิาธิตตเทคนิ
เทคนิคคสีสีนน้า้าหรรษาและบรรยายประกอบตามใบความรู
หรรษาและบรรยายประกอบตามใบความรู้ท้ที่ ๒.๓
ี่ ๒.๓
ขันสอน
-ใฝ่
--ใฝ่
ใฝ่เรีเรียยนรู
นรู้ ้
๓.ยนันันนั
กกเรีเรี่งยตามกลุ
ยนแต่
นแต่ลละคนศึ
กษาความรู
ษาความรู
ี่ ๒.๓และท้
และท้าาแบบฝึ
แบบฝึกกทีที่ ๒.๓
่ ๒.๓
๑. นัก๓.เรี
่มะคนศึ
ใหม่กในหน่
วยที่ ๒้ต้ตามใบความรู
ทีามใบความรู
่ครูจัดให้ ้ท้ที่ ๒.๓
สสังเกตการณ์
ังนตอนการใช้
เกตการณ์ทท้า้างานของนั
กกเรีเรียในการระบายสี
ยนและชี
นและชีแนะแนวทางการเรี
แนะแนวทางการเรี
ยยนรรู
๒. ครู๔.อ๔.ธิครู
บครูายขั
วงานของนั
ัสดุอุปกรณ์
ภาพด้วยเทคนิ
คนรรู
สีน้ ้าตามใบความรู้ที่ ๒.๔
ยยนแต่
นแต่ลละคนศึ
ะคนศึกกษาความรู
ษาความรู
ามใบความรู
๒.๓ประกอบการปฏิ
ี่ ๒.๓ประกอบการปฏิ
บบัตัติ และ
ิ และ ้กับทฤษฎี
๓. ครู๕.ส๕.าธินันัตกกขัเรีเรีนตอนการระบายสี
“ภาพตั้ตว้ตามใบความรู
อย่
างสีน้า”ผ่้ทา้ที่ นต้
นไม้สามสี โดยบูรณาการความรู
กถามแลกเปลี
ถามแลกเปลี
นเรียยนรูนรู
่วมกัมกันานม
สีน้า ด้ซัวซักยกลุ
่มสีใกล้เคี่ย่ยนเรี
งและสี
ค้รู่ต้ร่วรงข้
ังมกั
เกตการณ์
ทท้า้างานของนั
งานของนั
กกเรีเรียยนและให้
คค้า้าแนะน้
แนะน้
าาสร้สร้ายางแรงจู
งแรงจูงใจกั
งวใจกั
บบนันักกเรีคเรีสียยนนที
นที
่่ ป
เรียครูครู
นร่สสังวเกตการณ์
นอภิปรายขั
นตอนการใช้
วนและให้
ัสดุอุปกรณ์
ในการเขี
นภาพด้
นเทคนิ
้าและสรุ
๔. นัก๖.๖.
ยัยังขาดทั
งขาดทักกษะและชื
ษะและชื
่น่นชมนั
ชมนั
เรียนยนที
นที
่ส่สร้าร้านต้
างผลงานได้
งผลงานได้
ตามเกณฑ์และดี
และดีกกว่ว่าาเกณฑ์
เกณฑ์ทที่ ี่
ขันตอนการระบายสี
“ภาพตั
วอย่กากเรีงสี
้า”ผ่
นไม้สามสีตามเกณฑ์
าาหนด
หนด
่งตามกลุ่ม และแบ่งหน้าที่กันเตรียมวัสดุอุปกรณ์และใช้อุปกรณ์จ้าพวกสีน้า จานสีและ
๕. นักเรียก้ก้นนั
แก้วน้า เตรียมพร้อมในการเขียนภาพด้วนเทคนิคสีน้าตามแบบฝึกที่ ๒.๔

หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๒ี่ ๒
หน่
สาระการเรียยนรูนรู้ศ้ศิลิลปะปะ
กลุกลุ่ม่มสาระการเรี

แผนการจั
แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
ดการเรี
การเรียยนรู
ยนรู
นรู้ท้ที่้ท๓ี่ ี่ ๓๔
เทคนิ
เทคนิวคคอย่
สีสีนาน้างสี
้าหรรษา
หรรษา
เรืเรืเรื
่อ่อง่องงภาพตั
น้า
รายวิ
รายวิ
ศนศิ
นศิ
รายวิ
ชชาชาาทัทัศทัศนศิ
ลลป์ลป์ป์

๑๑๖
๑๑๖
๑๒๕

121
125
116
116

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๖. นักเรียนแต่ละคนระบายสี“ภาพตัวอย่างสีน้า”ผ่านต้นไม้สามสี ลงบนกระวาดเขียน
๗. ครูสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ ในการท้างานในระหว่างที่ นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ปฏิบัติงาน
๘. ครูสังเกตการณ์ท้างานของนักเรียนและให้ค้าแนะน้า สร้างแรงจูงใจกับนักเรียนที่ยังขาดทักษะและ
ชื่นชมนักเรียนที่สร้างผลงานได้ ตามเกณฑ์ และดีกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด
ขันสรุป
๑. ครูและนักเรียนประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์ ตามแบบฝึกที่ ๒.๔
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันประเมินสมรรถนะการคิดและการแก้ปัญหา
๓. ครูสรุปเนือหารวมทังข้อเสนอแนะต่าง ๆ
๔. นักเรียนร่วมสรุปทบทวนความรู้ ตามวัตถุประสงค์ดังนี
-นักเรียนสามารถระบายสีน้า“ภาพตัวอย่างสีน้า” ได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ภาพตัวอย่างสีน้า
รายวิชา ทัศนศิลป์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๒๖

122
126

๑๒๗
106
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
สิสิ่ง่งทีที่ต่ต้อ้องการวั
งการวัดด/ประเมิ
/ประเมินน
ด้ด้าานทั
นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ
-ทั-ทักกษะกระบวนการคิ
ษะกระบวนการคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์
ด้ด้าานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
--ใฝ่
ใฝ่เเรีเรียรียยนรู
นรู
-ใฝ่
นรู้ ้ ้

วิวิธธีกีการาร
เครื
เครื่อ่องมืงมืออทีที่ใ่ใช้ช้
ประเมิ
ประเมินนแบบฝึ
แบบฝึกก แบบประเมิ
แบบประเมินน
ทีที่ ๒.๔
่ ๒.๒
สัสังงเกต
แบบสั
เกต
แบบสังงเกต
เกต

127
123
106

เกณฑ์
เกณฑ์
--มีมีททักักษะอยู
-มี
ษะอยู่ในระดั
่ในระดับบคุคุณณภาพ
ภาพดีดี
ขนไปร้
ึ้นไปร้ออยละ
อยละ
ยละ๘๐
๘๐
ขึดีขึนไปร้
๘๐
-มี-มีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค์
ประสงค์
อยูอยู่ในระดั
่ในระดับบคุคุณณภาพดี
ภาพดีขขึนไป
ึนไป
ร้ร้ออยละ
ยละ๘๐
๘๐

บันทึกผลหลังสอน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ..................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริริหหารหรื
ารหรืออผูผู้ท้ที่ได้ี่ได้รรับับมอบหมาย
มอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
วัน(.......................................................)
ที่..........เดือน..........พ.ศ.............
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๑๒๘

ใบความรูใบความรู
้ที่ ๒.๔ ภาพตั
้ที่ ๒.๔
วอย่ภาพตั
างสีน้าวอย่างสีน้า
การสร้างความคุ
การสร้า้ยงความคุ
เคยกับสีน้ยเคยกั
้า ๑ บสีน้า ๑

128

๑๒๘

124
128

ใบความรู้ที่ ๒.๔ ภาพตัวอย่างสีน้า
การสร้า้ยงความคุ
การสร้างความคุ
เคยกับสีน้ยเคยกั
้า ๑ บสีน้า ๒

๑๒๙ 125
129

๑๒๘

ใบความรู้ที่ ๒.๔ ภาพตัวอย่างสีน้า
การสร้า้ยงความคุ
การสร้างความคุ
เคยกับสีน้ยเคยกั
้า ๑ บสีน้า ๒

130
๑๓๐ 126

๑๓๑

การสร้างความคุ้นเคยกับสีน้า ๓

127
131

128
132

๑๓๒

ผลงาน
นัก“ภาพตั
เรียวน
อย่างสีน้า”

๑๓๓

ผลงาน
นัก“ภาพตั
เรียวน
อย่างสีน้า”

129
133

130
134

๑๓๔

ผลงาน
นัก“ภาพตั
เรียวน
อย่างสีน้า”

แบบฝึกที่ ๒.๔ ภาพตัวอย่าง
สีนา้

๑๓๕

แบบฝึกที่ ๒.๔ ภาพตัวอย่างสีน้า

ใบไม้ กลุ่มสีใกล้เคียงสีม่วง
(แดง–ม่วงแดง-ม่วง-ม่วงน้าเงิน-น้าเงิน)
ต้นไม้สีน้าตาล =สีม่วงผสมสีเหลือง

131
135

๑๓๖

แบบฝึกที่ ๒.๔ ภาพตัวอย่างสีน้า

ใบไม้ กลุ่มสีใกล้เคียงสีเขียว
(เหลือง–เขียวเหลือง-เขียว-เขียวน้าเงิน-น้าเงิน)
ต้นไม้สีน้าตาล = สีเขียวผสมสีแดง

132
136

๑๓๗

แบบประเมินแบบฝึกที่ ๒.๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ภาพตัวอย่างสีน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ค้าชีแจง การประเมินแบบฝึกที่ ๒.๔ ภาพตัวอย่างสีน้า เป็นการประเมินทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ในการประยุกต์ใช้ช้ททัศัศนธาตุ
นธาตุมมาสร้
าสร้าางงานทั
งงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์โดยมี
โดยมีรายการที
รายการที่ประเมิ
่ประเมิน นคือคือสร้สร้
างสรรค์
จากสิ
้าหนดให้
างสรรค์
จากสิ
่งเร้่งาเร้ทีา่กที�ำ ่กหนดให้
ได้ ความแปลกใหม่
ความแปลกใหม่เสร็
เสร็จตามเวลา
จตามเวลาแก้แก้
ัญหาได้และมี
และมี
รายละเอี
าสนใจ
มีคะแนนเต็
๑๐ คะแนน
ปัญปหาได้
รายละเอี
ยดน่ยาดน่
สนใจ
มีคะแนนเต็
ม ๑๐มคะแนน
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ง ต้องปรับปรุง
หมายถึ
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
หมายถึง ง ผ่าน
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ง ปฏิบัติได้ดี

สร้างสรรค์
จากสิ่งเร้าที่
ก้าหนดให้ได้

ชื่อ-นามสกุล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
เกณฑ์การให้คะแนน
ท้าได้ดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๒ คะแนน
๑ คะแนน
๐ คะแนน

รายการประเมิน
มีความ เสร็จ แก้
มีราย
แปลก ตาม ปัญหา ละเอียด
ใหม่
เวลา ได้
น่าสนใจ

รวม

133
137

134
138
๑๓๘

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ภาพตัวอย่างสีน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชีวัดและพฤติกรรมบ่งชี
ตัวชีวัด
๔.๑ ตังใจ เพียรพยายามในการ
เรียน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยนรูย้ นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน้
และนำา�ไปใช้ใน
ชีในชี
วิตวประจ้
าวัน�วัได้นได้
ิตประจำ

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓

พฤติกรรมบ่งชี
๔.๑.๑ ตังใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนำ
และน้า�ไปใช้ใน
ในชี
ิตประจำ
ชีวิตวประจ้
าวัน�วัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตังใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตังใจเรียน เอาใจ ตังใจเรียน เอาใจ
หาความรู
ความรู้ ้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา การเรี
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้า า
การเรี
ยนรู
ยนรู
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
เรียนรูย้ตนรู่าง้ตๆ่างๆเป็เป็
น น เรีการเรี
ยนรูย้ตนรู
่าง ้ตๆ่างๆ
บางครัง
บ่อยครัง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตังใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
การเรียนรู
ร่วมกิจกรรมการ
เรีการเรี
ยนรูย้ตนรู
่าง ้ตๆ่างๆ
ทัง ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ้า

แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดดการเรี
ดการเรี
ดการเรี
การเรี
ยยนรู
ยนรู
ยนรู
้ทนรู้ที่ ้ท๕ี่้ที่๕ี่๕๕
๑๓๙
หน่
หน่
หน่
ววยการเรี
วยการเรี
ยการเรี
ยยนรู
ยนรู
้ทนรู้ที่ ้ท3ี่้ที่33ี่ 3
เรืเรื่อเรืเรื่อง่อง่อแฟ้
แฟ้
มมสะสมผลงานนั
มสะสมผลงานนั
สะสมผลงานนั
กกเรีกเรีกยเรีเรียนยนยนน
เวลา
เวลา
เวลา111ชั1ชั่วชั่วโมง
ชั่วโมง
่วโมง
โมง
หน่
วยการเรี
ยนรู
งงแฟ้
แฟ้
มสะสมผลงานนั
เวลา
กลุกลุ
กลุ
่มกลุ่มสาระการเรี
่มสาระการเรี
่มสาระการเรี
สาระการเรี
ยยนรู
ยนรู
ยนรู
้ศนรู้ศิล้ศิลปะ
้ศิลปะ
ิลปะ
ปะ
รายวิ
รายวิ
รายวิ
รายวิ
ชชาชาชทัาาทัศทัศทันศิ
ศนศิ
ศนศิ
นศิ
ลลป์ลป์ลป์ป์
ชัชั้นชั้นชัมั้นมั้นธมัยมศึ
ธมัธยมศึ
ธยมศึ
ยมศึ
กกษาปี
กษาปี
กษาปี
ษาปี
ทที่ ท3ี่ที่33ี่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
้อ้อหา
้อหา
้อหา
หา
กิกิจกิจกรรมการเรี
กิจกรรมการเรี
จกรรมการเรี
กรรมการเรี
ยยนรู
ยนรู
ยนรู
้ นรู้ ้ ้
สืสื่อสื่อ/แหล่
สื่อ/แหล่
่อ/แหล่
/แหล่
งเรีงงเรีงยเรีเรียนรู
ยนรู
ยนรู
้ นรู้ ้ ้
หน่
วทาแฟ้
ยนรู้ที่ 3
เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
-การจั
-การจั
-การจั
ดดทดทดาแฟ้
ทยการเรี
าแฟ้
าแฟ้
มมสะสมผลงาน
มสะสมผลงาน
มสะสมผลงาน
สะสมผลงาน
ขัขั้นขั้นขัน้ น้ านานาา
1)ใบความรู
1)ใบความรู
1)ใบความรู
้ท้ที่ ้ท3.๓
ี่้ท3.๓
ี่ 3.๓
-การจั
1)ใบความรู
ี่ 3.๓
ใบความรู
๓.๓เวลา 1 ชั่วโมง
กลุก่มการเรี
สาระการเรี
รายวิ
ทัแลกเปลี
ศนศิ่ยล่ยนกั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การเรี
ยนรู
ยนและพู
่ยป์นกั
จุจุดจุดประสงค์
จุดประสงค์
ดประสงค์
ประสงค์
การเรี
ารเรี
ยยนรู
ยนรู
้ นรู้ ้ ย้ นรู้ศิลปะ
๑.๑.๑.๑.
ครูครูครู
ทครูทักทักทายนั
ทักทายนั
ักทายนั
ทายนั
กกเรีกเรีกยเรีเรียนและพู
ยนและพู
นและพู
ดดคุดคุยดชคุยแลกเปลี
คุายแลกเปลี
ยแลกเปลี
่ยนกั
นนกันเล่นเล่
นาเล่เล่
ประสบการณ์
าาประสบการณ์
าประสบการณ์
ประสบการณ์
จากการ
จจากการ
จากการ
ากการ
้อ้ หา
กิจกรรมการเรี
้
สืภาระงาน/ชิ
่อภาระงาน/ชิ
/แหล่
งเรีย้นนรู
้ งาน
ด้ขอบเขตเนื
ด้าด้นความรู
าด้านความรู
านความรู
นความรู
้้้
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
้นงาน
้นงาน
เรีเรียเรีเรียนรู
ยนรู
ยนรู
้ทนรู้ที่ผ้ที่ผา้ที่ผนมา
่าีผย่านมา
่านรู
นมา
นมา
-การจั
ทแบบการจั
าแฟ้มดสะสมผลงาน
้น๒.๒.
1)ใบความรู
้ที่ 3.๓ กกเรีกเรีกยเรีเรียนยนยนน
๑)๑)๑)
แฟ้แฟ้
แฟ้
มมสะสมผลงานนั
มสะสมผลงานนั
สะสมผลงานนั
แฟ้
มสะสมผลงานนั
-รู-รูป-รู-รูปแบบการจั
ปแบบการจั
ปดแบบการจั
ดทดทดาแฟ้
ทาแฟ้
ทาแฟ้
าแฟ้
มมสะสมงาน
มสะสมงาน
มสะสมงาน
สะสมงาน ขั๒.๒.
นันนักานักเรี
นักเรีกยเรีเรียนร่
ยนร่
ยนร่
วนร่มแสดงทั
ววมแสดงทั
วมแสดงทั
มแสดงทั
ศศนบอกถึ
ศนบอกถึ
ศนบอกถึ
นบอกถึ
งจุงงดจุงจุดเด่
จุดเด่
ดงเด่
นจุเด่นของการสร้
นเด่ของการสร้
ของการสร้
างงานศิ
าางงานศิ
างงานศิ
งงานศิ
ลลปะใน
ลปะใน
ลปะใน
ปะใน
แสดงทรรศนะบอกถึ
ดนของการสร้
นของการสร้
างงานศิ
ลปะใน ๑)
จุด้ด้ดาด้นทั
การเรียนรู้
๑. ครู
ทายนั
กเรียนและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์จากการ
กษะและกระบวนการ
าประสงค์
ด้านทั
านทั
นทั
กกษะและกระบวนการ
กษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
รูปรูรูทปแบบของตนเอง
รูปักแบบของตนเอง
ปแบบของตนเอง
แบบของตนเอง
ด้- -าทั-นความรู
้ ดดแยก
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เรีครู
ยครู
นรู
ี่ผจงวั
ทั-กทักษะการคั
ทักษะการคั
กษะการคั
ษะการคั
ดแยก
แยก
ดแยก
๓.๓.๓.๓.
ครู
ชครู
ชี้แชี้แจงวั
ช้ทีแจงวั
ี้แจงวั
ต่านมา
ตถุตถุปตถุประสงค์
ถุประสงค์
ประสงค์
ระสงค์
ขของกิ
ของกิ
ของกิ
องกิ
จกรรมการเรี
จจกรรมการเรี
จกรรมการเรี
กรรมการเรี
ยยนรู
ยนรู
ยนรู
้ นรู
ดั้ ้ดังดั้ นีงดังนี้ งนี้นี้ ้
๑) แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แบบการจั
ดทาแฟ้มสะสมงาน ๒. นักเรี-ย-นันร่
ศนบอกถึ
งาแฟ้
จุมดมสะสมผลงานได้
เด่
นสะสมผลงานได้
ของการสร้างงานศิลปะใน
-นั-กนัเรีกนัวกเรีกมแสดงทั
ยเรีเรีนสามารถจั
ยยนสามารถจั
ยนสามารถจั
นสามารถจั
ดดทดทดาแฟ้
ทาแฟ้
ทาแฟ้
มสะสมผลงานได้
มสะสมผลงานได้
- -ทั-ทั-ก-รูทักษะการวิ
ทัปกษะการวิ
กษะการวิ
ษะการวิ
เคราะห์
เคราะห์
เคราะห์
เคราะห์
ด้-ทั-ทั
า-ทั
ษะและกระบวนการ
รูปครูครู
๔.๔.๔.๔.
ครู
ทแบบของตนเอง
ครูทบทวนความรู
ทบทวนความรู
ทบทวนความรู
บทวนความรู
้ เกี้ ้เกี่ยเกี
้ เกี่ยวกั
่ยวกั
่ยวกั
บวกับบงานศิ
บงานศิ
งานศิ
งานศิ
ลลปะรู
ลปะรู
ลปะรู
ปะรู
ปปแบบต่
ปแบบต่
ปแบบต่
แบบต่
างๆที
าางๆที
างๆที
งๆที
่น่นัก่นักเรี
่นักเรีักยเรีเรียนได้
ยนได้
ยนได้
นได้
เคยลง
เคยลง
เคยลง
เคยลง
กษะการรวบรวมข้
กนทั
-ทักษะการรวบรวมข้
กกษะการรวบรวมข้
ษะการรวบรวมข้
ออมูอมูลอมูลมูลล
- ทักษะการคัดแยก
๓. มืครู
มือมือทมืชอทาอี้แทาทจงวั
าา ตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
-ทั-ทั-ทั
ก-ทักษะการเปรี
กษะการเปรี
กษะการเปรี
ษะการเปรี
ยยบเที
ยบเที
ยบเที
บเที
ยยบยบยบบ
- นักเรียนสามารถจัดทาแฟ้มสะสมผลงานได้
ขัขั้นขั้นขัสอน
้นสอน
้นสอน
สอน
- ทักษะการวิเคราะห์
กษะการน
าความรู
-ทั-ทั-ทั
ก-ทักษะการน
กษะการน
ษะการน
าความรู
าความรู
าความรู
้ไปใช้
้ไ้ไปใช้
้ไปใช้
ปใช้
๔.
ครู
้ ่มกลุ
เกี่ม่มกลุ
ย่มกลุ
วกั
งานศิ
ลคน
ปะรู
ป่อศึ่อแบบต่
างๆที่นัก้กเรี้การจั
นได้
คยลง
๑.๑.๑.๑.
นันักนัทกเรี
นักบทวนความรู
เรีกยเรีเรียนนั
ยนนั
ยนนั
นนั
่งเป็
่ง่งเป็่งเป็
นเป็นกลุ
นกลุ
นกลุ
กลุ
่มกลุ่มบละ
่มละ
่มละ
ละ
๕๕๕คน
๕คน
คน
เพืเพืเพื
่อเพื
ศึก่อศึกษาใบความรู
ศึกษาใบความรู
กษาใบความรู
ษาใบความรู
้กยารจั
้การจั
ารจั
ดดทดเทดาแฟ้
ทาแฟ้
ทาแฟ้
าแฟ้
มมมม
-ทักษะการรวบรวมข้อมูล
ด้ด้าด้นคุ
าด้านคุ
านคุ
นคุ
ณณลัณณลักลักษณะ
ลักษณะ
กษณะ
ษณะ
มืสะสมผลงานศิ
อสะสมผลงานศิ
ทสะสมผลงานศิ
า
สะสมผลงานศิ
ลลปะของนั
ลปะของนั
ลปะของนั
ปะของนั
กกเรีกเรีกยเรีเรียนยนยนน
-ทักษะการเปรียบเทียบ
-ใฝ่
-ใฝ่-ใฝ่
-ใฝ่
เรีเยรีเรีเยนรู
รียนรู
ยนรู
้ นรู้ ้ ้
ขั๒.๒.
้น๒.๒.
สอน
ครู
ครูครู
ยครูยกตั
ยกตั
ยกตั
วกตัอย่
ววอย่
วอย่
าอย่
งและสาธิ
าางและสาธิ
างและสาธิ
งและสาธิ
ตตขัตขั้นตขั้นตอนการเตรี
ขั้นตอนการเตรี
้นตอนการเตรี
ตอนการเตรี
ยยมข้
ยมข้
ยมข้
อมข้อมูอมูลอมูลในการจั
มูลในการจั
ลในการจั
ในการจั
ดดทดทดาแฟ้
ทาแฟ้
ทาแฟ้
าแฟ้
มมมม
-ทักษะการนาความรู้ไปใช้
๑. นัสะสมผลงานการเรี
กสะสมผลงานการเรี
เรีสะสมผลงานการเรี
ยนนั่งเป็นกลุ่มยยงล
กลุ
่มงลาดั
ละ
คน าคั
เพืาคัาคั
่อญศึของข้
กของข้
ษาใบความรู
สะสมผลงานการเรี
ยงล
ยงล
าดั
าดั
บาดับความส
บ๕ความส
บความส
ความส
ญาคั
ญญของข้
ของข้
ออมูอมูลอมูลมูลล ้การจัดทาแฟ้ม
ด้านคุณลักษณะ
สะสมผลงานศิ
ลปะของนั
กยนมาจั
เรีนมาจั
ยดนดกลุ
๓.๓.๓.๓.
ครู
ครูครู
นครูนาผลงานของนั
นาผลงานของนั
าผลงานของนั
กกเรีกเรีกยเรีเรียนมาจั
ดกลุ
่มกลุ่มงานทั
่มงานทั
งานทั
ศศนศิ
ศนศิ
ลนศิลป์ลป์เลป์พืเป์พืเ่อพืเ่อพืสะท้
่อสะท้
สะท้
ออนอนอนน
นาผลงานของนั
ยนมาจั
ดกลุ
่มงานทั
ศนศิ
่อสะท้
-ใฝ่เรียนรู้
๒. พัครู
กตั
วอย่างและสาธิาตวหน้
้นวหน้
ตอนการเตรี
ยดมข้
มูาแฟ้
ลมในการจั
ดทาแฟ้ม
พัฒพัฒ
พัยนาการและความก้
นาการและความก้
นาการและความก้
าาขัวหน้
าวหน้
าเพื
าาเพื
าเพื
่อเพื่อน่อนามาจั
่อนามาจั
นามาจั
ามาจั
ดทดทดาแฟ้
ทาแฟ้
มสะสมผลงาน
มสะสมผลงาน
สะสมผลงาน
ฒฒ
นาการและความก้
ทอาแฟ้
มสะสมผลงาน
งลาดับความสาคัดญดทดทดาแฟ้
ของข้
ลสะสมผลงานของตนเอง
๔.๔.๔.๔.
นัสะสมผลงานการเรี
นักนักเรี
นักเรีกยเรีเรียนน
ยนน
นน
าข้าข้าข้
อาข้อมูอมูลอมูลผลงานของตนเองจั
มูลผลงานของตนเองจั
ลยผลงานของตนเองจั
ผลงานของตนเองจั
ทาแฟ้
าแฟ้
มอมสะสมผลงานของตนเอง
มสะสมผลงานของตนเอง
ยนน
ทาแฟ้
มมูสะสมผลงานของตนเอง
๓.
ครูครูครู
นสครูสังาผลงานของนั
เรีางานของนั
ยนมาจักดกเรีกกลุ
่มยนและให้
งานทั
ศคนศิ
ลาแนะน
ป์เพืา่อาสร้
นงแรงจู
๕.๕.๕.๕.
ังสังเกตการณ์
ังเกตการณ์
เกตการณ์
ททางานของนั
ทางานของนั
เรีกยเรีเรียนและให้
ยนและให้
นและให้
คาแนะน
คาแนะน
าสร้สร้
าสร้
งแรงจู
าอางแรงจู
างแรงจู
งใจกั
งงใจกั
งใจกั
ใจกั
บบบบ
สเกตการณ์
ทกางานของนั
คาแนะน
าสะท้
พันัฒนักนันาการและความก้
วหน้
าเพื
่อนชมนั
ามาจั
ทยนที
าแฟ้
กเรี
นักเรีกยเรีเรียนที
ยนที
ยนที
นที
่ย่ยัง่ยขาดทั
ัง่ยังขาดทั
ังขาดทั
ขาดทั
กกษะและชื
กาษะและชื
กษะและชื
ษะและชื
่น่นชมนั
่นชมนั
ชมนั
กกเรีกเรีกยเรีดเรียนที
ยนที
นที
่ส่สร้่สาร้่สมร้งผลงานได้
าร้าสะสมผลงาน
งผลงานได้
างผลงานได้
งผลงานได้
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
๔. นัและดี
กและดี
เรีและดี
ยกนน
อเกณฑ์
มูลทผลงานของตนเองจั
ดทาแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง
และดี
กว่กาว่กว่าข้
เกณฑ์
าว่าเกณฑ์
าเกณฑ์
ที่กที่กทาหนด
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน เสร็จทันเวลามี
ความแปลกใหม่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์
๒. ครูสรุปเนื้อหา รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
รายวิชา ทัศนศิลป์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ใบความรู้ที่ ๓.๓
การจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์
2.2 จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง
การทาแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ เป็นสิ่งสาคัญต่อผลงานของตนเอง เพราะผลงานแต่ละชิ้นที่นามา
ความก้าวหน้
าวหน้าาของตนเอง
ของตนเองแฟ้
แฟ้มมสะสมงาน
สะสมงาน คือการ
รวบรวมไว้นั้น เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและวามก้
การ
รวบรวมผลงานของตัวเอง ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่กาหนด ออกมาเป็นรูปเล่ม มีรายละเอียด
เกี่ยวกับผลงาน เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ภาพแห่งความสาเร็จ และรูปแบบงานของตนเอง
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแฟ้มสะสมงาน
1) เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
2) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็นที่เกิดจากการเรียนรู้
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ลักษณะของแฟ้มสะสมงาน
แฟ้มสะสมงาน มีลักษณะสาคัญๆ พอสรุปได้ ดังนี้
1. แฟ้มสะสมงานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการสอนเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนแต่ละ
คนจะมีแฟ้มสะสมงานเป็นของตนเอง มีการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ครูจะ
ในแฟ้มมสะสมงานจะมุ
สะสมงานจะมุ่ง
ทราบ จุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียนแต่คนจากแฟ้มสะสมงานผลงานในแฟ้
ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของการสอนที่ระบุว่า อย่างไร (how) มากกว่าอะไร (what)
2. แฟ้มสะสมงานจะเน้นผลผลิตของงานมากกว่ากระบวนการทางาน อย่างไรก็ตาม สาหรับประเด็นนี้
ฟาร์ และโทน ( Farr and Tone, 1994 : 58-59) มีความเห็นว่าถ้าเป็นแฟ้มสะสมงานทางวิชาชีพ
เช่น พวกจิตรกร ช่างภาพ ก็ควรใช้แฟ้มสะสมงานที่สามารถทาให้มองเห็นกระบวนการ ความก้าวหน้า
และพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ นอกจากนั้น ยังทาให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลงานที่เกิด
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน แฟ้มสะสมงานที่เน้นผลผลิต เรียกว่า Show Portfolios
หรือ Final Portfolios แฟ้มสะสมงานที่เน้นกระบวนการ เรียนว่า Working Portfolios
3. แฟ้มสะสมงานจะเน้นจุดเด่นมากกว่าจุดด้อยของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความชื่นชมใน
ผลงานของตนเอง สาหรับจุดอ่อนนั้น ครูก็จะนาไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทดสอบ
แบบเดิมมักตรวจหาความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของนักเรียน
4. แฟ้มสะสมงานจะเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้วางแผนลงมือทาผลงาน ประเมิน
และปรับปรุงผลงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูจะช่วยชี้แนะ นักเรียนเป็นเจ้าของผลงาน
เจ้าของแฟ้มสะสมงาน ผลงานของนักเรียนต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสภาพชีวิตจริงๆ
5. แฟ้มสะสมงานช่วยสื่อความหมายในเรื่องความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนในเรื่องต่างๆ
รวมทั้งความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียนแก่คนอื่น เช่น ผู้ปกครอง นักแนะแนว ครูผู้สอน
และผู้บริหารโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
6. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานยังมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่น หรือความเห็นที่สอดคล้องกันในการ
ประเมิน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกาหนดเกณฑ์ในการประเมินไม่ค่อยชัดเจน หากผู้ประเมินยึด
องค์ประกอบของการประเมินต่างกัน จะมีผลทาให้ความเชื่อมั่น หรือความสอดคล้องของการประเมิน
มีค่าต่า
ประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงานมีหลายประเภท สามารถนาไปใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. แฟ้มสะสมผลงานส่วนบุคคล ( Personal Portfolio)
เป็นแฟ้มที่แสดงถึงบุคลิกภาพส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคน ทาให้ครูรู้จักความสามารถพิเศษ ความ
สนใจ ความถนัดตามธรรมชาติหรือพรสวรรค์ของนักเรียน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวการศึกษา
ภายในแฟ้มประกอบด้วยภาพกิจกรรมต่างๆ นอกโรงเรียน ที่นักเรียนทาเมื่อมีเวลาว่าง เช่น งาน
อดิเรกที่ชอบ ดนตรี กีฬา และงานศิลปะ เป็นต้น
2. แฟ้มสะสมผลงานของโครงการต่างๆ ( Project Portfolio)
เป็นแฟ้มที่แสดงถึงความพยายามในการทางานตามโครงการ จนประสบความสาเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
การ กษารายบุคคล ( Independent Study) เช่น แฟ้มสะสมผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ ใน
ของหารศึ
แฟ้มประกอบด้วยความเป็นมา จุดประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนการดาเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
และผลงานที่เกิดขึ้น เป็นต้น
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3. แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาการ (Academic Portfolio) หรือแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน (Student
Portfolio)
เป็นแฟ้มที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักสูตร เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการประเมินผลการเรียน ซึ่งสามารถจัดทาในรูปแบบต่างๆ กัน ดังนี้
o แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดทาเป็นรายวิชา ใน 1 ภาคเรียน หรือ 1
ปีการศึกษา หรืออาจจัดทาแบบบูรณาการรวมหลายวิชา หรือแบบหลายชั้นเรียน โดยให้
นักเรียนเลือกผลงานตัวอย่างที่ดีเด่น ของแต่ละวิชามาเก็บสะสมไว้ ในระยะเวลาช่วงละ 3 ปี
เช่น ป. 1- ป. 3 หรือ ป. 4- ป. 6 เป็นต้น เพื่อให้เห็นพัฒนาการของนันักดเรียนในช่วงเวลา
งเวลา
ดังกล่าว
o แฟ้มสะสมผลงานของชั้นเรียน เพื่อเก็บสะสมผลงานที่แสดงถึงภาพรวมของความสาเร็จใน
การเรียน หรือการทากิจกรรมของนักเรียนทั้งห้อง เช่นกิจกรรมการประกวดของห้องเรียน
กิจกรรมกีฬา และการแสดงละครของห้อง เป็นต้น
o แฟ้มสะสมผลงานของโรงเรียน เพื่อเก็บสะสมผลงานที่แสดงถึงความสาเร็จในด้านการศึกษา
ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมการประกวดของโรงเรียน รางวัลต่างๆ ที่นักเรียน ครู ผู้บริหาร
โรงเรียน และโรงเรียนได้รับ เป็นต้น
4. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolio)
เป็นแฟ้มที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถของบุคคล เพื่อใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
หรือสมัครเข้าทางาน หรือขอเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น เช่น
o แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนเพื่อการเรียนต่อหรือสมัครงาน แฟ้มนี้จะแสดงถึง
ความสามารถในด้านการเรียนและการทากิจกรรมพิเศษของนักเรียนเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาเข้าเรียนต่อหรือทางาน ร่วมกับการสอบหรือการสัมภาษณ์
o แฟ้มสะสมผลงานด้านประสบการณ์ในการสอนของนักศึกษาฝึกหัดครูหรือของครูผู้สอน
(Teacher Portfolio) แฟ้มนี้จะแสดงถึงความสามารถในการสอน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ให้เกรดของนักศึกษาฝึกสอน หรือรับสมัครเข้าเป็นครูประจาการ แต่สาหรับครูผู้สอน แฟ้มนี้
จะใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง หรือย้ายโรงเรียน ภายใน
แฟ้มประกอบด้วย แผนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลงานของนักเรียน การอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง แบบประเมินผลการสอนโดยตนเอง นักเรียน ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหาร และผู้ปกครอง เป็นต้น
o แฟ้มสะสมผลงานของผู้บริหาร แฟ้มนี้จะเก็บรวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการ
บริหารงานจนประสบความสาเร็จ ของผู้บริหาร
o แฟ้มสะสมผลงานของพนักงานในองค์กรธุรกิจ นายจ้างจะใช้แฟ้มสะสมผลงานนี้ เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคนงาน และประเมินผลการทางาน เพื่อเลื่อนตาแหน่งหรือขั้น
เงินเดือนให้สูงขึ้น
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กระบวนการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
หากกล่าวถึง คาว่า portfolio นั่นหมายถึง แหล่งเก็บสะสมผลงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม แต่ถ้ากล่าวถึง คาว่า portfolio assessment จะเป็นกระบวนการประเมินความรู้ ความสามารถ
และทักษะของเจ้าของแฟ้มสะสมงาน โดยพิจารณาจากผลงาน หรือหลักฐานในแฟ้มสะสมงาน ได้มีผู้เสนอแนะ
กระบวนการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานไว้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้จัดทาแฟ้มสะสมงาน แต่
รูปแบบค่อนข้างชัดเจน มีขั้นตอน ดังนี้ (Burkey, Fogarty and Belgrad 1994 : xi)
1. กาหนดจุดประสงค์และประเภทของแฟ้มสะสมงาน (Project the purposes and types of
portfolios)
2. รวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ม (Collect and organize artifacts over time)
3. คัดเลือกผลงาน (Select key artifacts base on criteria)
4. สร้างสรรค์ผลงาน/แฟ้มให้มีเอกลักษณ์ของตนเอง (Interject personality through signature
pieces)
5. แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงาน (Reflect metacognitively on each item)
6. การตรวจสอบความสามารถของตนเอง (Inspect to self access and align to goals)
7. ทาให้สมบูรณ์และประเมิน (Perfect and evaluate)
8. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น (Connect and conference with others)
9. ปรับเปลี่ยนผลงาน (Inject and eject artifacts continaully to update)
10. ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน (Respect accomplishments and show with pride)
โครงสร้างแฟ้มสะสมงานที่ใช้ในประเทศอเมริกา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ปก ประวัติผู้ทา รายการจุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการศึกษาส่วนบุคคล
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนนา ประกอบด้วยบก.
สารบัญชิ้นงาน ตัวบ่งชี้ประกอบงาน รายการการเอาออกและนาเข้าชิ้นงาน

ส่วนที่ 2 เป็นที่เก็บชิ้นงานที่สร้างขึ้นจากการเรียนการสอน การสะท้อนความคิดเห็น แสดงประวัติของงาน
จานวนหนังสือที่อ่าน เวลาที่ใช้ทางาน คะแนนจากการทดสอบ แบบสารวจรายการของครู บันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับงาน หรือวิชาของนักเรียน
ส่วนที่ 3 เป็นที่เก็บเกณฑ์การตัดสินแฟ้มงาน และข้อมูลการประเมินของครู เพื่อน และผู้ปกครอง รวมทั้ง
หลักฐานการประเมินตนเองของนักเรียน แผนการและแนวคิดในการประชุมแฟ้มผลงาน
ส่วนระเบียบสัมฤทธิ์ผล (Record of achievement) ซึ่งเป็นแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนในประเทศอังกฤษ
มีส่วนประกอบ ดังนี้
1. หน้าปก ซึ่งมีรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ
2. ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
3. เนื้อหา
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o
o
o

4. ผลงาน

สรุปผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามหลักสูตร เช่น ผลการสอบ ความสามารถ ความสนใจ
แผนในอนาคต เป็นต้น
สรุประดับผลการเรียนหรือคุณสมบัติของนักเรียนในการผ่านหลักสูตร
สรุปผลสัมฤทธิ์ และประสบการณ์ด้านอื่นๆ
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๑๔๘
แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ แฟ้มสะสมงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ2310๑ รายวิชา ทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบประเมิน แฟ้มสะสมงานเป็นการวัดผลงาน (Product) โดยมีรายการที่ประเมิน คือ ความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ ความแปลกใหม่ น่าสนใจ ความประณีต สวยงาม ผลิตได้ตามจานวนในเวลาที่กาหนด การพัฒนา
ผลงานให้ ดี ขึ้ น ความปลอดภั ย และความประหยั ด มี ค ะแนนเต็ ม ๖ คะแนน แบ่ ง เป็ น ๓ ระดั บ คื อ
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ง ต้องปรับปรุง
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
หมายถึง ง ผ่าน
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ง ปฏิบัติได้ดี
หมายถึ

เกณฑ์การให้คะแนน
ทาได้ดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๒ คะแนน
๑ คะแนน
0 คะแนน

ความประหยัด

รวม
ความปลอดภัย

การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น

ผลิตได้ตามจานวนในเวลาที่กาหนด

ความประณีต สวยงาม

ความแปลกใหม่ น่าสนใจ

ชื่อ-นามสกุล

ความถูกต้องตามเกณฑ์

รายการประเมิน

144
148

๑๔๙

ส่วนประกอบ
ของแฟ้ม
สะสมผลงาน
ทัศนศิลป์

1. ปก ระบุชื่อผู้เรียน เลขประจาตัว ชื่อโรงเรียน โดยออกแบบปกให้สวยงาม
2. คานาบอกถึงเหตุผลในการจัดทาแฟ้มสะสมงาน
3. สารบัญเรียงหัวข้อให้เป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการค้นหาผลงาน
4. ประวัตติสิส่ว่วนตั
นส่ววบอกรายละเอี
นตัวบอกรายละเอี
ดเกีบ่ยตัวกั
บตัวเอง
ยดเกี่ยวกั
วเอง
5. กิจกรรมบันทึกกิจกรรม / ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
6. บันทึกการปฏิบัติงานงานและแหล่
เรีย้ เขีนรูย้เนขียบอก
นบอก
ปี สถานที
อแหล่
ค้นาคว้า
และแหล่งเรียงนรู
วัน วัเดืนอเดืนอปีน สถานที
่ หรื่ อหรื
แหล่
งค้นงคว้
7. วิธีปฏิบัติงานอธิบายขั้นตอนตั้งแต่ขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติงาน และขั้นสรุปผลงาน
8. ผลงาน / การประเมินบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่นามาเก็บไว้มในแฟ้
นแฟ้มมสะสมงานทั
สะสมงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์
เรียนใช้
ประเมิ
นตนเอง
นคนประเมิ
9. แบบประเมินเพิ่มเติมเป็นการประเมิ
ประเมินที่นนักทีเรี่นยักนใช้
ประเมิ
นตนเอง
หรือหรืผู้อผูื่น้อเป็ื่นนเป็คนประเมิ
นนันกนัเรีกยเรีนยน
10. ภาคผนวกเป็นส่วนของข้อมูลเพิ่มเติม

145
149

150
๑๕๐ 146

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
เรียนรูย้ นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนำ
�ไปใช้ใน
และนาไปใช้
ชีวิตวประจ
าวัน�วัได้นได้
ในชี
ิตประจำ

พฤติกรรมบ่งชี้
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
ไปใช้ ใน
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำ
และน�าไปใช้
ชีในชี
วิตวประจ
าวัน�วัน
ิตประจำ

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ความรู
้ ้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
หาความรู
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา การเรี
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
การเรียนรู
ยนรู
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
การเรี
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
เป็นเป็น เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
การเรี
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
การเรียนรู
ร่วมกิจกรรมการ
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทังๆ้ง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา

-อยู่อย่างพอเพียง
นรู้ ้
-ใฝ่ใฝ่เรีเรียยนรู

ด้านคุณลักษณะ

ขอบเขตเนือหา
- การสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย
๓ ประเภท
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
หลักกการสร้
การสร้าางงานทั
งงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ ด้ด้ววยย
-หลั
เทคนิคสีน้า
ด้านทักษะและกระบวนการ
ษะการคิดดสร้
สร้าางสรรค์
งสรรค์
-ทัทักกษะการคิ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ภาระงาน/ชินงาน
๑.แบบฝึกที่ ๒.๖

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.ใบความรู้ที่ ๒.๖

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กิจกรรมการเรียนรู้
ขันน้า
๑. ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้แปลกใหม่ โดยใช้สื่อที่จะใช้สอนติดผนังห้องให้นักเรียนได้
มองเห็นได้ชัดเจน
๒. ครูทักทายนักเรียนและพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์จากการเรียนรู้เรื่องเทคนิค
สีน้า
๓. ครูชีแจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้เมื่อเรียนจบบทเรียนนีแล้วดังนี
๑) นักเรียนสามารถระบายสีน้า“สีน้ากับท้องฟ้าและแมกไม้” ได้
๒) นักเรียนมีความสุขในการเรียน รู้จักการแบ่งปัน เห็นคุณค่าในตนเอง มีสุนทรียภาพและ
ศิลปะนิสัยที่ดี
๔. ครูสอบถาม พูดคุย ถึงการเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมาและทบทวนเนือหาความรู้เดิม
๕. ครูซักถามถึงความคับข้องใจหรือปัญหาต่าง ๆ ในการนั่งเรียนตามกลุ่มที่ครูจัดให้ และ
ความรู้สึกของนักเรียนที่ต้อง“แบ่งปัน”การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
ย
๖. ครูอธิบายขันตอนการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการระบายสีภาพด้ด้วนเทคนิ
คสีน้า
๗. ครูสาธิตขันตอนการระบายสี “สีน้ากับท้องฟ้าและแมกไม้” โดยได้ฝึกให้นักเรียนใช้เทคนิค
สีน้าตาม ใบความรู้ที่ ๒.๖
๘. นักเรียนร่วมกันอภิปรายขันตอนการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการเขียนภาพด้วนเทคนิคสีน้าและ
สรุปขันตอนการระบายสี “สีน้ากับท้องฟ้าและแมกไม้”ตามแบบฝึกที่ ๒.๖

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง สีน้ากับท้องฟ้าและแมกไม้
รายวิชา ทัศนศิลป์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ขันสรุป
๑. ครูสรุปมโนคติของเนือหา รวมทังข้อเสนอแนะต่าง ๆ
๒. นักเรียนสรุปผลงานการประเมินตนเองในด้านการระบายสี“สีน้ากับท้องฟ้าและแมกไม้”
ความพึงพอใจกับการพัฒนาสุนทรียภาพและศิลปะนิสัยที่ดี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง สีน้ากับท้องฟ้าและแมกไม้
รายวิชา ทัศนศิลป์
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นรู้ ้ ้
--อยู
อยู่อ่อย่ย่าางพอเพี
งพอเพียยงง

วิวิธธีกีการาร
เครื
เครื่อ่องมืงมืออทีที่ใ่ใช้ช้
ประเมิ
ประเมินนแบบฝึ
แบบฝึกก แบบประเมิ
แบบประเมินน
ทีที่ ๒.๖
่ ๒.๒
สัสังงเกต
แบบสั
เกต
แบบสังงเกต
เกต

เกณฑ์
เกณฑ์
ษะอยู่ในระดั
่ในระดับบคุคุณณภาพ
ภาพดีดี
-มี-มีมีททักักษะอยู
ดีขึขึนไปร้
ขนไปร้
ึ้นไปร้ออยละ
อยละ
ยละ๘0
๘๐
๘๐
-มี-มีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค์
ประสงค์
อยู
อยู่ในระดั
่ในระดับบคุคุณณภาพดี
ภาพดีขขึนไป
ึนไป
ร้ร้ออยละ
ยละ๘0
๘๐

บับันนทึทึกกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
ผลการเรี
ผลการเรียยนรูนรู้ ้
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
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..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
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(.......................................................)
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
วัน(.......................................................)
ที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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ใบความรู
ใบความรู้ท้ที่ ๒.๖
ี่ ๒.๖สีสีนน้า้ากักับบท้ท้อองฟ้งฟ้าาและแมกไม้
และแมกไม้
ลักลัษณะการถ่
กษณะการถ่ายทอดภาพทิ
ายทอดภาพทิวทัวศทัน์ศน์
๑.การวาดภาพแบบเหมื
๑.การวาดภาพแบบเหมือนจริ
อนจริง ง(Realistic)
(Realistic)ก็คก็ือคการวาดให้
ือการวาดให้เหมื
เหมือนจริ
อนจริงทังงรู
ทังรูปทรง
ปทรงสัดสัส่ดวส่นวนแสงเงา
แสงเงาสี สี
ระยะใกล้ไกล
ไกล
ระยะใกล้
๒.การวาดภาพแบบกึ่งนาม
่งนาม(Same
(Sameabstract)
abstract)เป็เป็นการใช้
นการใช้สายตา
สายตาความคิ
ความคิดสร้
ดสร้างสรรค์
างสรรค์และอารมณ์
และอารมณ์
๒.การวาดภาพแบบกึ
ลดทอนรูปทรงจากภาพจริ
ปทรงจากภาพจริงให้
งให้เป็เนป็ไปตามจิ
นไปตามจินตนาการของจิ
นตนาการของจิตรกร
ตรกร
ลดทอนรู
๓.การวาดภาพแบบนามธรรม(Abstract)
(Abstract)เป็เป็นการใช้
นการใช้อารมณ์
อารมณ์ความรู
ความรู้สึก้สแทนค่
ึกแทนค่ารูาปรูทรงและความเหมื
ปทรงและความเหมือนอน
๓.การวาดภาพแบบนามธรรม
จริจริง ง
ประเภทของภาพทิวทัวศทัน์ศน์
ประเภทของภาพทิ
๑.ภาพทิวทัวศทัน์ศบน์บก กคือคือภาพที
ภาพที่แสดงความงามของธรรมชาติ
่แสดงความงามของธรรมชาติและสิ
และสิ่งแวดล้
่งแวดล้อมบนบก
อมบนบกบนพื
บนพืนดินดินเป็
นเป็นหลั
นหลัก กเช่เช่นน
๑.ภาพทิ
องนาทุ่งทุหญ้
่งหญ้า าป่าป่าต้นต้ไม้
นไม้ดอกไม้
ดอกไม้แม่แม่น้าน้าฯลฯ
ฯลฯ
ท้อท้งนา
๒.ภาพทิวทัวศทัน์ศทน์ะเล
ทะเลคือคือภาพที
ภาพที่แสดงความงามของธรรมชาติ
่แสดงความงามของธรรมชาติและสิ
และสิ่งแวดล้
่งแวดล้อมที
อมที่เป็่เนป็ทะเลเป็
นทะเลเป็นหลั
นหลัก กเช่เช่นน
๒.ภาพทิ
ชายหาดโขดหิ
โขดหินนคลืคลื่น่นเรืเรือ อชาวประมง
ชาวประมงฯลฯ
ฯลฯ
ชายหาด
๓.ภาพทิวทัวศทัน์ศสน์ิ่งสก่ิ่งอก่สร้
อสร้างางคือคือภาพที
ภาพที่แสดงความงามของอาคารบ้
่แสดงความงามของอาคารบ้านเรื
านเรือนและสิ
อนและสิ่งก่่งอก่สร้
อสร้างางรวมทั
รวมทัง ง
๓.ภาพทิ
ธรรมชาติและสิ
และสิ่งแวดล้
่งแวดล้อมรอบ
อมรอบๆ ๆอาคาร
อาคาร
ธรรมชาติ
ขันตอนการเขียนภาพทิ
ยนภาพทิวทัวศทัน์ศน์
ขันตอนการเขี
๑.สร้างความประทั
างความประทับใจในธรรมชาติ
บใจในธรรมชาติก่อก่นวาดภาพทิ
อนวาดภาพทิวทัวศทัน์ศคน์วรเลื
ควรเลือกทั
อกทัศนีศยนีภาพที
ยภาพที่เราชอบ
่เราชอบเพราะ
เพราะ
๑.สร้
ความชอบจะสร้างแรงบั
างแรงบันดาลใจเป็
นดาลใจเป็นพลั
นพลังทีง่ทที้า่ทให้
้าให้เราสร้
เราสร้างสรรค์
างสรรค์งานได้
งานได้ดีกดว่ีกาว่วาดรู
าวาดรูปทีป่ไทีม่่ไชม่อบ
ชอบ
ความชอบจะสร้
๒.วิเคราะห์
เคราะห์ภาพทิ
ภาพทิวทัวศทัน์ศน์ใช้ใช้สายตามอง
สายตามองคิดคิดและวิ
และวิเคราะห์
เคราะห์รายละเอี
รายละเอียดยดของภาพทิ
ของภาพทิวทัวศทัน์ศทน์ี่จทะวาด
ี่จะวาดว่าว่มีามี
๒.วิ
กษณะผิว วแสง
แสงสี สีและช่
และช่องว่
องว่างางว่าว่มีาลมีักลษณะเช่
ักษณะเช่นไรภาพที
นไรภาพที่เหมาะแก่
่เหมาะแก่การวาดควรจะมี
การวาดควรจะมีรายละเอี
รายละเอียดที
ยดที่ ่
รูปรูร่ปาร่งางสัดสัส่ดวส่นวนลักลัษณะผิ
ดเมื่อวิ่อเวิคราะห์
เคราะห์แล้แวล้ก็วฝก็ึกฝวาดแบบร่
ึกวาดแบบร่างก่
างก่อนหลายๆ
อนหลายๆครัครัง ง
ชัดชัเมื
๓.เลือกมุ
อกมุมมองและจั
มมองและจัดภาพ
ดภาพการเลื
การเลือกมุ
อกมุมมองของภาพส้
มมองของภาพส้าคัาญคัญมาก
มากซึ่งซึสามารถหามุ
่งสามารถหามุมทีม่ดทีีไ่ดด้ีไโด้ดยสร้
โดยสร้างกรอบ
างกรอบ
๓.เลื
สนามภาพด้วด้ยกระดาษแข็
วยกระดาษแข็งตังดตัช่ดอช่งสี
องสี่เหลี
่เหลี่ยมตรงกลาง
่ยมตรงกลางกว้กว้างาง๒๒นิวนิวx xยาว
ยาว๓๓นิวนิวเพืเพื่อน้่อาน้แทนกล้
าแทนกล้องถ่
องถ่ายรู
ายรูปปและหลั
และหลัก ก
สนามภาพ
ายๆที่ภายในกรอบสนามภาพควรมี
่ภายในกรอบสนามภาพควรมีก็คกือ็คือจุดจุสนใจ
ดสนใจเอกภาพ
เอกภาพและดุ
และดุลยภาพ
ลยภาพ
ง่าง่ยๆที
๓.๑.จุดสนใจหรื
ดสนใจหรือจุอดจุเด่
ดเด่นนที่เทีป็่เนป็จุนดจุทีด่สทีร้่สาร้งความสนใจสะดุ
างความสนใจสะดุดตา
ดตาและควรมี
และควรมีเพีเยพีงจุ
ยงจุดเดี
ดเดียวยว
๓.๑.จุ
๓.๒.เอกภาพคือคือการจั
การจัดภาพให้
ดภาพให้เป็เนป็อันนอัหนึ
นหนึ่งอั่งนอัเดี
นเดียวกั
ยวกันกลมกลื
นกลมกลืนและสั
นและสัมพัมนพัธ์นกธ์ันกัน
๓.๒.เอกภาพ
๓.๓.ดุ
๓.๓.ดุลยภาพหรื
ลยภาพหรือสมดุ
อสมดุล ลคือคือการจั
การจัดภาพให้
ดภาพให้ถ่วถงดุ
่วงดุลกัลนกัพอดี
นพอดี
๓.๔.ร่
๓.๔.ร่างภาพด้
างภาพด้วยเส้
วยเส้นทันศทันีศยนีภาพ
ยภาพ การร่
การร่างภาพด้
างภาพด้วยเส้
วยเส้นทันศทันีศยนีภาพ
ยภาพPerspective
Perspectiveเส้เส้นทันศทันีศยนีภาพ
ยภาพคือคือ
เส้เส้นทีน่ชที่วชยให้
่วยให้การวาดภาพบนระนาบ
การวาดภาพบนระนาบ๒๒มิตมิิ ตดูิ เดูป็เนป็ภาพ
นภาพ๓๓มิตมิิ ตมีิ คมีวามเหมื
ความเหมือนจริ
อนจริง ง
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ขัขันตอนการร่
นตอนการร่างภาพด้
างภาพด้วยเส้
วยเส้นนทัทัศศนีนียภาพ
ยภาพ
๑.เขียนเส้
ยนเส้นนระดั
ระดับบสายตา
สายตา(HL
(HLHorizontal
HorizontalLline)
Lline): เป็
: เป็นนเส้เส้นนทีที่อยู่อ่ใยูนระดั
่ในระดับบเดีเดียวกั
ยวกับบตาตาหรืหรือจะเป็
อจะเป็นนเส้เส้นน
๑.เขี
ขอบฟ้า าเส้เส้นนทีที่แบ่่แบ่งท้งท้องฟ้
องฟ้ากัาบกับพืพืนนนน้า ้า
ขอบฟ้
ถุ ่อยู่อ่ใยูนภาพ
๒.หาจุดดรวมสายตา
รวมสายตา(VP
(VPVanishing
VanishingPoint)
Point): หาได้
: หาได้โดยการร่
โดยการร่างเส้
างเส้นนจากโครงสร้
จากโครงสร้างของวั
างของวัตวัุที
่ในภาพ
๒.หาจุ
ถุตุที
ไปยังเส้งเส้นนระดั
ระดับบสายตา
สายตาซึ่งซึช่่งวช่ยสร้
วยสร้างภาพวั
างภาพวัตถุตทถุที่จะวาดให้
ี่จะวาดให้มีรมะยะและขนาด
ีระยะและขนาดต่าต่งกั
างกันน
ไปยั
๓.วาดรายละเอียดของวั
ยดของวัตตถุถุเมืเมื่อร่่อาร่งเส้
างเส้นนHLHLและเส้
และเส้นนทีที่มุ่งมไปหาจุ
ุ่งไปหาจุดดVPVPแล้แล้ว วก็เก็ริเ่มริใส่
่มใส่รายละเอี
รายละเอียดยดแนะน้
แนะน้า า
๓.วาดรายละเอี
างวัตถุตทถุที่มี่ขมนาดใหญ่
ีขนาดใหญ่ก่อกนแล้
่อนแล้วค่วอค่ยๆร่
อยๆร่างส่
างส่วนย่
วนย่อยอย
ให้ให้เริเ่มริร่่มาร่งวั
กการทัศศนีนียภาพ
ยภาพ(Perspective)
(Perspective)การวาดภาพตามหลั
การวาดภาพตามหลักทักทัศนีศนียภาพ
ยภาพ(Perspective)
(Perspective)เป็เป็นนส่วส่นประกอบ
วนประกอบ
หลัหลักการทั
างหนึ่งที่งที่ท่ท้าให้
้าให้ภภาพมี
าพมีมิตมิใตนเรื
ิในเรื่องของความลึ
่องของความลึกกระยะ
ระยะใกล้
ใกล้-ไกล
-ไกลในภาพมี
ในภาพมีหหลักลัในการวาด
กในการวาดคือคือสิ่งสิที่งที่อยู่อ่ใยูกล้
่ใกล้ตาจะมี
ตาจะมี
อย่อย่างหนึ
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่สิ่งสิที่งที่อยู่อ่ใยูกล้
่ใกล้ตาจะมี
ตาจะมีขนาดเล็
ขนาดเล็กก
ลักลัษณะของเส้
กษณะของเส้นนต่ต่างางๆๆทีที่ใช้่ใช้ในการเขี
ในการเขียนภาพทั
ยนภาพทัศศนีนีย์วยิท์วิทยายา(Perspective)
(Perspective)
๑.GroundPlane
Plane(GP):แผ่
(GP):แผ่นนพืพืนทีนที่วางวั
่วางวัตถุตแถุผ่แนผ่นภาพจะต้
ภาพจะต้องวางตั
องวางตังฉากกั
งฉากกับบแผ่แผ่นนพืพืนหรื
นหรือระนาบ
อระนาบ
๑.Ground
๒.HorizonLine
Line(HL)
(HL): เส้
: เส้นนขอบฟ้
ขอบฟ้า าตังอยู
ตังอยู่ในแนวระดั
่ในแนวระดับบตาตา(Eye
(EyeLevel)
Level)เส้เส้นนนีนีมีคมีวามส้
ความส้าคัาญ
คัญมากจะเป็
มากจะเป็นน
๒.Horizon
ุดรวมสายตา(VP)
(VP)ตังอยู
ตังอยู่บ่บนเส้
นเส้นนนีนี
เส้เส้นนทีที่จุด่จรวมสายตา
๓.VanishingPoint
Point(VP)
(VP): จุ: ดจุรวมสายตา
ดรวมสายตาคือคืจุอดจุก้ดาก้หนดที
าหนดที่ส้า่สคั้าญ
คัญมากในการเขี
มากในการเขียนภาพ
ยนภาพPerspective
Perspectiveจุดจุด
๓.Vanishing
รวมสายตาจะตังอยู
งอยู่บ่บนเส้
นเส้นนระดั
ระดับบตาในข้
ตาในข้ออ ๒๒ อาจมี
อาจมีจุดจเดี
ุดเดียวหรื
ยวหรืออ๒๒จุดจุก็ดไก็ด้ได้ ตามชนิ
ตามชนิดการมองของภาพ
ดการมองของภาพ
รวมสายตาจะตั
Perspective
Perspective
๔.StationPoint
Point(SP)
(SP): เป็
: เป็นนจุดจุยืดนยืนในการมองไปยั
ในการมองไปยังภาพ
งภาพซึ่งซึเน้
่งเน้นนเป็เป็นนลักลัษณะของภาพทั
กษณะของภาพทัศนีศนีย์วยิท์วิทยายา
๔.Station
๕.GroundLine
Line(GL)
(GL): :เป็เป็นนเส้เส้นนพืพืนทีนที่จดแผ่
่จดแผ่นนภาพเส้
ภาพเส้นนนีนีมีมีความส้
ความส้าคัาญ
คัญในการเขี
ในการเขียนภาพ
ยนภาพPerspective
Perspective
๕.Ground
มากเพราะใช้เป็เป็นนทีที่ตังของภาพ
่ตังของภาพPerspective
Perspectiveทีที่มองเห็
่มองเห็นน
มากเพราะใช้
๖.CenterofofVision
Vision(CV)
(CV): จุ: ดจุรวมสายตาที
ดรวมสายตาที่ตังอยู
่ตังอยู่ตรงกลางของภาพจุ
่ตรงกลางของภาพจุดทีดที่อยู่อ่บยู่บนเส้
นเส้นนนีนีเรีเรียกว่
ยกว่า าCenter
Center
๖.Center
Point(CV)
(CV)
Point
การวาดภาพทิวทัวทัศศน์น์คืคืออการวาดภาพแสดงลั
การวาดภาพแสดงลักษณะธรรมชาติ
กษณะธรรมชาติของภู
ของภูมิมปิประเทศที
ระเทศที่ป่ปรากฏให้
รากฏให้เห็เห็นนโดยทั
โดยทั่วไป
่วไป
การวาดภาพทิ
่งหญ้า าท้ท้องนา
องนาภูภูเขาเขาทะเล
ทะเลบ้บ้านเรื
านเรือนอนเป็เป็นนต้นต้นซึ่งซึเป็
่งเป็นนภาพที
ภาพที่ม่มองระยะไกล
องระยะไกล
เช่เช่นนทุทุ่งหญ้
าาประทับบใจผ่
ายทอดความงามอันอัน่ ่นน่าประทั
ใจผ่านผลงานศิ
านผลงานศิลปะ
ลปะด้วด้ยการวาด
วยการวาดถ่าถ่ยภาพ
ายภาพการปั
การปั้น้นและอื
และอื่น่นๆๆโดยแสดง
โดยแสดง
ถ่าถ่ยทอดความงามอั
บรรยากาศที่สวยงาม
่สวยงามทัทังรูงรูปปทรง
ทรงสัดสัส่ดวส่นวนสีสสีันสันแสงเงา
แสงเงาและระยะใกล้
และระยะใกล้ไกล
ไกล
บรรยากาศที
การวาดภาพตามหลักทักทัศศนีนียภาพ
ยภาพ(Perspective)
(Perspective)มีมี๓๓แบบ
แบบคืคืออ
การวาดภาพตามหลั
๑.แบบจุดดรวมสายตา
รวมสายตา(Vanishing
(VanishingPoint)
Point)จุดจุดเดีเดียวยว(One
(OnePoint
PointPerspective)
Perspective): มี: แมีนวเส้
แนวเส้นนระดั
ระดับบ
๑.แบบจุ
านหน้าขนานกั
าขนานกับบเส้เส้นนระดั
ระดับบตาตา(Horizon
(HorizonLine
LineหรืหรืออEye
EyeLevel)
Level)ส่วส่นด้
วนด้านลึ
านลึกจะ
กจะ
ด้าด้นหน้
ไปรวมกันนทีที่จุด่จรวมสายตา
ุดรวมสายตา(VP)
(VP)ซึง่ซึตัง่ งอยู
ตังอยูบ่ บ่นเส้
นเส้นนระดั
ระดับบตาตา(HL)
(HL)
ไปรวมกั
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๒.แบบจุ
๒.แบบจุดดรวมสายตา
รวมสายตา ๒๒ จุจุดด (Two
(Two Point
Point Perspective)
Perspective) :: ภาพ
ภาพ Perspectiveที
Perspectiveที่ม่มีเีเส้ส้นนแนวระดั
แนวระดับบทัทังง
นหน้าาและด้
และด้าานข้
นข้าางไปรวมตรงจุ
งไปรวมตรงจุดดรวมสายตา
รวมสายตา (VP.
(VP. ๑และ
๑และ VP.
VP. ๒)๒) ซึซึ่ง่งอยู
อยู่ด่ด้า้านน ซ้ซ้าายและขวา
ยและขวา
ด้ด้าานหน้
๓.แบบรวมจุดดสายตา
สายตา ๓๓ จุจุดด (Three
(Three Point
Point Perspective)
Perspective) :: ภาพ
ภาพ Perspective
Perspective ทีที่ค่คล้ล้าายกั
ยกับบแบบจุ
แบบจุดด
๓.แบบรวมจุ
รวมสายตา ๒๒ จุจุดด แต่
แต่เเพิพิ่ม่มการมองจุ
การมองจุดดรวมสายตาจากจุ
รวมสายตาจากจุดดทีที่ ่ ๓๓ (VP.
(VP. ๓)๓) ตรงตาม
ตรงตาม แนวดิ
แนวดิ่ง่ง จุจุดดรวมสายตาที
รวมสายตาที่ ่ ๓๓ (VP.
(VP. ๓)๓) ดูดู
รวมสายตา
ภาพได้เเมืมื่อ่ออยู
อยู่ท่ทังด้
ังด้าานบนและด้
นบนและด้าานล่
นล่าางของเส้
งของเส้นน ระดั
ระดับบตา
ตา (HL)
(HL)
ภาพได้
นตอนการวาดเส้นนภาพทิ
ภาพทิววทัทัศศน์น์
ขัขันตอนการวาดเส้
งภาพส่ววนรวมจั
นรวมจัดดภาพให้
ภาพให้เเหมาะสมกั
หมาะสมกับบหน้
หน้าากระดาษ
กระดาษ ร่ร่าางรายละเอี
งรายละเอียยดแต่
ดแต่ลละส่
ะส่ววนน
-- ร่ร่าางภาพส่
ลงน้า้าหนั
หนักกโดยรวม
โดยรวม
-- ลงน
เพิ่ม่มนน้า้าหนั
หนักกแสงเงา
แสงเงา และตกแต่
และตกแต่งงรายละเอี
รายละเอียยดด
-- เพิ
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สีน้ากับท้องฟ้าและแมกไม้
๒

๑๕๙ 159 ๑๕๙ 155
159

ผลงาน
ผลงาน
เรีอนัย
กนาเรีและแมกไม้
ยน
สีนา้ นั
กัก
บท้
งฟ้

สีนา้ กับท้องฟ้าและแมกไม้

๑๖๐ 156
160

ผลงาน
เรีาและแมกไม้
ยน
สีน้ากันั
บท้ก
องฟ้

157
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๑๖๑

แบบฝึกที่ ๒.๖ สีน้ากับท้องฟ้าและแมกไม้
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๑๖๒

แบบฝึกที่ ๒.๖ สีน้ากับท้องฟ้าและแมกไม้
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แบบฝึกที่ ๒.๖ สีน้ากับท้องฟ้าและแมกไม้

๑๖๔

แบบประเมินแบบฝึกที่ ๒.๖
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง สีน้ากับท้องฟ้าและแมกไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑0๑ รายวิชาทัศนศิลป์
ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การประเมินนแบบฝึ
แบบฝึกกทีที่ ๒.๖
่ ๒.๖สีนสีน้ากั�้ำบกัท้บอท้งฟ้
องฟ้
าและแมกไม้
นการประเมิ
ทักษะกระบวนการคิ
ค้าชีแจง การประเมิ
าและแมกไม้
เป็นเป็การประเมิ
นทักนษะกระบวนการคิ
ด ด
สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ทัศนธาตุมาสร้างงานทัศนศิลป์ โดยมีรายการที่ประเมิน คือ สร้างสรรค์จากสิ่งเร้าที่
ก้าหนดให้ได้ ความแปลกใหม่ เสร็จตามเวลา แก้ปัญหาได้ และมีรายละเอียดน่าสนใจ มีคะแนนเต็ม ๑๐
๑0 คะแนน
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
หมายถึง ง ต้องปรับปรุง
หมายถึ
๐ 0-๔
- ๔ คะแนน
หมายถึง ง ผ่าน
๕ ๕-๗
- ๗ คะแนน
หมายถึ
๘ ๘-๑0
- ๑๐ คะแนน
หมายถึ
หมายถึง ง ปฏิบัติได้ดี
รายการประเมิน
สร้างสรรค์
มีความ เสร็จ แก้
มีราย
รวม
ชื่อ-นามสกุล
จากสิ่งเร้าที่ แปลก ตาม ปัญหา ละเอียด
ก้าหนดให้ได้ ใหม่
เวลา ได้
น่าสนใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
.๗.
๘.
๙.
เกณฑ์การให้คะแนน
ท้าได้ดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๒ คะแนน
๑ คะแนน
0๐ คะแนน

160
164

161
๑๖๕165

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ สีน้ากับท้องฟ้าและแมกไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ๒๓๑0๑ รายวิชา ทัศนศิลป์ ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชีวัดและพฤติกรรมบ่งชี
ตัวชีวัด
๔.๑ ตังใจ เพียรพยายามในการ
เรียน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
การเรี
เรียนรูย้ นรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้
และนำา�ไปใช้ใน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน้
ิตประจำ
ชีในชี
วิตวประจ้
าวัน�วัได้นได้

พฤติกรรมบ่งชี
๔.๑.๑ ตังใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
และนำา�ไปใช้ใน
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน้
ในชี
ิตประจำ
ชีวิตวประจ้
าวัน�วัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตังใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตังใจเรียน เอาใจ ตังใจเรียน เอาใจ
ความรู้ ้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
หาความรู
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
การเรี
ในการเรียนรู
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา การเรี
ในการเรียนรู
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูย้ตนรู่างๆ
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าง ๆ
การเรี
้ต่างเป็ๆนเป็น การเรี
บางครัง
บ่อยครัง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตังใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรี
ในการเรียนรู
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทัง งๆ ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ้า
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ข้ข้ออทีที่ ๕่ ๕ อยูอยู่อ่อย่ย่าางพอเพี
งพอเพียยงง
นินิยยามอยู
ามอยู่อ่อย่ย่าางพอเพี
งพอเพียยงง หมายถึ
หมายถึงง คุคุณณลัลักกษณะที
ษณะที่แ่แสดงออกถึ
สดงออกถึงการด้
งการด้าเนิ
าเนินนชีชีววิติตอย่อย่างพอประมาณล
างพอประมาณลมีมีเหตุ
เหตุผผลล
รอบคอบ
รอบคอบมีมีคคุณุณธรรม
ธรรมมีมีภภูมูมิคิคุ้มุ้มกักันนในตั
ในตัววทีที่ด่ดี และปรั
ี และปรับบตัตัววเพืเพื่อ่ออยูอยู่ในสั
่ในสังคมได้
งคมได้ออย่ย่าางมีงมีคความสุ
วามสุขข
ผูผู้ท้ที่อี่อยูยู่อ่อย่ย่าางพอเพี
งพอเพียยงง คืคืออ ผูผู้ท้ที่ดี่ด้าเนิ
้าเนินนชีชีววิติตอย่อย่างประมาณตน
างประมาณตนมีมีเหตุ
เหตุผผลลรอบคอบ
รอบคอบระมั
ระมัดดระวั
ระวังงอยูอยู่ร่รว่วมกัมกับบ
ผูผู้อ้อื่นื่นด้ด้ววยความรั
ยความรับบผิผิดดชอบ
ชอบไม่ไม่เบีเบียยดเบี
ดเบียยนผูนผู้อ้อื่นื่นเห็เห็นนคุคุณณค่ค่าของทรั
าของทรัพพยากรต่
ยากรต่างางๆๆมีมีกการวางแผนป้
ารวางแผนป้อองกังกันนความเสี
ความเสี่ย่ยงงและ
และ
พร้พร้ออมรัมรับบการเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลง
นแปลง
ตัตัววชีชีวัวัดดและพฤติ
และพฤติกกรรมบ่
รรมบ่งชีงชี
ตัตัววชีชีวัวัดด
พฤติ
พฤติกกรรมบ่
รรมบ่งชีงชี
๕.๑
๕.๑ ด้ด้าเนิ
าเนินนชีชีววิติตอย่อย่างพอประมาณ
างพอประมาณ ๕.๑.๑
๕.๑.๑ ใช้ใช้ททรัรัพพย์ย์สสินินของตนเอง
ของตนเองเช่เช่นนเงิเงินนสิสิ่งของ
่งของเครื
เครื่อ่องใช้
งใช้ฯลฯ
ฯลฯอย่อย่างประหยั
างประหยัดด
มีมีเหตุ
เหตุผผลลรอบคอบ
รอบคอบมีมีคคุณุณธรรม
ธรรม
คุคุ้ม้มค่ค่าาและเก็
และเก็บบรัรักกษาดู
ษาดูแแลอย่
ลอย่างดี
างดีรวมทั
รวมทังการใช้
งการใช้เวลาอย่
เวลาอย่างเหมาะสม
างเหมาะสม
๕.๑.๒
๕.๑.๒ ใช้ใช้ททรัรัพพยากรของส่
ยากรของส่ววนรวมอย่
นรวมอย่างประหยั
างประหยัดดคุคุ้ม้มค่ค่าาและเก็
และเก็บบรัรักกษาดู
ษาดูแแลล
อย่อย่างดี
างดี
๕.๑.๓
๕.๑.๓ ปฏิ
ปฏิบบัตัติ ิตนและตั
นและตัดดสิสินนใจด้
ใจด้ววยความรอบคอบ
ยความรอบคอบมีมีเหตุ
เหตุผผลล
๕.๑.๔
๕.๑.๔ ไม่ไม่เอาเปรี
เอาเปรียยบผูบผู้อ้อื่นื่นและไม่
และไม่ทท้าให้
้าให้ผผู้อู้อื่นื่นเดืเดืออดร้ดร้ออนนพร้พร้ออมให้
มให้ออภัภัยยเมืเมื่อ่อผูผู้อ้อื่นื่น
กระท้
กระท้าผิาผิดดพลาด
พลาด
๕.๒
๕.๒ มีมีภภูมูมิคิคุ้มุ้มกักันนในตั
ในตัววทีที่ด่ดี ปรั
ี ปรับบตัตัวว ๕.๒.๑
๕.๒.๑ วางแผนการเรี
วางแผนการเรียยนนการท้
การท้างาน
างานและการใช้
และการใช้ชชีวีวิติตประจ้
ประจ้าวัาวันนบนพื
บนพืนฐานของ
นฐานของ
เพืเพื่อ่ออยูอยู่ในสั
่ในสังคมได้
งคมได้ออย่ย่าางมีงมีคความสุ
วามสุขข ความรู
ความรู้ ข้้ ข้ออมูมูลลข่ข่าวสาร
าวสาร
๕.๒.๒
๕.๒.๒ รูรู้เท่้เท่าทัาทันนการเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลงของสั
นแปลงของสังคมและสภาพแวดล้
งคมและสภาพแวดล้ออมมยอมรั
ยอมรับบและ
และ
ปรัปรับบตัตัววเพืเพื่อ่ออยูอยู่ร่รว่วมกัมกับบผูผู้อ้อื่นื่นได้ได้ออย่ย่างมี
างมีคความสุ
วามสุขข
เกณฑ์กการให้
ารให้คคะแนน
ะแนน (ใช้(ใช้ขข้อ้อมูมูลลจากการสั
จากการสังเกตตามสภาพจริ
งเกตตามสภาพจริงของครู
งของครูผผู้สู้สอน)
อน)
เกณฑ์
พฤติ
พฤติกกรรมบ่
รรมบ่งชีงชี
ไม่ไม่ผผ่าน่าน(0)(0)
ผ่ผ่านาน(๑)(๑)
ดีดี(๒)(๒)
ตามข้
ตามข้ออ๕.๑
๕.๑––๕.๒
๕.๒
ใช้ใช้เงิเนงินและของใช้
และของใช้ ใช้ใช้ททรัรัพพย์ย์สสินินของ
ของ ใช้ใช้ททรัรัพพย์ย์สสินินของ
ของ
ส่ส่วนตั
วนตัวและส่
วและส่วนรวม
วนรวม ตนเองและ
ตนเองและ
ตนเองและทรั
ตนเองและทรัพพยากร
ยากร
อย่อย่างไม่
างไม่ปประหยั
ระหยัดด ทรัทรัพพยากรของ
ยากรของ
ของส่
ของส่วนรวมอย่
วนรวมอย่างาง
ไม่ไม่มมีกีการวางแผนการ
ารวางแผนการ
วนรวมอย่างาง
ประหยั
ประหยัดดคุคุ้ม้มค่ค่าาเก็เก็บบ
ารวางแผน ส่ส่วนรวมอย่
ประหยัดดคุคุ้ม้มค่ค่าาเก็เก็บบ รัรักกษาดู
เรีการเรี
เรียยนและการใช้
นและการใช้
ษาดูแแลอย่
ลอย่างดี
างดี ไม่ไม่
ยนและการใช้ ประหยั
รัรักกษาดู
ษาดูแแลอย่
ลอย่างดี
างดี เอาเปรี
ชีชีววิติตประจ้
ประจ้าวัาวันน
เอาเปรียยบผูบผู้อ้อื่นื่น
ใช้ใช้คความรู
วามรู้ข้ขอ้อมูมูลล
ข่ข่าวสารในการ
าวสารในการวาง
วาง
แผนการเรี
แผนการเรียยนนและ
และ
การท้
การท้างาน
างาน

ดีดีเยีเยี่ย่ยมม(๓)(๓)
ใช้ใช้ททรัรัพพย์ย์สสินินของตนเองและ
ของตนเองและ
ทรัทรัพพยากรของส่
ยากรของส่วนรวม
วนรวม
อย่อย่างประหยั
างประหยัดดคุคุ้ม้มค่ค่าาเก็เก็บบ
รัรักกษาดู
ษาดูแแลอย่
ลอย่างดี
างดี ไม่ไม่เอา
เอา
เปรี
เปรียยบผูบผู้อ้อื่นื่นและไม่
และไม่ทท้าให้
้าให้
ผูผู้อ้อื่นื่นเดืเดืออดร้ดร้ออนน
ใช้ใช้คความรู
วามรู
าาวสารใน
วามรู้ข้ขอ้ข้อมู้อมูลมูลข่ลข่าข่วสารใน
วสาร
ในการ
วางแผนการเรี
ยน
การ
การ
วางแผนการเรี
วางแผนการเรี
ยยนนการ
การ
ท้ท้การทำ
างาน
างาน�และใช้
และใช้และใช้
ในใน ใน
งาน
ชีชีววิติตประจ้
ประจ้าวัาวันน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนือหา
- การสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓
ประเภท
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
-หลักการสร้างงานทัศนศิลป์ ด้วย
เทคนิคสีน้า
ด้านทักษะและกระบวนการ
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
-ใฝ่เรียนรู้
-อยู่อย่างพอเพียง
ภาระงาน/ชินงาน
๑.สีน้าสร้างสรรค์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.ใบความรู้ที่ 2.7

เวลา 1 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนรู้
ขันน้า
๑. ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้แปลกใหม่ โดยใช้สื่อที่จะใช้สอนติดผนังห้องให้
นักเรียนได้มองเห็นได้ชัดเจน
๒. ครูทักทายนักเรียนและพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์จากการเรียนรู้
เรื่องเทคนิคสีน้า
๓. ครูชีแจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้เมื่อเรียนจบ
บทเรียนนีแล้วดังนี
1) นักเรียนสามารถระบายสีน้า“สีน้าสร้างสรรค์” ได้
2) นักเรียนมีความสุขในการเรียน รู้จักการแบ่งปัน เห็นคุณค่าในตนเอง มี
สุนทรียภาพและศิลปะนิสัยที่ดี
๔. ครูสอบถาม พูดคุย ถึงการเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมาและทบทวนเนือหาความรู้เดิม
๕. ครูซักถามถึงความคับข้องใจหรือปัญหาต่าง ๆ ในการนั่งเรียนตามกลุ่มที่ครูจัด
ให้และความรู้สึกของนักเรียนที่ต้อง“แบ่งปัน”การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
๖. ครูอธิบายขันตอนการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการระบายสีภาพด้วยเทคนิคสีน้า
๗. ครูสาธิตขันตอนการระบายสี “สีน้าสร้างสรรค์”
ย ค
๘. นักเรียนร่วมกันอภิปรายขันตอนการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการเขียนภาพด้ด้วนเทคนิ
สีน้าและสรุปขันตอนการระบายสี แล้วคิดสร้างสรรค์งานเขียนภาพด้วยสีน้าตาม
ความถนัดและความสนใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง สีน้าสร้างสรรค์
รายวิชา ทัศนศิลป์

๑๖๗
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หน่
หน่
หน่ววยการเรี
วยการเรี
ยการเรียยนรู
ยนรูนรู้ท้ที่ ้ที่ 22ี่ 2
กลุ
กลุกลุ่ม่มสาระการเรี
่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
ยนรูนรู้ศ้ศิล้ศิลปะ
ิลปะปะ
เวลา
เวลา
เวลา111ชัชั่วชั่วโมง
่วโมง
โมง
ชัชันมั
ชันมั
นมัธธยมศึ
ธยมศึ
ยมศึกกษาปี
กษาปี
ษาปีทที่ ที่ 33ี่ 3

ขัขันสอน
ขันสอน
นสอน
๑.๑.๑.นันักนักเรีกเรีเรียยนนั
ยนนั
นนั่ง่งตามกลุ
ตามกลุ
่งตามกลุ่ม่ม่มและแบ่
และแบ่
และแบ่งงหน้
หน้
งหน้าาทีทีา่กที่กัน่กันเตรี
ันเตรี
เตรียยมวั
ยมวัมวัสสดุสดุอดุอุปอุปกรณ์
ุปกรณ์
กรณ์แและใช้
และใช้
ละใช้ออุปอุปกรณ์
ุปกรณ์
กรณ์จจ้าจ้าพวก
พวก
้าพวก
สีสีนสีน้าน้า้าจานสี
จานสี
จานสีแและแก้
และแก้
ละแก้ววนนว้าน้า้าเตรี
เตรี
เตรียยมพร้
ยมพร้
มพร้ออมในการสร้
อมในการสร้
มในการสร้าางสรรค์
งสรรค์
างสรรค์ผผลงานสี
ผลงานสี
ลงานสีนน้าน้าตามแนวคิ
ตามแนวคิ
้าตามแนวคิดดด
ของตนเอง
ของตนเอง
ของตนเอง
๒.๒.๒.นันักนักเรีกเรีเรียยนแต่
ยนแต่
นแต่ลละคนระบายสี
ละคนระบายสี
ะคนระบายสี“สี
“สี“สีนน้าน้าสร้
สร้
้าสร้าางสรรค์
งสรรค์
างสรรค์”””ตามแนวคิ
ตามแนวคิ
ตามแนวคิดดและประสบการณ์
ดและประสบการณ์
และประสบการณ์ขของ
ขององ
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
๓.๓.๓.ครู
ครูครูสสังสังเกตคุ
เกตคุ
ังเกตคุณณณลัลักลักษณะอั
กษณะอั
ษณะอันนพึนพึงพึงประสงค์
ประสงค์
งประสงค์ด้ด้าด้านการใฝ่
นการใฝ่
านการใฝ่เเรีรีเยยรีนรู
ยนรูนรู้แ้และอยู
้และอยู
ละอยู่อ่อย่่อย่าย่างพอเพี
งพอเพี
างพอเพียยงใน
ยงใน
งใน
ระหว่
ระหว่
ระหว่าางที
งที
างที่น่นัก่นักเรีักเรีเรียยนแต่
ยนแต่
นแต่ลละกลุ
ละกลุ
ะกลุ่ม่มปฏิ
่มปฏิ
ปฏิบบัตบัติงัติงาน
าน
ิงาน
๔.๔.๔.ในระหว่
ในระหว่
ในระหว่าางที
งที
างที่น่นัก่นักเรีักเรีเรียยนแต่
ยนแต่
นแต่ลละคนระบายสี
ละคนระบายสี
ะคนระบายสี““สี“สีนสีน้าน้าสร้
สร้
้าสร้าางสรรค์
งสรรค์
างสรรค์”””ครู
ครูครูคคอยดู
คอยดู
อยดูแและกระตุ
และกระตุ
ละกระตุ้น้น้น
ความสนใจโดยได้
ความสนใจโดยได้
ความสนใจโดยได้สสุ่มสุ่มตัุ่มตัวตัวอย่
อย่
วอย่าางผลงานให้
งผลงานให้
างผลงานให้เเพืพืเ่อพื่อน่อนนๆๆๆได้ได้ได้รร่ว่วรมกั
มกั
่วมกันนชืนชื่นชื่นชม
่นชมชม
๕.๕.๕.ครู
ครูครูคคอยตั
คอยตั
อยตังค้
งค้งค้าาถามและให้
ถามและให้
าถามและให้คค้าค้าแนะน้
แนะน้
้าแนะน้าาระหว่
ระหว่
าระหว่าางที
งที
างที่น่นัก่นักเรีักเรีเรียยนฝึ
ยนฝึนฝึกกปฏิ
กปฏิ
ปฏิบบัตบัติกัติการระบายสี
ิการระบายสี
ารระบายสีนน้าน้า้า
ยนตอบค้
นตอบค้าาถามและสารมารถซั
าถามและสารมารถซักกถาม
กถาม
ถามแสดงความคิ
แสดงความคิดดเห็
ดเห็เห็นนนในระหว่
ในระหว่าางงาง
๖.๖.๖.นันักนักเรีกเรีเรียยนตอบค้
ถามและสารมารถซั
แสดงความคิ
ในระหว่
ปฏิบบัตบัติงัติงาน
ิงาน
ปฏิ
ปฏิ
าน
๗.๗.๗.ครู
ครูครูสสังสังเกตการณ์
เกตการณ์
ังเกตการณ์ทท้าท้างานของนั
งานของนั
้างานของนักกเรีกเรีเรียยนและให้
ยนและให้
นและให้คค้าค้าแนะน้
แนะน้
้าแนะน้าาาสร้
สร้สร้าางแรงจู
งแรงจู
างแรงจูงงใจกั
ใจกั
งใจกับบนับนักนักเรีกเรีเรียยนที
ยนที
นที่ ่ ่
งขาดทักกษะและชื
กษะและชื
ษะและชื่น่นชมนั
่นชมนั
ชมนักกเรีกเรีเรียยนที
ยนที
นที่ส่สร้่สร้าาร้งผลงานได้
างผลงานได้ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์และดี
และดีกกว่กว่าาว่เกณฑ์
าเกณฑ์ทที่ ที่ ี่
ยัยังยังขาดทั
ขาดทั
งผลงานได้
ตามเกณฑ์
และดี
เกณฑ์
าหนด
ก้ก้าก้าหนด
หนด
ุ่มหยิหยิบบผลงานของนั
บผลงานของนั
ผลงานของนักกเรีกเรีเรียยนที
ยนที
นที่ร่ระบายสี
่ระบายสีเเรีรีเยยรีบร้
ยบร้บร้ออยแล้
อยแล้
ยแล้วววสวยงาม
สวยงามสร้
างสรรค์ให้
๘.๘.๘.ครู
ครูครูสสุ่มสุ่มหยิ
ะบายสี
สวยงาม
สร้สร้าางสรรค์
งสรรค์
ให้ให้
่อนในชั
นในชันเรี
นเรียยนได้
ยนได้
นได้ดดู ดู และชื
ู และชื
และชื่น่นชมงานพร้
่นชมงานพร้
ชมงานพร้ออมให้
อมให้
มให้คค้าค้าแนะน้
้าแนะน้าาาเพืเพืเพื่อ่อสร้
่อสร้สร้าางความมั
างความมั่น่นใจและ
่นใจและ
ใจและ
เพืเพืเพื่อ่อนในชั
นเรี
แนะน้
งความมั
งใจแก่นนักนักเรีักเรีเรียยนได้
ยนได้
นได้สสร้สร้าาร้งสรรค์
างสรรค์งงานศิ
งานศิลลปะด้
ลปะด้
ปะด้ววยความชื
วยความชื่น่นชมและเห็
่นชมและเห็
ชมและเห็นนคุนคุณคุณณค่ค่าค่าา
ให้
ให้ให้กก้าก้าลัลั้างลังใจแก่
ใจแก่
งสรรค์
านศิ
ยความชื
และนั
ละนักกเรีกเรีเรียยนร่
ยนร่นร่ววมกั
วมกัมกันนประเมิ
นประเมิ
ประเมินนทันทักทักษะการน้
กษะการน้
ษะการน้าาความรู
าความรู้ไ้ไปใช้
้ไปใช้ดด้วด้วยผลงาน
้วยผลงาน
๙.๙.๙.ครู
ครูครูแและนั
ความรู
ปใช้
ยผลงาน
“สี
“สี“สีนน้าน้ากักั้าบกับท้บท้อท้องฟ้
องฟ้งฟ้าาและแมกไม้
และแมกไม้
าและแมกไม้”””

แผนการจั
แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
ดการเรี
การเรียยนรู
ยนรูนรู้ท้ที่ ้ที่ ๗๗ี่ ๗
เรืเรืเรื่อ่อง่องงสีสีนสีน้าน้าสร้
้าสร้สร้าางสรรค์
างสรรค์
งสรรค์
รายวิ
รายวิ
รายวิชชาชาาทัทัศทัศนศิ
ศนศิ
นศิลลป์ลป์ป์

๑๖๘
๑๖๘
๑๖๘

164
168
168

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขันสรุป
๑. ครูสรุปมโนคติของเนือหา รวมทังข้อเสนอแนะต่าง ๆ
๒. นักเรียนสรุปผลงานการประเมินตนเองในด้านการระบายสี“สีน้าสร้างสรรค์”
ความพึงพอใจกับการพัฒนาสุนทรียภาพและศิลปะนิสัยที่ดี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง สีน้าสร้างสรรค์
รายวิชา ทัศนศิลป์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๖๙

165
169

๑๗๐
๑๗๐
การวั
การวัดดและประเมิ
และประเมินนผล
ผล
สิสิ่ง่งทีที่ต่ต้อ้องการวั
งการวัดด/ประเมิ
/ประเมินน
ด้ด้าานทั
นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ
-ทั-ทักกษะกระบวนการคิ
ษะกระบวนการคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์
ด้ด้าานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
-อยู
-อยู่อ่อย่ย่าางพอเพี
งพอเพียยงง
-ใฝ่
-ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้

166
170
170

วิวิธธีกีการาร
เครื
เครื่อ่องมืงมืออทีที่ใช้่ใช้
แบบประเมินน
ประเมิ
ประเมินนผลงาน
ผลงาน แบบประเมิ
ศิศิลลปะ
ปะ“สี“สีนน้า้า

เกณฑ์
เกณฑ์
--มี-มีมีททักักษะอยู
ษะอยู่ในระดั
่ในระดับบคุคุณณภาพ
ภาพดีดี
ขึดีขึนไปร้
80
ขนไปร้
ึ้นไปร้ออยละ
อยละ
ยละ80
๘๐

สัสังงเกต
เกต

-มี-มีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค์
ประสงค์
อยูอยู่ในระดั
่ในระดับบคุคุณณภาพดี
ภาพดีขขึนไป
ึนไป
ร้ร้ออยละ
ยละ80
80

สร้สร้าางสรรค์
งสรรค์””

แบบสั
แบบสังงเกต
เกต

บับันนทึทึกกผลหลั
ผลหลังงสอน
สอน
ผลการเรี
ผลการเรียยนรูนรู้ ้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปัปัญญหาและอุ
หาและอุปปสรรค
สรรค
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้ข้ออเสนอแนะและแนวทางแก้
เสนอแนะและแนวทางแก้ไขไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผู้ส้สอน
อน
(.......................................................)
(.......................................................)
วัวันนทีที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ.............
น..........พ.ศ.............
ความคิ
ความคิดดเห็เห็นน/ข้/ข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้บ้บริริหหารหรื
ารหรืออผูผู้ท้ที่ได้ี่ได้รรับับมอบหมาย
มอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื
ลงชื่อ่อ......................................ผู
......................................ผู้ต้ตรวจ
รวจ
(.......................................................)
(.......................................................)
วัวันนทีที่..........เดื
่..........เดืออน..........พ.ศ...............
น..........พ.ศ...............

๑๗๑

ใบความรู้ที่ ๒.๗ สีน้าสร้างสรรค์
Cupcake watercolor painting

167
171

๑๗๒

ใบความรู้ที่ ๒.๗ สีน้าสร้างสรรค์
Cat watercolor painting

168
172

169
๑๗๓ 173

ใบความรู้ที่ ๒.๗ สีน้าสร้างสรรค์
Watercolor painting cactus

๑๗๔

ใบความรู้ที่ ๒.๗ สีน้าสร้างสรรค์
Watercolor painting moon

170
174

171
๑๗๕ 175

ใบความรู้ที่ ๒.๗ สีน้าสร้างสรรค์
Watercolor painting eyes

176
๑๗๖ 172

ผลงาน
นักเรี่ บูยรน
“มินแ
ิ กลเลอรี
ณาการ”

177๑๗๗
177
177
173
177
๑๗๗ ๑๗๗
๑๗๗
๑๗๗ 177

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
“สีน“สี
า้ สร้
น“สี
า้ “สี
าสร้
นงสรรค์
งสรรค์
ผลงาน
นา้ าา้สร้
สร้าางสรรค์
งสรรค์

174
๑๗๘ 178

แบบประเมินผลงานศิลปะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง สีน้าสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ2310๑ รายวิชา ทัศนศิลป์ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
การประเมินนงานศิ
งานศิลลปะสี
ปะสีน้านสร้
้าสร้
างสรรค์
นการประเมิ
ทักษะกระบวนการคิ
ดสร้างสรรค์
ค้าชีแจง การประเมิ
างสรรค์
เป็นเป็การประเมิ
นทักนษะกระบวนการคิ
ดสร้างสรรค์
ในการ ใน
ประยุ
กใช้ทกต์ัศในธาตุ
มาสร้มางงานทั
ศนศิลศป์นศิโดยมี
รายการที
่ประเมิ่ปนระเมิ
คือนสร้คืาองสรรค์
จากสิจ่งเร้
าที่ง่กเร้้าาหนดให้
ได้ ได้
การประยุ
ช้ทัศนธาตุ
าสร้างงานทั
ลป์ โดยมี
รายการที
สร้างสรรค์
ากสิ
ที่ก�ำ หนดให้
ความแปลกใหม่ เสร็จตามเวลา แก้ปัญหาได้ และมีรายละเอียดน่าสนใจ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน แบ่งเป็น 3
ระดับ คือ
0-4 คะแนน
หมายถึง ง ต้องปรับปรุง
หมายถึ
หมายถึ
5-7 คะแนน
หมายถึง ง ผ่าน
หมายถึ
8-10 คะแนน
หมายถึง ง ปฏิบัติได้ดี
สร้างสรรค์
จากสิ่งเร้าที่
ก้าหนดให้ได้

ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6
.7.
8.
9.
เกณฑ์การให้คะแนน
ท้าได้ดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

รายการประเมิน
มีความ เสร็จ แก้
มีราย
แปลก ตาม ปัญหา ละเอียด
ใหม่
เวลา ได้
น่าสนใจ

รวม

175
179
๑๗๙

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง สีน้าสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ2310๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้
ตัวชีวัดและพฤติกรรมบ่งชี
ตัวชีวัด
4.1 ตังใจ เพียรพยายามในการ
การเรี
น และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรียน ยและเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
เรียนรูย้ นรู้
การเรี
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน้
และนำา�ไปใช้ใน
ชีในชี
วิตวประจ้
าวัน�วัได้นได้
ิตประจำ

พฤติกรรมบ่งชี

4.1.1 ตังใจเรียน
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ตามข้อ 4.1 – 4.2
ไม่ตังใจเรียน
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตังใจเรียน เอาใจ ตังใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
หาความรู
ความรู
้ ้
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
การเรียนรู
การเรียนรู
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่าง ๆ
เรียนรูย้ตนรู่าง้ต่าๆง เป็
การเรี
ๆ นเป็น การเรี
บ่อยครัง
บางครัง

ดีเยี่ยม (3)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตังใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
การเรียนรู
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่างทัๆง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ้า

176
180
180
๑๘๐
๑๘๐

ข้ข้ออทีที่ 5่ 5 อยู
อยู่อ่อย่ย่าางพอเพี
งพอเพียยงง
นินิยยาม
าม
อยู
อยู่อ่อย่ย่าางพอเพี
งพอเพียยงง หมายถึ
หมายถึงง คุคุณณลัลักกษณะที
ษณะที่แ่แสดงออกถึ
สดงออกถึงงการด้
การด้าาเนิเนินนชีชีววิติตอย่
อย่าางพอประมาณล
งพอประมาณลมีมีเหตุ
เหตุผผลล
รอบคอบ
รอบคอบมีมีคคุณุณธรรม
ธรรมมีมีภภูมูมิคิคุ้มุ้มกักันนในตั
ในตัววทีที่ด่ดี และปรั
ี และปรับบตัตัววเพืเพื่อ่ออยู
อยู่ใ่ในสั
นสังงคมได้
คมได้ออย่ย่าางมีงมีคความสุ
วามสุขข
ผูผู้ท้ที่อี่อยูยู่อ่อย่ย่าางพอเพี
งพอเพียยงง คืคืออ ผูผู้ท้ที่ดี่ด้า้าเนิเนินนชีชีววิติตอย่
อย่าางประมาณตน
งประมาณตนมีมีเหตุ
เหตุผผลลรอบคอบ
รอบคอบระมั
ระมัดดระวั
ระวังงอยู
อยู่ร่รว่วมกั
มกับบ
ผูผู้อ้อื่นื่นด้ด้ววยความรั
ยความรับบผิผิดดชอบ
ชอบไม่ไม่เบีเบียยดเบี
ดเบียยนผู
นผู้อ้อื่นื่นเห็เห็นนคุคุณณค่ค่าาของทรั
ของทรัพพยากรต่
ยากรต่าางงๆๆ มีมีกการวางแผนป้
ารวางแผนป้อองกังกันนความเสี
ความเสี่ย่ยงง
และพร้
และพร้ออมรัมรับบการเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลง
นแปลง
ตัตัววชีชีวัวัดดและพฤติ
และพฤติกกรรมบ่
รรมบ่งงชีชี
ตัตัววชีชีวัวัดด
พฤติ
พฤติกกรรมบ่
รรมบ่งงชีชี
5.1
5.1 ด้ด้าาเนิเนินนชีชีววิติตอย่อย่าางพอประมาณ
งพอประมาณมีมี 5.1.1
5.1.1 ใช้ใช้ททรัรัพพย์ย์สสินินของตนเอง
ของตนเองเช่เช่นนเงิเงินนสิสิ่ง่งของ
ของเครื
เครื่อ่องใช้
งใช้ฯลฯ
ฯลฯอย่อย่าางประหยั
งประหยัดด
คุคุ้ม้มค่ค่าาและเก็
และเก็บบรัรักกษาดู
ษาดูแแลอย่
ลอย่าางดีงดีรวมทั
รวมทังการใช้
งการใช้เวลาอย่
เวลาอย่าางเหมาะสม
งเหมาะสม
เหตุ
เหตุผผลลรอบคอบ
รอบคอบมีมีคคุณุณธรรม
ธรรม
5.1.2
5.1.2 ใช้ใช้ททรัรัพพยากรของส่
ยากรของส่ววนรวมอย่
นรวมอย่าางประหยั
งประหยัดดคุคุ้ม้มค่ค่าาและเก็
และเก็บบรัรักกษาดู
ษาดูแแลล
อย่อย่าางดีงดี
5.1.3
5.1.3 ปฏิ
ปฏิบบัตัติติตนและตั
นและตัดดสิสินนใจด้
ใจด้ววยความรอบคอบ
ยความรอบคอบมีมีเหตุ
เหตุผผลล
5.1.4
5.1.4 ไม่ไม่เอาเปรี
เอาเปรียยบผู
บผู้อ้อื่นื่นและไม่
และไม่ทท้า้าให้ให้ผผู้อู้อื่นื่นเดืเดืออดร้ดร้ออนนพร้พร้ออมให้
มให้ออภัภัยยเมืเมื่อ่อผูผู้อ้อื่นื่น
กระท้
กระท้าาผิผิดดพลาด
พลาด
5.2
5.2 มีมีภภูมูมิคิคุ้มุ้มกักันนในตั
ในตัววทีที่ด่ดี ปรั
ี ปรับบตัตัววเพืเพื่อ่อ 5.2.1
5.2.1 วางแผนการเรี
วางแผนการเรียยนนการท้
การท้าางาน
งานและการใช้
และการใช้ชชีวีวิติตประจ้
ประจ้าาวัวันนบนพื
บนพืนฐาน
นฐาน
อยูอยู่ในสั
่ในสังงคมได้
คมได้ออย่ย่าางมีงมีคความสุ
วามสุขข
ของความรู
ของความรู้ ข้้ ข้ออมูมูลลข่ข่าาวสาร
วสาร
การเปลี่ย่ยนแปลงของสั
นแปลงของสังงคมและสภาพแวดล้
คมและสภาพแวดล้ออมมยอมรั
ยอมรับบและ
และ
5.2.2
5.2.2 รูรู้เท่้เท่าาทัทันนการเปลี
ปรัปรับบตัตัววเพืเพื่อ่ออยูอยู่ร่รว่วมกั
มกับบผูผู้อ้อื่นื่นได้ได้ออย่ย่าางมีงมีคความสุ
วามสุขข
เกณฑ์
เกณฑ์กการให้
ารให้คคะแนน
ะแนน (ใช้
(ใช้ขข้อ้อมูมูลลจากการสั
จากการสังงเกตตามสภาพจริ
เกตตามสภาพจริงงของครู
ของครูผผู้สู้สอน)
อน)
พฤติ
พฤติกกรรมบ่
รรมบ่งงชีชี
ไม่ไม่ผผ่า่านน(0)
(0)
ผ่ผ่าานน(1)
(1)
ดีดี(2)
(2)
ดีดีเยีเยี่ย่ยมม(3)
(3)
ของ
ของ ใช้ใช้ททรัรัพพย์ย์สสินินของ
ของ ใช้ใช้ททรัรัพพย์ย์สสินินของ
ตามข้
ตามข้ออ5.1
5.1––5.2
5.2 ใช้ใช้เงิเงินนและของใช้
และของใช้ ใช้ใช้ททรัรัพพย์ย์สสินินของ
ตนเองและ
ตนเองและ
ตนเองและ
ตนเองและ
ตนเองและ
ตนเองและ
ส่ส่ววนตั
นตัววและ
และ
ทรั
ทรัพพยากรของ
ยากรของ
ทรั
ทรัพพยากรของ
ยากรของ
ทรัพพยากรของ
ยากรของ
ส่ส่ววนรวมอย่
นรวมอย่าางไม่
งไม่ ทรั
ส่ส่ววนรวมอย่
นรวมอย่าางง
ส่ส่ววนรวมอย่
นรวมอย่าางง
ส่ส่ววนรวมอย่
นรวมอย่าางง
ประหยั
ประหยัดด
ประหยัดดคุคุ้ม้มค่ค่าา
ประหยัดดคุคุ้ม้มค่ค่าา ประหยั
ประหยั
ประหยัดดคุคุ้ม้มค่ค่าา ประหยั
ไม่ไม่มมีกีการวาง
ารวาง
เก็เก็บบรัรักกษาดู
ษาดูแแลล
เก็เก็บบรัรักกษาดู
ษาดูแแลล
ษาดูแแลล
แผนการเรี
แผนการเรียยนและ
นและ เก็เก็บบรัรักกษาดู
อย่
อย่าางดีงดี ไม่ไม่เอา
เอา
อย่
อย่าางดีงดี ไม่ไม่เอา
เอา
อย่
อย่าางดีงดี
การใช้
การใช้
เปรี
เปรียยบผู
บผู้อ้อื่นื่นและไม่
และไม่
เปรี
เปรียยบผู
บผู้อ้อื่นื่น
ชีชีววิติตประจ้
ประจ้าาวัวันน
ใช้ใช้คความรู
วามรู้ข้ข้อ้อมูมูลล ท้ท้าาให้ให้ผผู้อู้อื่นื่น
ข่ข่าาวสารในการ
วสารในการวาง
วาง เดืเดืออดร้ดร้ออนน
วามรู้ข้ข้อ้อมูมูลล
แผนการเรี
แผนการเรียยนนและ
และ ใช้ใช้คความรู
ข่ข่าาวสารในการ
วสารในการวาง
วาง
การท้
การท้าางาน
งาน
แผนการเรี
แผนการเรียยนนการ
การ
และใช้
ท้การทำ
ท้าางาน
งาน�งาน
และใช้
และใช้
ใในน ใน
ชีชีววิติตประจ้
ประจ้าาวัวันน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สืบสานศิลปะไทย ใส่ใจอาชีพศิลปิน
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑
รายวิชา ทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๕ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ : ทัศนศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
		
ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทั
านทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ตตามจิ
ามจินนตนาการ
ตนาการและความคิ
และความคิดดสร้สร้าางสรรค์
งสรรค์วิเวิคราะห์
เคราะห์วิพวิพากษ์
ากษ์วิจวารณ์
ิจารณ์
ยทอดความรู้ส้สึกึกความคิ
ความคิดดต่ต่อองานศิ
งานศิลลปะอย่
ปะอย่าางอิงอิสสระระชืชื่น่นชมชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ถ่าายทอดความรู
ตัและประยุ
วชี้วัด กต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
		ตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ม.๓/๑๐ ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จำ�เป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ
ม.๓/๑๐ เลื
ระบุ
อาชีพทีศ่เนศิ
กี่ยลวข้ป์อโดยใช้
งกับงานทั
ป์และทั้นอย่
กษะที
่จาเป็นในการประกอบอาชี
พนั้น ๆ
		
ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑
อกงานทั
เกณฑ์ศทนศิี่กำ�ลหนดขึ
างเหมาะสม
และนาไปจัดนิทรรศการ
ศ ๑.๑
เลือกงานทั
นศิาลงทั
ป์โศดยใช้
ที่กตาหนดขึ
อย่างเหมาะสม
ดนิทศรรศการ
		
๑.๒ ม.๓/๑๑
เข้าใจความสั
มพันธ์รศะหว่
นศิลเป์กณฑ์
ประวั
ิศาสตร์้นและวั
ฒนธรรม เห็และน
นคุณาไปจั
ค่างานทั
นศิลป์
ศ ๑.๒ เข้
มพันฒธ์รนธรรม
ะหว่างทัภูมศิปนศิัญลญาท้
ป์ ประวั
และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่างาน
		
ที่เาป็ใจความสั
นมรดกทางวั
องถิ่นติศภูาสตร์
มิปัญญาไทย
และสากล
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ตัวชี้วัด
		ตัวชี้วัด ศ ๑.๒ ม.๓/๑ ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
กษาและอภิ
ปรายเกี่ยวกับางานทั
ศนศิลป์ศนศิ
ที่สละท้
นคุณลค่ะยุาของวั
นธรรม
		
ศ ๑.๒ ม.๓/๑
ม.๓/๒ ศึเปรี
ยบเทียบความแตกต่
งของงานทั
ป์ใอนแต่
คสมัยฒของวั
ฒนธรรมไทยและ
ศ ๑.๒ ม.๓/๒
		
สากล เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและ
สากล
๒ .สาระสาคัญ/ความคิ
ดรวบยอด
		
- งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและสากลแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันและ
๒ .สาระส
ญ/ความคิดเรวบยอด
การคั
ดเลือาคั
กผลงานโดยใช้
กณฑ์การประเมินที่เหมาะสมทำ�ให้ได้ผลงานที่ดีสามารถนำ�ไปจัดนิทรรศการเผยแพร่
- งานทัศนศิล�ป์มาที่สประกอบอาชี
ะท้อนคุณค่าพของวั
ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันและการ
ผลงานและสามารถนำ
ต่างๆฒนธรรมไทยและสากลแต่
ได้
๓.
สาระการเรี
ยนรู้ เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมทาให้ได้ผลงานที่ดีสามารถนาไปจัดนิทรรศการเผยแพร่
คัดเลื
อกผลงานโดยใช้
		ผลงานและสามารถน
ความรู้ ามา ประกอบอาชีพต่างๆ ได้
		
๑) งานทัศนศิลป์กับการสะท้อน คุณค่าของ วัฒนธรรม
๓. สาระการเรียนรู้
		
๒) ความแตกต่าง ของงานทัศนศิลป์ ในแต่ละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทย และสากล
ความรู้
		
๓) การประกอบ อาชีพทางทัศนศิลป์
งานทัดศนินศิ
ลป์กับการสะท้อน คุณค่าของ วัฒนธรรม
		
๔)๑)การจั
ทรรศการ
๒) ความแตกต่าง ของงานทัศนศิลป์ ในแต่ละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทย และสากล
๓) การประกอบ อาชีพทางทัศนศิลป์
๔) การจัด นิทรรศการ
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ทักษะ/กระบวนการ
๑) ทักษะการคัดแยก
๒) ทักษะการวิเคราะห์
๓)ทักษะการรวบรวมข้อมูล
๔)ทักษะการเปรียบเทียบ
๕) ทักษะการนาความรู้ไปใช้
๖)ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
เจตคติ
๑) แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์งานทัศนศิลป์อย่างอิสระ
๒) ชื่นชมเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑.การใช้เทคโนโลยี
๒. การแก้บัญหา
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑.ซื่อสัตย์สุจริต
๒.มีจิตสาธารณะ
๓.มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๔.รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิน้ งานหรือภาระงาน
หน่วยที่
รหัสตัวชี้วัด
แผนการเรียนรู้ที่...เรื่อง ..
๓. สืบสาน ศ ๑.๒ ม.๓/๑ ๑๖ - ๑๗. สืบสานศิลปะไทย
ศิลปะไทย ศ ๑.๒ ม.๓/๒ ๑๘ – ๑๙. นิทรรศการ “ต้นกล้าศิลปิน”
ใส่ใจอาชีพ ศ ๑.๑ ม.๓/๑๐ ๒๐.แฟ้มสะสมผลงาน
ศิลปิน ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑

ชิ้นงานหรือภาระงาน
ผลงานศิลป์ สร้างสรรค์จิตรกรรมไทย
การจัดนิทรรศการ “ต้นกล้าศิลปิน”
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

๑๘๓
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
กาหนด
๒. ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์

๓. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์

๔. ผลงานมีความเป็นระเบียบ

ระดับคุณภาพ
4๔ (ดีมาก)
าก)
๓3 (ดี)
๒2 (พอใช้)
ผลงานสอดคล้อง ผลงานสอดคล้อง ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ กับจุดประสงค์ กับจุดประสงค์
ทุกประเด็น
เป็นส่วนใหญ่
บางประเด็น
เนื้อหาสาระของ เนื้อหาสาระของ เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง ผลงานถูกต้อง ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางประเด็น
ผลงาน
ผลงานมีแนวคิด ผลงานมีความ
แสดงออกถึง
แปลกใหม่แต่ยัง น่าสนใจ แต่ยัง
ความคิด
ไม่เป็นระบบ
ไม่มีแนวคิด
สร้างสรรค์
แปลกใหม่
แปลกใหม่
และเป็นระบบ
ผลงานมีความ ผลงานส่วนใหญ่ ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ
มีความเป็น
เป็นระเบียบแต่มี
แสดงออกถึง
ระเบียบแต่ยังมี ข้อบกพร่อง
ความประณีต
ข้อบกพร่อง
บางส่วน
เล็กน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน

๓๑ - ๓๖
๒๖ – ๓๐
๒๑ - ๒๕
๑๖ - ๒๐

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตั้งแต่ ๑๖ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑1 (ปรับปรุง)
ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อ
บกพร่องมาก
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง สืบสานศิลปะไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา ทัศนศิลป์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
- งานทัศนศิลป์กับการสะท้อน คุณค่าของ
วัฒนธรรมและ ความแตกต่าง ของงานทัศนศิลป์ ๑. ครูและนักเรียนสนทนาถึงศิลปวัฒนธรรมไทยที่พบเห็นในปัจจุบัน
๒. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ในแต่ละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทย และสากล
-สามารถสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
๑. ครูให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มใหม่ โดยให้นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
- งานทัศนศิลป์กับการสะท้อน คุณค่าของ
แบ่
งกลุง่มกลุ่ม
การแบ่
วัฒนธรรมและ ความแตกต่าง ของงานทัศนศิลป์
๒. ครูบรรยายประกอบตามใบความรู้ที่ 3.1 และสาธิตการสร้างสรรค์งาน
ในแต่ละยุคสมัย
จิตรกรรมไทย
ด้านทักษะและกระบวนการ
๓. ครูให้นักเรียนเตรียมกระดาษวาดรูปขนาด A4 คนละ 1 แผ่น
- ทักษะกระเปรียบเทียบ
๔. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้ตามใบความรู้ที่ 3.1 เลือกสร้างสรรค์งาน
-ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ตามที่นักเรียนสนใจ โดยในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เน้นสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
งานศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด
-ใฝ่เรียนรู้
สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจของตนเอง ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
-มุ่งมั่นในการทางาน
ในชั่งโมงแรกเป้าหมายการเรียนคือออกแบบร่างภาพ
๕. ครูสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการทางาน และให้นักเรียนที่ร่างผลงาน
เสร็จทันเวลามีความแปลกใหม่สะท้อนความเป็นไทย และแสดง
แนวคิดให้เพื่อน ๆ ได้ฟัง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) ผลงานจิตรกรรมไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1)ใบความรู้ที่ 3.1

เวลา 1 ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๗. ครูสังเกตการณ์ทางานของนักเรียนและให้คาแนะนา สร้างแรงจูงใจกับ
นักเรียนที่ยังขาดทักษะและชื่นชมนักเรียนที่สร้างผลงานได้ ตามเกณฑ์
และดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ขั้นสรุป
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปกระบวนกระบวนการสร้างศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์และบอกแนวคิดว่าจะทาอย่างไรต่อสัปดาห์หน้า
๒. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหารวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
๓. ครูนัดหมายให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สาหรับการสร้างสรรค์ผลงานต่อ
หรือนักเรียนสามารถใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์งานได้และผลงานนี้จะ
เป็นผลงานที่ นักเรียนทุกคนจะนาไปจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ“ต้นกล้า
ศิลปิน”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง สืบสานศิลปะไทย
รายวิชา ทัศนศิลป์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ขอบเขตเนื้อหา
- งานทัศนศิลป์กับการสะท้อน คุณค่าของ
วัฒนธรรมและ ความแตกต่าง ของงานทัศนศิลป์
ในแต่ละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทย และสากล
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- งานทัศนศิลป์กับการสะท้อน คุณค่าของ
วัฒนธรรมและ ความแตกต่าง ของงานทัศนศิลป์
ในแต่ละยุคสมัย
ด้านทักษะและกระบวนการ
-ทักษะกระเปรียบเทียบ
-ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
-ใฝ่เรียนรู้
-มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทักทายนักเรียนและพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์
๒. นักเรียนนาผลงานภาพร่างขึ้นมานาเสนอและพร้องที่จะสร้างสรรค์งานต่อ
๓. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
-สามารถสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยได้
๔. ครูแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผล ให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มเดิม
๒. ครูแจกใบความรู้ที่ 3.๑ พร้อมทั้งบรรยายแนวคิดและสาธิตทักษะเพิ่มเติม
๓. ครูให้นักเรียนนาผลงานที่ร่างไว้ออกมาสร้างสรรค์
๔. นักเรียนแต่ละคนสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
๕. ครูสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
๖. ครูสังเกตการณ์ทางานของนักเรียนและให้คาแนะนา สร้างแรงจูงใจกับ
นักเรียนที่ยังขาดทักษะและชื่นชมนักเรียนที่สร้างผลงานได้ ตามเกณฑ์
และดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ขั้นสรุป
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปกระบวนกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย
๒. ครูสรุปเนื้อหารวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
๓. นักเรียนร่วมสรุปทบทวนความรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สืบสานศิลปะไทย
รายวิชา ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) ผลงานจิตรกรรมไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1)ใบความรู้ที่ 3.๑
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๘๖

182
186

๑๘๗
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
-ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
-ทักษะกระบวนการนาความรู้ไปใช้
-ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผลงาน แบบประเมิน
ศิลปะสืบสาน
ศิลปะไทย
สังเกต
แบบสังเกต

183
187

เกณฑ์
-มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้น
ยละอยละ
80 ๘๐
ดีไปร้
ขึ้นอไปร้
-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่
ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ
80

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ที่ ๓.๑ สืบสานศิลปะไทย
งานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัย
ผลงานทัศนศิลป์ล้วนมีปรากฏอยู่ในแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ขึ้นมาก็ล้วน
แต่ต้องการตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งสิ้น สาหรับสังคมไทย ผลงานทางด้านทัศนศิลป์มีความเป็น
ประสงค์ใในการสร้
นการสร้าางสรรค์
งสรรค์งงานมี
านมีออยูยู่ห่หลายปั
ลายปัจจจัจัยย เช่เช่นนเดีเดียยวกัวกับบทัทัศศนศินศิลลป์ป์สากลก็
สากลก็จะมี
จะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งจุจุดดประสงค์
รูปแบบแตกต่างไปจากของไทย และมีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ที่มีบางด้านมีทั้งเหมือนและแตกต่างจาก
ทัศนศิลป์ไทย การเรียนรู้ทาความเข้าใจทัศนศิลป์ไทยและสากล จะช่วยทาให้เราสามารถเปรียบเทียบความ
แตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ระหว่างสองวัฒนธรรมได้
ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย ผลงานทัศนศิลป์ของไทยที่สร้างขึ้นแบ่งออกได้เป็น 2
ประเภท ได้
ตกรรม
มากรรม
และสถาปั
ตยกรรม
และและ
ได้แแก่ก่ วิวิจจิติตรศิรศิลลป์ป์หรืหรืออศิศิลลปะแท้
ปะแท้คือคือผลงานจิ
ผลงานจิ
ตกรรมประติ
ประติ
มากรรม
และสถาปั
ตยกรรม
ประยุกต์ศิลป์ คือ การออกแบบตกต่
ศนศิ
ลป์ลทป์ั้งทั้ง
การออกแบบตกต่าางงและ
และแฟชั
แฟชั่น่น ซึซึ่ง่งปัปัจจจัจัยยทีที่ม่มีอีอิทิทธิพธิพลต่ลต่ออการสร้
การสร้างสรรค์
างสรรค์ผลงานทั
ผลงานทั
ศนศิ
สองประเภท ได้แก่
1. แนวความคิคิดกและปรัชญาความเชื่อ
2. วัสดุและสิ่งแวดล้อม
3. การรับอิทธิพลทางศิลปะ
4. หน้าที่ใช้สอย
สรุปได้ว่า จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย เมื่อพิจารณาหลักฐาน
ทางโบราณสถาน โบราณวัตตถุถุ และศิ
และศิลลปวั
ปวัตตถุถุทที่ปี่ปรากฏตามภู
รากฏตามภูมมิภิภาคต่
าคต่าางงๆๆส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่จจะพบถึ
ะพบถึงความเกี
งความเกี่ย่ยวข้วข้ององ
งของความของความเชื่อ่อ ความศรั
ความศรัททธาทางศาสนาและประเพณี
ธาทางศาสนาและประเพณีวัฒ
วัฒนธรรมในแต่
นธรรมในแต่ลละท้ะท้อองถิงถิ่น่น
เชื่อมโยงกัน ในเรื่องของความของความเชื
เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยรวม
ผลงานทัศนศิลป์ป์ใในวั
นวัฒฒนธรรมสากล
นธรรมสากล ศิศิลลปะสากลเป็
ปะสากลเป็นนศิศิลลปะที
ปะที่มี่พมีพื้นฐานมาจากศิ
ื้นฐานมาจากศิ
ลปะตะวั
นตกมี มี
ลปะตะวั
นตก
วิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย และแพร่
และแพร่หหลายไปยั
ลายไปยังงต่ต่าางชาติ
งชาติตต่า่างง ๆๆ ซึซึ่ง่งผลงานทั
ผลงานทัศศนศิ
นศิลลป์ป์ทที่สี่สร้ร้าางกังกันนขัขั้น้นมาใน
มาใน
สมัยหลังๆส่วนใหญ่จะใช้แบบแผนตามแบบอย่างของศิลปะสากล ในระยะแรกงานศิลปะแบบสากลจะใช้เป็น
แบบเลียนแบบธรรมชาติและสิ่งใกล้ตัว ระยะหลังในสมัยกรีกและโรมันมีบทบาท จึงมีการพัฒนางานศิลปะ
รูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมา
เปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล
1.ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย จะคงไว้ในรูปของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เป็น
ศิลปะประจาชาติที่เราควรภาคภูมิใจ โดยจะแบ่งเป็น 4 ช่วงใหญ่ๆ ดังนี้
- สมัยก่อนสุโขทัย- สมัยสุโขทัย- สมัยอยุธยา- สมัยรัตนโกสินทร์
๒.ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล
2.ทั
นธรรมสากล เป็
เป็นนศิศิลลปะที
ปะที่ม่มีกีการผสมผสานแนวความคิ
ารผสมผสานแนวความคิดดตลอดจนรู
ตลอดจนรูปปแบบต่
แบบต่างางๆๆไว้ไว้
ารใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิ
และวิธธีกีการสร้
ารสร้าางสรรค์
งสรรค์ผผลงานโดยอิ
ลงานโดยอิสสระระโดยแบ่
โดยแบ่งออกเป็
งออกเป็นน3 3สมัสมั
อย่างกว้างขวาง มีการใช้
ย- ยสมัยโบราณ- สมัยกลาง- สมัยใหม่

๑๘๙

งานจิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย เป็นภาพวาดเขียนที่มีเอกลักษณ์
พิเศษตามลักษณะแบบไทย ๆ ที่ได้ทาสืบทอดกันมาจน
เป็นประเพณี เน้นความรู้สึก และรูปร่างด้วยเส้น เสริม
ความงดงามน่าดูขึ้นด้วยสี แสงเงา นั้นมีปรากฏอยู่บ้าง
แต่ไม่ชัดเจนนัก บางภาพก็ไม่มีเอาเสียเลย จิตรกรรมไทย
ที่พบเห็นกันอยู่บ่อย ๆ นั้นมี 3 ลักษณะ คือ
1. จิตรกรรมไทยลายเส้น ได้แก่ ลวดลายไทย
หรือภาพไทยที่เกิดจากการขูด ขีด จารให้เกิดเป็นร่องรอย
จิตรกรรมลายเส้นจากวัดศรี
เป็นเส้นด้วยการนาเอาความงามของธรรมชาติมา
ชุม
ดัดแปลงปรุงแต่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยอุดมคติทางความงามที่เป็นลักษณะพิเศษแบบไทย
2. จิตรกรรมไทยสีเดียว บางทีเรียกกันว่า “จิตรกรรมเอกรงค์” ได้แก่ ลวดลายไทยหรือภาพไทยที่
ระบายสี หรือทาให้เกิดสีเพียงสีเดียวที่เห็นได้อย่างชัดเจน คืองานประเภทภาพลายรดน้าซึ่งเป็นการเขียนภาพ
ปิดด้วยทองคาเปลวบนผิวยางรัก เช่น ตู้พระธรรม เป็นต้น
3. จิตรกรรมหลายสี หรือ “จิตรกรรมพหุรงค์” เป็นการเขียนภาพ หรือลวดลายไทยระบายสีหลาย ๆ
สี บางครั้งก็มีการปิดทองคาเปลวประกอบ มีทั้งภาพเดี่ยว ภาพลวดลาย และประกอบกันเป็นเรื่องราวประดับ
ผนัง สมุดข่อย หรือผืนผ้า เป็นต้น
จิตรกรรมไทยในอดีตส่วนมากเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว หรือไข่ ขาว
บนผนังของสถาปัตยกรรมโยเฉพาะผนังโบสถ์ วิหาร ปราสาท ราชวัง ฯลฯ จึงมัก
เรียกกันว่า “จิตรกรรมฝาผนัง” นอกจากนั้นยังมีปรากฏที่ตู้พระธรรม สมุดข่อย
นับว่ามีคุณค่าทั้งความงาม บันทึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยสมัย
ต่าง ๆ วรรณคดี ฯลฯ ช่วยเสริมแต่งประติมากรรม และสถาปัตยกรรมให้งดงาม
เหมาะสมจรรโลงใจให้ แ ก่ ผู้ พ บเห็ น มี ค วามสุ ข ได้ อ ย่ างประหลาด โดยเฉพาะ
เรื่องราวของพุทธประวัติ ศาสนา และวรรณคดี ช่วยกล่อมเกลาจิตใจผู้พบเห็นได้
งอาคาร
อนด้อวนด้
ยวิวธยวิ
ีการธี
อย่างมาก
งมาก ปัปัจจจุจุบบันันนินิยยมใช้
มใช้ภภาพไทย
าพไทยประดั
ประดับตกแต่
บตกแต่
งอาคารบ้านเรื
บ้านเรื
การคั
ดลอกจากจิ
ตรกรรมไทยโบราณหรืหรือเขี
อเขียนขึ
ยนขึ้น้นมาใหม่
มาใหม่ดด้ว้วยการประยุ
ยการประยุกต์ขึ้น และ
คัดลอกจากจิ
ตรกรรมไทยโบราณ
และ
ตามแบบคตินิยมเดิม
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189

๑๙๐ 186
190
งานจิตรกรรมไทย เป็นงานทัศนศิลป์ ที่ได้แสดงให้เห็นความเชื่อ และเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี และประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย งานจิตรกรรมไทยนิยม
เขียนบนผืนผ้า หรือภาพพระบฏ เขียนบน สมุดกระดาษ
เป็นรูปภาพจิตรกรรมขนาดเล็กเขียนแทรกลงในสมุดที่ทาด้วยกระดาษข่อย หรือกระดาษสาเขียนบนพื้นไม้
เขียน บนฝาผนังปูน (เรียกว่าจิตรกรรมฝาผนัง)

ภาพตัวอย่างผลงาน “จิตกรรมไทย”

๑๙๑

ภาพตัวอย่างผลงาน “จิตกรรมไทย”

187
191

188
192

ภาพตัวอย่างผลงาน “จิตกรรมไทย”

๑๙๒

๑๙๓

ภาพตัวอย่างผลงาน “จิตกรรมไทย”

189
193

๑๙๔

ผลงานจิตรกรรมไทย

190
194

๑๙๕

แบบประเมินผลงานจิตรกรรมไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ - ๒ สืบสานศิลปะไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ2310๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
คาชี้แจง การประเมินผลงานจิตรกรรมไทย เป็นการประเมินทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการ
นธาตุมมาสร้
าสร้างงานทั
างงานทั
ศนศิ
โดยมี
รายการที
่ประเมิ
คือางสรรค์
สร้างสรรค์
าที่กาหนดให้
ประยุกกต์ต์ใใช้ช้ททัศัศนธาตุ
ศนศิ
ลป์ลป์โดยมี
รายการที
่ประเมิ
น คืนอ สร้
จากสิจ่งากสิ
เร้าที่ง่กเร้าหนดให้
ได้ ได้
มีความเป็นไทย เสร็
เสร็จจตามเวลา
ตามเวลา แก้
แก้ปปัญัญหาได้
หาได้และมี
และมีรรายละเอี
ายละเอียยดน่ดน่าสนใจ
าสนใจมีคมีะแนนเต็
คะแนนเต็ม ม10๑๐คะแนน
คะแนน
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
หมายถึ
0-4 คะแนน
หมายถึงง ต้องปรับปรุง
5-7 คะแนน
หมายถึงง ผ่าน
หมายถึ
8-10 คะแนน
หมายถึงง ปฏิบัติได้ดี
หมายถึ
สร้างสรรค์
จากสิ่งเร้าที่
กาหนดให้ได้

ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6
.7.
8.
9.
เกณฑ์การให้คะแนน
ทาได้ดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

รายการประเมิน
มีความ เสร็จ แก้
มีราย
เป็น
ตาม ปัญหา ละเอียด
ไทย
เวลา ได้
น่าสนใจ

รวม
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๑๙๖

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑-๒ เรื่อง สืบสานศิลปะไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ2310๑ รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรี
ยน และเข้
าร่วมกิ
กรรมการ
การเรี
ยน และเข้
าร่วจมกิ
จกรรม
เรี
ยนรูย้ นรู้
การเรี
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ
ไปใช้ ใน
และน�าไปใช้
ในชี
ิตประจำ
ชีวิตวประจ
าวัน�วัได้นได้

พฤติกรรมบ่งชี้

4.1.1 ตั้งใจเรียน
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
ไปใช้ ใน
4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนำ
และน�าไปใช้
ชีวิตวประจ
าวั�นวัน
ในชี
ิตประจำ

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 4.1 – 4.2
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
ความรู้ ้
ใส่ในการเรียน
หาความรู
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู
การเรี
ในการเรียนรู
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่าง ๆ
การเรี
ๆ เป็
เรี
ยนรูย้ตนรู่าง้ต่าๆง เป็
น น การเรี
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูย้ตนรู
่าง้ตๆ่างทัๆ้ง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา

192
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๑๙๗
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทางาน
นิยาม
มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทาหน้าที่
การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้ที่มุ่งมั่นในการทางาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่
กาหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน
6.2 ทางานด้วยความเพียร
พยายาม และอดทนเพื่อให้งาน
สาเร็จตามเป้าหมาย

พฤติกรรมบ่งชี้
6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้แล้วเสร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานด้วยตนเอง
6.2.1 ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ทการทำ
างาน�งาน
6.2.2 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้แล้วเสร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและ
ตามข้อ 6.1 – 6.2
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ ตั้งใจและ
หน้าที่การงาน รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหบน้ัตาิหทีน้่ทาี่ ที่ที่
ปฏิ
บัติหบน้ัตาิหทีน้่ทาี่ ที่ที่ การปฏิ
การปฏิ
ได้รับมอบหมายให้ ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ มีการ
สาเร็จ
มีกบารปรั
ปรุงและ
ปรั
ปรุงบและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหบน้ัตาิหทีน้่ทาี่ ที่ที่
การปฏิ
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ มีการ
มีกบารปรั
ปรุงและ
ปรั
ปรุงบและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นภายในเวลา
ที่กาหนด
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
-อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์
-งานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
-อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์
-งานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่
กาหนด
ด้านทักษะและกระบวนการ
- ทักษะการคัดแยก
- ทักษะการวิเคราะห์
-ทักษะการรวบรวมข้อมูล
-ทักษะการเปรียบเทียบ
-ทักษะการนาความรู้ไปใช้
ด้านคุณลักษณะ
-ซื่อสัตย์สุจริต
-มีจิตสาธารณะ
-มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-รักความเป็นไทย
ขั้นสอน
๑. นักเรียนนั่งตามกลุ่มเดิม ที่ครูจัดให้ เพื่อปฏิบัติกิจกรรม การประเมิน
และวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ และใช้
ผลงาน “งานจิตรกรรมไทย”

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูทักทายนักเรียนและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์จากการ
เรียนรูย้ทนรู
ี่ผ่า้ทนมา
การเรี
ี่ผ่านมา
๒. นักเรียนร่วมแสดงทัศนะ
๓. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
1) นักเรียนสามารถการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้
ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะได้
2) นักเรียนสามารถจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการ
และความก้าวหน้าของตนเอง ด้วยนิทรรศการ“ต้นกล้าศิลปิน”
3) การรวบรวมข้อมูลอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์
๔. ครูตัวนาผลงาน ให้นักเรียนได้ชมและช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่อ
ผลงานตามทัศนคติของนักเรียน
๕. ครูทบทวนความรู้ เกี่ยวกับ การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดย
ใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะรวมถึงการจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง นิทรรศการ“ต้นกล้าศิลปิน”
รายวิชา ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑) ผลงานศิลปะเพื่อใช้ในการจัดแสดง
นิทรรศการ “ต้นกล้าศิลปิน”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1)ใบความรู้ที่ 3.๒

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๙๘

194
198

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง นิทรรศการ“ต้นกล้าศิลปิน”
รายวิชา ทัศนศิลป์
๒. ครูยกตัวอย่างและสาธิตขั้นตอนการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม และให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
วางแผนและออกแบบขั้นตอนการประเมินและวิจารณ์งาน
๓. ครูนาผลงานของนักเรียนมาจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อน
พัฒนาการและความก้าวหน้าเพื่อนเตรียมจัดนิทรรศการ“ต้นกล้า
ศิลปิน”
๔. ครูตั้งคาถามจากบทเรียน
๕. นักเรียนตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการทางาน และให้นักเรียนที่ร่างผลงาน
เสร็จทันเวลามีความแปลกใหม่สะท้อนความเป็นไทย และแสดง
แนวคิดให้เพื่อน ๆ ได้ฟัง
๒. ครูสังเกตการณ์ทางานของนักเรียนและให้คาแนะนา สร้างแรงจูงใจกับ
นักเรียนที่ยังขาดทักษะและชื่นชมนักเรียนที่สร้างผลงานได้ ตามเกณฑ์
และดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
๓. ครูสรุปเนื้อหา รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
๔. นักเรียนร่วมกันสรุปและอธิบายขั้นตอนการประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะได้
๕. นักเรียนร่วมกันสรุปและอธิบายขั้นตอนการจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อ
สะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเองและสามารถเชื่อมโยง
ความรู้เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๙๙

195
199

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
-อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์
-งานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
-อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์
-งานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่
กาหนด
ด้านทักษะและกระบวนการ
- ทักษะการคัดแยก
- ทักษะการวิเคราะห์
-ทักษะการรวบรวมข้อมูล
-ทักษะการเปรียบเทียบ
-ทักษะการนาความรู้ไปใช้
ด้านคุณลักษณะ
-ซื่อสัตย์สุจริต
-มีจิตสาธารณะ
-มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-รักความเป็นไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
1. ครูทักทายนักเรียนและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์จากการ
เรียนรูย้ทนรู
ี่ผ่า้ทนมา
การเรี
ี่ผ่านมา
2. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
1) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของศิลปินได้
2) นักเรียนสามารถจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการ
การและความก้
าวหน้
าของตนเองด้วด้ยนิ
วยนิ
ทรรศการ“ต้นนกล้กล้าาศิศิลลปิปินน””
และความก้าวหน้
าของตนเอง
ทรรศการ“ต้
3) การรวบรวมข้อมูลอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์
๓. ครูตัวนาผลงาน ให้นักเรียนได้ชมและช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่อ
ผลงานตามทัศนของนักเรียน
ขั้นสอน
๑. นักเรียนนั่งตามกลุ่มเดิม ที่ครูจัดให้ เพื่อปฏิบัติกิจกรรม สร้างสรรค์
ชิ้นงานจัดแสดงนิทรรศการ
๒. ครูให้คาแนะนานักเรียนในผลงานตามกลุ่มต่างๆเพื่อความสมบูรณ์ของ
ผลงานจัดแสดงนิทรรศการ
๓. ครูและนักเรียนนาผลงานของนักเรียนที่สมบูรณ์จัดแสดงในมุม
ห้องเรียนเพื่อจัดนิทรรศการ “ต้นกล้าศิลปิน”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง นิทรรศการ“ต้นกล้าศิลปิน”
รายวิชา ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) ผลงานศิลปะเพื่อใช้ในการจัดแสดง
นิทรรศการ “ต้นกล้าศิลปิน”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1)ใบความรู้ที่ 3.2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๐๐
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200

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการทางานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
ในชั้นเรียน หัวข้อ“ต้นกล้าศิลปิน”
๒. ครูสรุปเนื้อหา รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
๓. นักเรียนร่วมกันสรุปและอธิบายขั้นตอนการจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อ
สะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเองและสามารถเชื่อมโยง
ความรู้เพื่อจัดทานิทรรศการศิลปะต่อไปในครั้งหน้า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง นิทรรศการ“ต้นกล้าศิลปิน”
รายวิชา ทัศนศิลป์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๐๑

197
201

๒๐๒
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
- ทักษะการคัดแยก
- ทักษะการวิเคราะห์
-ทักษะการรวบรวมข้อมูล
-ทักษะการเปรียบเทียบ
-ทักษะการนาความรู้ไปใช้
ด้านคุณลักษณะ
-ซื่อสัตย์สุจริต
-มีจิตสาธารณะ
-มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-รักความเป็นไทย

198
202

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผลงาน แบบประเมิน
ศิลปะสืบสาน
ศิลปะไทย

เกณฑ์
-มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้น
ยละอ80
ดีไปร้ขึ้นอไปร้
ยละ ๘๐

สังเกต

-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่
ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ
ร้80
อยละ ๘๐

แบบสังเกต

๒๐๓
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................... ................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๒๐๔ 204
๒๐๔ 204

ใบความรู้ที่ ๓.๒ ต้นกล้าศิลปิน
ใบความรู้ที่ ๓.๒ ต้นกล้าศิลปิน
การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์

2.1 การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ
ลปะที
่สร้างขึ้นนมาย่
อมมีจารณ์
ความแตกต่
งระหว่
งบุคคล
เพราะเป็
ผลจากการที
งานศิ2.1
ผลจากการที
คลดึงงเอาการรั
เอาการรับบรูรู้ ้
การประเมิ
และวิ
งานทัศานศิ
ลป์ าโดยใช้
ทฤษฎี
การวิจนนารณ์
ศิลปะ ่บ่บุคุคคลดึ
ความประทั
ใจที่ส่ไ่ได้ร้ด้าจจงขึ
ากประสบการณ์
การแสดงออกทางศิ
ลปะเพราะเป็
ความแตกต่
น่บอย่
างกว้
างขวางตาม
ความประทั
ใจที
ากประสบการณ์
การแสดงออกทางศิ
ปะ
จึงจึมีงคมีวามแตกต่
างกัางกั
นอย่
าุคงกว้
างงขวางตาม
งานศิลบบปะที
้นมาย่อมมีความแตกต่
างระหว่างบุคลคล
นผลจากการที
คลดึ
เอาการรั
บรู้
ประสบการณ์
การประเมิ
นผลงานทางศิการแสดงออกทางศิ
ลปะ จึงควรเป็นเรืล่อปะ
งของการช่
วยให้เด็กามีงกัพัฒ
นาการ
ดผลการ
ความประทับใจที
่ได้จากประสบการณ์
จึงมีความแตกต่
นอย่
างกว้าการวั
งขวางตาม
เรีประสบการณ์
ยนวิชาศิลปศึกการประเมิ
ษาจึงงควรมุ
งอกงามที
ดดขึขึ้น้นจากการเรี
ราบว่
ตนเอง
ควรมุ
่งวัวัดดระดั
ระดับบความเจริ
ความเจริ
งอกงามที
จากการเรี
ยนาการ
นก็จะได้
จะได้ทการวั
ทราบว่
าตนเอง
น่งผลงานทางศิ
ลปะ จึญงญควรเป็
นเรื่เ่อกิ่เกิงของการช่
วยให้ยยเนด็นกนัมีนักพกเรีเรี
ัฒยนก็
ดาผลการ
วามสามารถและมี
วามถนั
ด้านใดบ้
านใดบ้
ควรแก้
ไขปรั
บ่เปรุ
งขึในด้
านใดบ้
ผลการเรี
ชา
มีเรีคยวามสามารถและมี
วามถนั
างางควรแก้
ไขปรั
บปรุ
นใดบ้
าง าการประเมิ
นผลการเรี
ยนวิยชานวิ
าตนเอง
นวิชาศิลปศึกษาจึงคคควรมุ
่งวัดดดด้ระดั
บความเจริ
ญงอกงามที
กิงดในด้
้นาจากการเรี
ยงนการประเมิ
นักเรียนก็
จนะได้
ทราบว่
กษาที่สาคั
นาการของนั
กกเรีไเรีขปรั
ยยนในด้
างสรรค์
สสุนุนทรีทรียภาพ
การรั
�ำ คัญญ ก็ก็คคือวามถนั
ือ การวั
การวัดดด้พัพัาฒฒนใดบ้
นาการของนั
นในด้
างสรรค์
ยภาพ
การรับรูบย้ รูอารมณ์
้ อารมณ์
มีศิลคปศึ
วามสามารถและมี
าง ควรแก้
บปรุาานการสร้
งนการสร้
ในด้านใดบ้
าง การประเมิ
นผลการเรี
นวิ
ชา
สติ
ดพฤติ
่เกิดจากการเรี
ยนการสอนวิ
ลปะสุนทรียภาพ การรับรู้ อารมณ์
ศิลปปศึัญกญา
ษาทีสัง่สคม
าคัญและการวั
ก็คือ การวั
ดพักฒรรมที
นาการของนั
กเรียนในด้
านการสร้ชาาศิ
งสรรค์
้วิชาศิลปะ
นอกจากนั
ยนจะต้องเรี
ยนรู้ เทคนิชคาศิ
การปฏิ
สติปัญญาการเรี
สังคมยนรูและการวั
ดพฤติ
กรรมที่เกิกดเรีจากการเรี
ยนการสอนวิ
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่น
การสร้างงานศิ
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้นผิว บริเวณว่
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ความรู้ ความเข้าใจด้วย เช่น
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ภาพแม่พระมาดอนนา พระเยซู และเซนต์จอห์น
(The Madonna
and พระเยซู
Child with
The จinfant
ภาพแม่
พระมาดอนนา
และเซนต์
อห์น St. John)
เทคนิ
สีน้ามันบนแผ่and
นไม้Child with The infant St. John)
(TheคMadonna
ผลงานของราฟาเอล
เทคนิคสีน้ามันบนแผ่น(Raphael)
ไม้
แสดงรู
ป
แบบความงามของภาพโดยใช้
ผลงานของราฟาเอล (Raphael) รูปคนเป็นจุดเด่น
มีแสดงรู
ความเวิ
้งว้างของธรรมชาติเป็นฉากหลัรูปงแสดงความตื
ปแบบความงามของภาพโดยใช้
คนเป็นจุดเด่้นลึกใกล้
ไกลโดยใช้
ศนียเป็์วนิทฉากหลั
ยาและการจั
ดองค์ประกอบ
มีความเวิ้งแว้นวทางของทั
างของธรรมชาติ
งแสดงความตื
้นลึกใกล้
ภาพในแนวกรอบสามเหลี
ไกลโดยใช้แนวทางของทัศ่ยนีมย์วิทยาและการจัดองค์ประกอบ
ซึภาพในแนวกรอบสามเหลี
่งเป็นลักษณะความงามในการจั
่ยม ดองค์ประกอบศิลป์ที่ศิลปินใน
สมั
ยฟืน้นลัฟูกศษณะความงามในการจั
ิลปวิทยานิยมทากัน ดองค์ประกอบศิลป์ที่ศิลปินใน
ซึ่งเป็
สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยานิยมทากัน
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ภาพองค์ประกอบศิลป์ (Composition)
เทคนิคสีน้ามันบนผ้าใบ (พ.ศ.2472)
ผลงานของ
ผลงานของ พีพีตต มอนดรี
มอนดรีออันัน(Piet
(PietMondrian)
Mondrian)
เน้นการออกแบบโดยเส้นที่ตัดกันเป็นมุมฉาก
ระหว่างเส้นนอนกับเส้นตั้ง
เกิดเป็นบริเเวณว่
วณว่าางให้
งให้มมีคีความสั
วามสัมมพัพันนธ์กธ์ันกันภายใน
ภายใน
กรอบสี่เหลี่ยม
ด้วยการใช้
เงินนทีที่ส่สดใส
ยการใช้สสีแีแดง
ดง เหลื
เหลือองงน้น้าาเงิ
ดใสรวมทั
รวมทั้ง ้ง
สีขาว ดา และเทา
2. ด้านสาระ เป็นการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะแต่ในแบบนามธรรมที
ละชิ้นว่ามีลักษณะส่
มคุณธรรม
่ใช้เงส้เสริ
นเรขาคณิ
ตตเป็
เรขาคณิ
เป็นนหลั
หลักก
จริยธรรม ตลอดจนจุดประสงค์ต่าง ๆ ทางจิตวิทยาว่าให้สาระอะไรกับผูสรุ้ชมบ้
าง ซึเ่งคราะห์
อาจเป็แนละการประเมิ
สาระเกี่ยวกับนคุณค่าของ
ปการวิ
งานศิ
ปะในด้าานความงามจะตั
นความงามจะตั
งานศิลลปะในด้
ดสิดนสิกันกัทีน่ ที่
รูปแบบการจัดองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรี
ทรียยศาสตร์
ศาสตร์หรืหรืออการเห็
การเห็นคุนณคุณค่าค่ทาง
าทาง
ความงามนั่นเอง

ธรรมชาติ สังคม ศาสนา การเมือง ปัญญา ความคิด จินตนาการ และความฝัน เช่น

ภาพวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2351
(The Third of May 1808)
ผลงานของฟรันซิสโก โจเซ เด โกยา
(Francisco Jose de Goya) จิตรกร
ชาวสเปน
แสดงคุณค่าด้านสาระให้เห็นถึงความ
เจ็บปวดจากการถู
ปวดจากการถูกกย่ยายี�่ำยีแและเข้
ละเข้ายึาดยึด
ครองประเทศสเปนของทหารฝรั่งเศส
ในสมัยนโปเลียนที่มีการสังหาร
ประชาชนผู้แ้แสวงหาอิ
างาง
ประชาชนผู
สวงหาอิสรภาพอย่
สรภาพอย่
ด็นนซึซึ่งสะท้
ความไม่มมี ี
เลือดเย็
ง่ สะท้ออนให้
นให้เเห็ห็นถึงความไม่
คุณธรรมในการปกครองบ้านเมือง

๒๐๗
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3. ด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นการคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในด้านคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นอารมณ์
3. ด้านอารมณ์
ดวิเคราะห์และประเมิ
คุณค่าในด้างนคุ
ณสมบั
ิที่สงามารถกระตุ้นอารมณ์
ความรู้สึกและสื่อความหมายได้
อย่างลึกซึค้งวามรู
ของวั้สสึกดุเป็ซึน่งการคิ
เป็นผลของการใช้
เทคนิคนแสดงออกถึ
ความคิ
ด ตพลั
ความรู้สึกนและสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งของวัสดุ ซึ่งเป็นผลของการใช้เทคนิคแสดงออกถึงความคิด พลัง
ความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในผลงานเช่
ความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในผลงานเช่น
ภาพวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2351 (The
ภาพวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2351 (T
Third of May 1808)
ผลงานของฟรันซิสโกThird
โจเซ of
เด May
โกยา 1808)
นซิสโก โจเซ เด โกยา
(Francisco Jose deผลงานของฟรั
Goya) จิตรกรชาว
(Francisco Jose de Goya) จิตรกรชาว
สเปน
สเปน
แสดงคุณค่าด้านสาระให้เห็นถึงความเจ็บปวด
แสดงคุณค่าด้านสาระให้เห็นถึงความเจ็บป
จากการถูกย่ายีและเข้จากการถู
ายึดครองประเทศสเปน
กย่ายีและเข้ายึดครองประเทศส
ของทหารฝรั่งเศส ในสมั
ย
นโปเลี
นที่มในสมั
ีการ ยนโปเลียนที่มีกา
ของทหารฝรัย่งเศส
สังหารประชาชนผู้แสวงหาอิ
สรภาพอย่้แาสวงหาอิ
ง
สังหารประชาชนผู
สรภาพอย่าง
เลือด็น ซึ่งสะท้อนให้เลืเห็อนด็ถึนงความไม่
ม
ี
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มี
คุณธรรมในการปกครองบ้
า
นเมื
อง
คุณธรรมในการปกครองบ้
านเมือง

ประติมากรรมชื่อ ปิเอตา ( Pieta )
ประติมากรรมชื่อ ปิเอตาผลงานของ
( Pieta )มิเคลันเจโล (Michelongelo Buonarroti)
ผลงานของ มิเคลันเจโล (Michelongelo
Buonarroti) ประกอบศิลป์ที่จัดไว้ในแนวกรอบของรูปสามเหลี่ยม
แสดงคุณค่าด้านความงามขององค์
ซึ่งเป็นการจัประกอบศิ
ดองค์ประกอบศิ
ป์ทในแนวกรอบของรู
ี่นิยมกันมากในผลงาน
ศิลปะสมั
แสดงคุณค่าด้านความงามขององค์
ลป์ที่จัดลไว้
ปสามเหลี
่ยมยฟื้นฟูศิลปวิทยา
(Renaissance)
้นยังแสดงความงามของแนวเส้
ซึ่งเป็นการจัดองค์ประกอบศิ
ลป์ที่นิยมกันนอกจากนั
มากในผลงาน
ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทนยาโค้งของพระเศียรพระแม่มาเรีย
ที่ก้น้มยัพระพั
กตร์ลงกับแนวเส้นโค้งของพระวรกายองค์
ระเยซูที่นมอนพาดอยู
(Renaissance) นอกจากนั
งแสดงความงามของแนวเส้
นโค้งของพระเศียพรพระแม่
าเรีย ่บนตัก
อย่านงงดงามกลมกลื
น ได้คุณค่พาทางอารมณ์
ความรู้สึกเป็
นอย่กางดี ทาให้มองเห็นถึงความรู้สึกของแม่ผู้มีความรัก
ที่ก้มพระพักตร์ลงกับแนวเส้
โค้งของพระวรกายองค์
ระเยซูที่นอนพาดอยู
่บนตั
กพันต่อลูก รวมทั
ค่าาสาระทางด้
กด้วย ้สึกของแม่ผู้มีความรัก
อย่างงดงามกลมกลืน ได้คความผู
ุณค่าทางอารมณ์
ความรู้งยั้สงึกได้เป็คนุณอย่
งดี ทาให้มานศาสนาอี
องเห็นถึงความรู

ความผูกพันต่อลูก รวมทั้งยังได้คุณค่าสาระทางด้านศาสนาอีกด้วย

208 208
204
๒๐๘ ๒๐๘
208
๒๐๘
กระบวนการวิจารณ์งา
1. ขั้นระบุข้อม
กระบวนการวิ
จารณ์งจานศิ
กการและวิ
ธีการ ธีการ
กระบวนการวิ
ารณ์ลงปะตามหลั
านศิลปะตามหลั
กการและวิ
กระบวนการวิจารณ์งานศิลปะตามหลักการและวิธีการ
1. 1.ขั้นขัระบุ
มู้อลมูของผลงานเป็
นนข้ข้ออมูมูลนลรายละเอี
ยยดสั
วกั
ผลงาน
ชื่อ่อ ชื่อศิลปิน ขนาด วัสดุ เทคน
1.
ขัข้น้อขระบุ
้อมูลของผลงานเป็
ข้รายละเอี
อมูลรายละเอี
ยดสัง่ย่ยเขปเกี
่ยวกับประเภทของงาน
ชื่อชืผลงาน
้นระบุ
ลขของผลงานเป็
ดสังงเขปเกี
เขปเกี
วกับบประเภทของงาน
ประเภทของงาน
ชืชื่อ่อผลงาน
2. ขั้นตอนการ
ศิลปิศิลนปิศิขนาด
สวัดุสเทคนิ
งเมื
่อ่อาพ.ศ.ใด
ปัปัจจจุจุบบันันปัติติจดดจุตัตับ้ง้งันอยู
แบบการสร้
งสรรค์าเเป็งสรรค์
ป็นนแบบใด
แบบใด
ปิน วัขนาด
สดุคเทคนิ
ีกาาร
งเมื
่อ พ.ศ.ใด
ติด่ท่ทตัี่ไี่ไหน
้งอยูรูรู่ทปปี่ไหน
รูปแบบการสร้
เป็นแบบใด
นลขนาด
ดุ วัเทคนิ
ควิธวิีกธาร
ีกคารวิสร้ธสร้
างเมืสร้
พ.ศ.ใด
อยู
หน
แบบการสร้
าางสรรค์
2. 2.ขั้นขัตอนการพรรณนาผลงาน
เป็เป็นนการบั
ทึทึการบั
กกข้ข้อนอมูมูทึนลลกทึจากการมองเห็
นนภาพผลงานในขั
ภาพผลงานในขั
ลจากการมองเห็
นภาพผลงานในขั
าเป็น เช่น ภาพคน
2.
ขั้นตอนการพรรณนาผลงาน
เป็เป็นนนการบั
ข้กอข้มูอลมูจากการมองเห็
นภาพผลงานในขั
้นตอนการพรรณนาผลงาน
การบั
จากการมองเห็
้น้นต้ต้นนว่ว่าาเป็้นเป็ต้นนนว่้นาต้เป็นนว่ภาพอะไร
3. ขัน้ วิเคราะห
ภาพอะไร
เช่นเช่ภาพคน
ภาพสั
ตภาพสั
ว์ตว์ภาพทิ
ทัวทัศศน์น์ภาพหุ
งสรรค์าแแงสรรค์
บบใดแบบใด
ภาพอะไร
น ภาพคน
ตว์วภาพทิ
วภาพหุ
ทัศน์่นภาพหุ
ต้น มีคคเในการสร้
ทคนิคในการสร้
ภาพอะไร
น เช่
ภาพคน
ภาพสั
ภาพทิ
่นนินิ่ง่งเป็เป็่นนนนิต้ต้่งนนเป็มีมีนเเทคนิ
ทคนิ
ในการสร้
าางสรรค์
บบใด
ายทอดเป็นแบบใด จา
ลักษณะภาพรวมของผลงานว่
ดอยู่ใพิพินประเภทใด
พิปจารณารู
3. 3.ขัน้ ขัวิ3.
เป็เนป็การดู
าาจัจัดดอยู
ารณารู
ปแบบการ
แบบการ
น้ วิเคราะห์
เป็เป็
นลักการดู
ลักษณะภาพรวมของผลงานว่
จันประเภทใด
ดอยูา่ใจันประเภทใด
พิจปารณารู
แบบการปถ่แบบ
น้ เคราะห์
วิขัเคราะห์
นการดู
ลนษณะภาพรวมของผลงานว่
ักการดู
ษณะภาพรวมของผลงานว่
อยูา่ใ่ในประเภทใด
จจารณารู
ถ่ายทอดเป็
นาแบบใด
จาแนกทั
ศนธาตุ
ละองค์
ปประกอบศิ
ลลป์ปป์อระกอบศิ
นย่นออยให้
ามีมีเหห็อหลันยให้
ลักว่กการ
นจแบบใด
�แนกทั
ศนธาตุ
และองค์
ลป์ออกจากภาพรวมเป็
มีจัดหภาพที
ลัก ่กลมกลืนหรือข
ถ่การถ่
ายทอดเป็
นแบบใด
จาแนกทั
ศแนธาตุ
และองค์
ประกอบศิ
ลป์ออกจากภาพรวมเป็
ส่ยให้
วนย่
าการ
มีเห็หนลัว่กาการ
ถ่ายทอดเป็
นยทอดเป็
แบบใด
าแนกทั
ศจำนธาตุ
และองค์
ระกอบศิ
ออกจากภาพรวมเป็
อกจากภาพรวมเป็
นนส่ส่ววนย่
เเห็นห็อนส่นยให้
ว่วว่านย่
4. ขั้นตีความเ
จัดภาพที
ลมกลื
หรื
อลมกลื
ขัอนดขัหรื
แย้
จัการจั
ด่กภาพที
่กนลมกลื
ขัอย่
งแย้
อย่งาอย่
งไรางไร
ภาพที
นองหรื
อาแย้ขังไร
จัดภาพที
่กดลมกลื
น่กหรื
ดแย้
งดอย่
าดงไร
4. 4.ขั้นขัตี4.
การค้
หาความหมายของผลงานว่
าา ศิศิลลปิปินานหรื
งสรรค์
งการสื
ขัค้นวามเป็
ตีคนวามเป็
นการค้
นหาความหมายของผลงานว่
ศิลอาปิผูนศิ้สหรื
อนผูหรื
้สร้อาตตงสรรค์
ต้อ่อ่องการสื
ให้ผู้ชม่อให้ผลงานได้
เป็
การค้
นหาความหมายของผลงานว่
ลร้าปิงสรรค์
ผู้อ้อ้สงการสื
ร้างสรรค์
ผู้ชม รับรู้เกี่ยวกับอะ
้นคตีวามเป็
นการค้
นหาความหมายของผลงานว่
ให้ให้ผตผู้ชู้ชอม่อมงการสื
5. ขั้นประเมินผลเป็นก
ผลงานได้
รับรรูับ้เกีรู่ย้เรกีวกั
บ้เกีอะไร
น นสภาพปั
ญญหาในชุ
ิปัญญาท้
่น เป็
นต้ต้่นนนเป็นต้น
ผลงานได้
ับ่ยรูวกั
วกับเช่อะไร
เช่น สภาพปั
ญมหาในชุ
ชน
สัและภู
งคมมมและภู
มิปอัญงถิ
ญาท้
องถิ
ผลงานได้
บ่ยอะไร
เช่
สภาพปั
หาในชุ
มชน
ชนสัสังมงคม
คม และภู
เป็นนการประเมิ
การประเมิ
าของผลงานศิ
ปะชิ
้นจจากการพิ
กในเบื
ข้อดีและข้อด้อยในด
5. 5.
ขั้นขัประเมิ
ผลเป็
การประเมิ
นคุนณ
ลลปะชิ
้นล้นจากการพิ
ารณาทุจารณาทุ
ในเบื
สรุ
5.้นประเมิ
ขั้นนประเมิ
นผลเป็
ณคุณค่าค่ของผลงานศิ
้นนั้นนัจากการพิ
กข้้อ้อองต้งต้
้อปงต้ปให้ให้
น้องต้
สรุนปให้สรุเห็ปนให้
นผลเป็
นการประเมิ
คุณค่าค่นของผลงานศิ
าคุนของผลงานศิ
ปะชิ้น้นลนันัปะชิ
จากการพิ
กข้จอารณาทุ
ในเบื
นข้นอสรุในเบื
เห็นเห็ข้นอข้เห็
ดีอแนดีละข้
อละข้
้อหาและเรื
่อ่องราว
ละหลั
การจั
ดกองค์
ระกอบศิ
นเนื้อ้อหาและเรื
หาและเรื
่อกงราว
หลั
ศนธาตุ
และหลั
กการจั
ดองค์
ทักฝีษะ
ข้แอละข้
ดีอดีแด้แอละข้
ออด้ด้าออนเนื
ยในด้
า้อานเนื
งราว
กทักศแทัแนธาตุ
แกละหลั
การจั
องค์
ประกอบศิ
ลษะป์ฝีทัลฝีมมป์กือือษะ
มและการถ่
ือฝีมือ ายทอดความง
ด้ยในด้
อยในด้
ายในด้
นเนื
หาและเรื
งราว่อหลั
หลั
กทัทัศหลั
ศนธาตุ
นธาตุ
ละหลั
ปดระกอบศิ
ลลปป์ป์ระกอบศิ
ทัทักกษะ
และการถ่
ายทอดความงาม
่อการพั
ฒนาหรื
นาหรื
อตัตัดดสิสินอนผลงานชิ
และการถ่
ายทอดความงาม
เพืเพื่อการพั
้น้นนันั้น้น ้นนั้น
และการถ่
ายทอดความงาม
เพื่อฒการพั
ฒอนาหรื
ตัผลงานชิ
ดสินผลงานชิ
งการวิ
จารณ์
ารณ์งจงานศิ
านศิ
ปะ
ตัตัววอย่อย่าตัางการวิ
วอย่าจงการวิ
ารณ์ลลงปะ
านศิลปะ

ระบุขัข้น้อระบุ
ของผลงาน
1.1. ขัขั้น้น1.
ระบุ
มูลขของผลงาน
้อมูลของผลงาน
ประเภทงาน
ประเภทงาน
: จิต:รกรรม
ประเภทงาน
จิตรกรรม
ผลงาน
<โมนาลิ
ซซาา (( Mona
Lisa
ชืชื่อ่อผลงาน
:: <โมนาลิ
Mona
Lisa) ) Lisa )
ชื่อผลงาน
: <โมนาลิ
ซา ( Mona
เลโอนาร์
โโดด ดา
dadaVinci
ชืชื่อ่อศิศิลลปิชืปิน่อนศิ::ลเลโอนาร์
ดา โวิวิดนนชีดา
ชี (( วิLeonado
Leonado
Vinci
) )
ปิน : เลโอนาร์
นชี ( Leonado
da) Vinci
ชาวอิ
าเลียยตนนาเลียน
ศิศิลลปิปินนศิชาวอิ
าเลี
ลปินตตชาวอิ
ขนาดผลงาน
53
ขนาดผลงาน
:: >77
>77
53 ซม.
ขนาดผลงาน
: xx>77
xซม.53 ซม.
เทคนิ
ค
วั
ส
ดุ
:
สี
น
ามั
้
น
บนแผ่
ไม้ไม้ นไม้
เทคนิคเทคนิ
วัสดุค วัส: ดุ สี:น้ามันสีบนแผ่
น้ามันนนบนแผ่
ผลงานสร้
งเมื่อ่อปีาปีงเมื
พ.ศ.2046
-- 2049(
ค.ศ.1503
-- ผลงานสร้
าางเมื
::พ.ศ.2046
2049(
ค.ศ.1503
ผลงานสร้
่อปี:พ.ศ.2046
- 2049(
ค.ศ.1503
15061506
1506
)) )
ปัจจุบันอยู่ที่ : พพิธภัณฑ์ลูฟว์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ปัจจุบันปัอยู
ณฑ์ธลภัูฟณว์ฑ์กรุลูฟงปารี
ประเทศฝรั
่งเศส ่งเศส
จจุบ่ทันี่ : อยูพพิ
่ที่ ธ: ภัพพิ
ว์ กรุสงปารี
ส ประเทศฝรั
รูปแบบการสร้างสรรค์ : เป็นงานศิลปะตะวันตก
รูปแบบการสร้
างสรรค์างสรรค์
: เป็:นงานศิ
ปะตะวั
นตก นตก
รูปแบบการสร้
เป็นลงานศิ
ลปะตะวั
การถ่ายทอดรูปแบบเหมือนจริงตามลักษณะ
การถ่
าการถ่
ยทอดรู
ปแบบเหมื
อนจริงอตามลั
ษณะกษณะ
ายทอดรู
ปแบบเหมื
นจริงกตามลั
แบบอย่างของศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
แบบอย่
างของศิางของศิ
ล)ปะสมัลยปะสมั
ฟื้นฟูยศฟืิล้นปวิฟูทศยาการ
แบบอย่
ิลปวิทยาการ
( Renaissance
( Renaissance
) )
( Renaissance

205
209
๒๐๙
๒๐๙ 209

2.2.ขัขั้น้นพรรณนาในผลงาน
พรรณนาในผลงาน
เป็เป็นนภาพเขี
ภาพเขียยนครึ
นครึ่งตั่งตัวว( (Portrait
Portrait) )สุสุภภาพสตรี
าพสตรีผผมยาวมี
มยาวมีผผ้าคลุ
้าคลุมมหวีหวีผผมแสกกลาง
มแสกกลางเสืเสื้อ้อคลุคลุมมด้ด้วยสี
วยสีดดาเรีาเรียยบบ
เห็เห็นนใบหน้
ใบหน้าเกื
าเกืออบตรง
บตรงลลาตั
าตัวบิววบิดบิดเบี
าสัาสั่ำมสัมผัมผัสผัสข้สข้อข้อมือมือมือซ้อซ้าซ้ยที
าายที
่วงาราบอยู
่ว่วงาราบอยู
่บ่บนที
่วางแขนของ
่วางแขนของ
ล�ำตั
ดเบี
เบี้ย้ยวเล็
้ยวเล็
วเล็กกน้กน้อน้อยอยยมืมือมือขวาวางคว่
อขวาวางคว่
ขวาวางคว�
ยที
งาราบอยู
่บนทีนที
่วางแขนของ
งบเงียยบยบบบรรยากาศเร้
บรรยากาศเร้นนลันลับลับบชวนฝั
ชวนฝันนภาพส่
นภาพส่
ภาพส่
นขยายนั
ตาและรอยยิ
าและรอยยิ
เก้เก้าอีาอี้ เบื้ เบื้อ้องหลั
งหลังเป็
งเป็นนภาพของทิ
ภาพของทิวทัวทัศศน์น์สสงบเงี
งบเงี
บรรยากาศเร้
ชวนฝั
วนขยายนั
ววนขยายนั
ยยน์ยน์ตน์ตาและรอยยิ
้ม้ม้ม
ของโมนาลิซซา าทีที่แ่แสดงออกถึ
และตั้งค้ง้งคาถามว่
ค�ำถามว่
ของโมนาลิ
สดงออกถึง ง ความรู
ความรู้ส้สึกึกทีที่ต่ต้อ้องการค้
งการค้นนหาหาบับังเกิ
งเกิดดความรู
ความรู้ส้สึกึกและตั
และตั
าถามว่า าาโมนาลิซากก�ำลัง
โมนาลิ
ซซากากาลั่ าลังคิงคิดดอะไรอยู
อะไรอยู่ ่
คิโมนาลิ
ดอะไรอยู
3.3.ขัขั้น้นวิวิเคราะห์
เคราะห์เป็เป็นนงานจิ
รกรรมที่ม่ม่มีคีคีคุณุณุณค่ค่ค่าาในการแสดงออกทั
าในการแสดงออกทั
ในการแสดงออกทั้งในด้
้งในด้านความงาม
านความงามด้าด้นสาระ
นสาระ
านสาระและด้
และด้
และด้
งานจิตตรกรรมที
รกรรมที
าานนาน
อารมณ์
อารมณ์คความรู
วามรู้ส้สึกึก
ด้ด้านความงาม
านความงาม เป็เป็นนภาพที
ภาพที่ส่สร้าร้งสรรค์
างสรรค์
โโดยยึ
ดดทฤษฎี
กการเลี
ยยนแบบตามธรรมชาติ
ยยนแบบ
นแบบ
งสรรค์โดยยึ
ดยยึ
ดทฤษฎี
ทฤษฎี
การเลี
ารเลี
ยนแบบตามธรรมชาติ
นแบบตามธรรมชาติคืคือคือการเลี
อการเลี
การเลี
ยนแบบ
ความงามตั
งามตั้งแต่
้งแต่รรูปูปร่ร่าางงรูรูปปทรง
ทรง
และน�
้ำาหนั
หนักกกแสงเงา
แสงเงา
ภาพที
อกลั
ษณ์
ฉพาะของเลโอนาร์
ความ
ทรงสีสีสีสสสันันันและน้
และน้าหนั
แสงเงาเป็เป็เป็นนนภาพที
ภาพที่ม่ม่มีเีเอกลั
ีเอกลักกกษณ์
ษณ์เเฉพาะของเลโอนาร์
เฉพาะของเลโอนาร์โดโดดาดาวินวิน
ชีชีในการเขี
นภาพผู้ห้ห้หญิญิญิงงงคืคืคือออนินินิยยยมเขี
มเขียยยนคิ
นคิ้วบางเลื
้วบางเลืออนราง
นรางและมี
และมีรอยยิ
รอยยิ้มมุ้มมมุปากที
มปากที่คคล้่คล้าล้ายยายๆๆๆกักันกันกันกับกับภาพอื
บภาพอื
ภาพอื
ของ
ของ
ในการเขียยนภาพผู
นภาพผู
มเขี
นคิ
่น่น่นๆๆๆของ
เขา
เขา เป็เป็นนภาพที
ภาพที่ม่มีเอกลั
ีเอกลักกษณ์
ษณ์ในการจั
ในการจัดดภาพตามแบบอย่
ภาพตามแบบอย่างของศิ
างของศิลลปะสมั
ปะสมัยยฟืฟื้น้นฟูฟูศศิลิลปวิปวิททยาการ
ยาการ(Renaissance)
(Renaissance)
คลเป็นนประธานของภาพและมี
ประธานของภาพและมีฉฉากหลั
ากหลังเป็
งเป็นนทิทิววทัทัศศน์น์แแสดงบรรยากาศตามจิ
สดงบรรยากาศตามจินนตนาการ
ตนาการ
เพราะศิ
คืคืออมีมีบบุคุคคลเป็
ตนาการเพราะศิ
เพราะศิลลลปิปิปินนนในใน
ใน
กลางของจั
ลางของจั
กรวาล
รวาลเป็เป็เป็
้ควบคุ
วบคุ
มธรรมชาติ
ธรรมชาติยึยึดยึดมัดมั่นมั่นในเหตุ
่นในเหตุ
ในเหตุ
ค่าของ
าของ
สมัสมัยยนันั้น้นมีมีคความเชื
วามเชื่อ่อว่าว่มนุ
ามนุษษย์ย์เย์ป็เเป็นป็นศูนศูนศูนย์นย์กย์กลางของจั
กกรวาล
นนผูนผู้คผู้ควบคุ
มมธรรมชาติ
ผผลผลคุลคุณคุณค่ณค่าของ
ความเป็
ความเป็นนมนุมนุษษย์ย์ออยูยู่ท่ทีคี่ความคิ
วามคิดดความรู
ความรู้ และความสามารถ
้ และความสามารถ
ด้ด้านสาระ
านสาระเป็เป็นนภาพที
ภาพที
่แ่แสดงให้
เห็เห็นเห็นวันฒ
วัฒวันธรรมการแต่
งกายของคนชั
งกายของคนชั
้น้นสูสูงในสมั
ง้นในสมั
ยยนันั้น้นทัยทั้งนัด้้งนด้านเสื
าทันเสื
ผ้า า ้อผ้า
ภาพที
่แสดงให้
สดงให้
ฒนธรรมการแต่
นธรรมการแต่
งกายของคนชั
สูงในสมั
้งด้้อา้อผ้นเสื
เครื
และความนิ
ผผมยาวหวี
แแสกกลางตามสมั
ยยนิยนิยนิยมยมในแฟชั
่น่นแบบฟลอเรนไทน์
ในอิ
ในอิ
ตาลีาลี
เครื่อ่องนุงนุ่งห่่งห่มมและความนิ
และความนิยยมในการไว้
ยมในการไว้
มในการไว้
ผมยาวหวี
มยาวหวี
แสกกลางตามสมั
สกกลางตามสมั
มในแฟชั
ในแฟชั
่นแบบฟลอเรนไทน์
แบบฟลอเรนไทน์
ใตนอิ
ตาลี
นอกจากที
นอกจากที่ป่ปรากฏให้
รากฏให้เห็เห็นนในภาพโมนาลิ
ในภาพโมนาลิซซา ายัยังเห็
งเห็นนได้ได้ในภาพอื
ในภาพอื่น่นๆๆของเขาอี
ของเขาอีกกนอกจากนี
นอกจากนี้ ภาพโมนาลิ
้ ภาพโมนาลิซซายัายังเป็
งเป็นน
ภาพที
ภาพที่เลโอนาร์
่เลโอนาร์โดโดดาดาวินวินชีชีถ่ถ่ายทอดบุ
ายทอดบุคคลิลิกกของตนเองแฝงไว้
ของตนเองแฝงไว้ในใบหน้
ในใบหน้าของโมนาลิ
าของโมนาลิซซา าซึซึ่งจะมี
่งจะมีลลักักษณะเค้
ษณะเค้าโครง
าโครง
รูปรูปหน้หน้าทีาที่ค่คล้ล้ายกั
ายกันน
ด้ด้านอารมณ์
านอารมณ์คความรู
วามรู้ส้สึกึก เป็เป็นนภาพที
ภาพที่แ่แสดงออกให้
สดงออกให้เห็เห็นนถึถึงอารมณ์
งอารมณ์คความรู
วามรู้ส้สึกึกภายในของโมนาลิ
ภายในของโมนาลิซซาทีาที่แ่แฝงฝง
อยูอยู่ในท่
ได้จจจากนั
ากนัยยยน์น์น์ตตตาและรอยยิ
าและรอยยิ้ม้ม้มปริ
ปริศศศนา
รวมทั้งความรู
้งความรู้ส้สึกึกทีที่รับ่รับรู้ไรูด้้ได้จจากบรรยากาศใน
ากบรรยากาศใน
่ในท่าทาง
าทางและสะท้
และสะท้ออนให้
นให้เห็เเห็ห็นนนได้ได้
ากนั
าและรอยยิ
ปริ
นานารวมทั
ม่ม่านหมอกของฉากหลั
านหมอกของฉากหลัง ง
การวิ
การวิเคราะห์
เคราะห์ททัศัศนธาตุ
นธาตุ
เส้เส้นนแสดงการใช้
และเส้นนนลัลัลักกกษณะอื
ษณะอื่น่น่นๆๆๆได้ได้ได้สสสัมัมัมพัพัพันนนธ์ธ์กธ์กกลมกลื
ลมกลืนนนกักักันนนทัทัทั้ง้งในส่
้งในส่
ในส่ววนของใบหน้
วนของใบหน้
นของใบหน้าาาเส้เส้นนผม ผ้าคลุม
แสดงการใช้เส้เส้นนโค้โค้งงและเส้
และเส้
ษณะอื
ลมกลื
ผมผมผ้ผ้าคลุ
และสายน้าล้ำาลล�ำธารของฉากหลั
าธารของฉากหลั
าธารของฉากหลัง ง
าคลุมมรอยยั
รอยยับบของผ้
ของผ้า านินิ้วมื้วมืออแนวเส้
แนวเส้นนของทางเดิ
ของทางเดินนและสายน้
และสายน�
รูปรูปร่าร่งางรูปรูปทรง
แสดงรูปปปร่ร่าร่างางงรูรูปรูปปทรง
ทรงลัลัลักกกษณะธรรมชาติ
ษณะธรรมชาติขของคน
องคนและทิ
และทิวทัวทัศศน์น์ได้ได้อย่อาย่งสวยงาม
งสวยงาม
างสวยงามสีสีสีแสดง
แสดง
แสดง
ทรงแสดงรู
แสดงรู
ทรง
ษณะธรรมชาติ
ภาพสี
ภาพสีสส่วนรวมเป็
่วนรวมเป็นนโทนสี
โทนสีนน้าตาลอมเขี
้าตาลอมเขียยวและด
วและดา าเพืเพื่อ่อใช้ใช้เป็เป็นนสัสัญญลัลักกษณ์
ษณ์ในการสื
ในการสื่อ่อความหมาย
ความหมายสีสีนน้าตาลหมายถึ
้าตาลหมายถึง ง
ธรรมชาติ
โลกสีสีนน้าตาลออกด
้าตาลออกด
าหมายถึ
าหมายถึงความสุ
งงความสุ
ขขุมขุมุมความลึ
ความลึ
กกลักลับลับซ่บซ่อซ่อนอนนเร้เร้นนและสี
ขนาด
ธรรมชาติหหรือรือโลก
�ำตาลออกดาหมายถึ
ความสุ
ความลึ
และสีเขีเขียยวหมายถึ
วหมายถึงชีงชีวิตวิตขนาด
สัสัดดส่ส่วนวน แสดงขนาดของคนได้
แสดงขนาดของคนได้เหมาะสมกั
หมาะสมกับบบขนาดภาพ
ขนาดภาพ และแสดงสั
และแสดงสัดดส่ส่วนทางกายวิ
วนทางกายวิภภาคได้
าคได้ถถูกูกต้ต้ออง งงดงามตาม
งดงามตาม
แสดงขนาดของคนได้
เเหมาะสมกั
ขนาดภาพ
และแสดงสั
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
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การจัดนิทรรศการศิลปะ
การนิทรรศการศิลปะ หมายถึง การนา
ผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆให้คนทั่วไปได้ชม เพื่อ
เผยแพร่ให้ผู้ชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีโอกาสชื่น
ชมกับผลงานที่น�ำามาแสดง
มาแสดง เป็นเวทีแห่งการ
แลกเปลี่ยนเรี่ยยนเรี
นรูย้ซนรู
ึ่งกั้ซนึ่งและกั
น น
การแลกเปลี
กันและกั
ขั้นตอนการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ จาเป็นต้องมี
การวางแผนงาน เตรียมการ ดาเนินการ และวัดผล
ประเมินผลจนครบวงจร ซึ่งมีขั้นตอนการจัด
นิทรรศการศิลปะโดยทั่วไป ดังนี้
๑. การกาหนดวัตถุประสงค์และวางแผน
ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นที่สาคัญที่สุด นั่นคือการเขียนโครงการจัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการและเหตุผล
(ประโยชน์
ละความจ�าเป็
ระสงค์เป้เป้าหมาย
าหมาย(เชิ(เชิ
มาณและคุ
ณภาพ)
ขั้นตอนการด
(ประโยชน์แและความจำ
เป็นน) )วัวัตตถุถุปประสงค์
งปริงปริ
มาณและคุ
ณภาพ)
ขั้นตอนการดำ
�เนินาเนิ
งานนงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผูระยะเวลา
้รับผิดชอบสถานที
ระยะเวลา
สถานที่ การวั
งบประมาณ
การวันผลและผลที
ดผลประเมิน่คผลและผลที
่ งบประมาณ
ดผลประเมิ
าดว่าจะได้ร่คับาดว่าจะได้รับ
๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ โดยมี
เลขานุ
การกและ
โดยมีตตาแหน่
ำ�แหน่งประธาน
งประธานรองประธาน
รองประธาน
เลขานุ
าร และ
กรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายสถานที่ พิธีการ ต้อนรับ การเงิน ประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
๓. การเตรียมผลงานศิลปะ หรือการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเตรียมจัดแสดง รวมทั้งการติดการ์ด หรือใส่
กรอบผลงาน
๔. การประชาสัมพันธ์ เป็นการเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนไปร่วมชมนิทรรศการทั้ง
ในรูปแบบของการจัดทาแผ่นพับ โปสเตอร์ บัตรเชิญ ป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อมวลชน
๔. การเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เป็นการจัดเตรี
เตรียยมสถานที
มสถานที่ ่แสง
แสงเสีเสียยงงบอร์
บอร์ดดแสดงผลงาน
แสดงผลงานไม้ไม้
ประดับ โต๊ะ เก้าอี้ ริบบิ้นเปิดงาน สมุดเซ็นเยี่ยม และวัสดุอุปกรณ์ อื่น ๆ
6. การจัดงานและพิธีการ เป็นการจัดกาหนดการพิธีการ และดาเนินการเปิดงานแสดงนิทรรศการ เช่น
จัดทา กาหนดการ คากล่าวรายงาน คากล่าวเปิดการนาชม การแสดงและการสาธิตผลงาน เป็นต้น
7. การวัดผลประเมินผล เป็เป็นนขั้นขัสุ้นดสุท้ดาท้ยทีายที
่ต้องการทราบผลการจั
ดนิทรรศการว่
าบรรลุผาลตาม
่ต้องการทราบผลการจั
ดนิทรรศการว่
บรรลุผลตาม
นของผู
้ชม้ชม
วัตถุประสงค์และเป้
ละเป้าาหมายของโครงการหรื
หมายของโครงการหรืออไม่ไม่ซึซึ่ง่งสามารถวิ
สามารถวิเคราะห์
เคราะห์จจากแบบสอบถามความคิ
ากแบบสอบถามความคิดเห็
ดเห็
นของผู
จากสมุดเยี่ยมชม และจากที่ประชุมของคณะกรรมการ
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การจัดนิทรรศการศิลปะ

ความหมาย
แสงเงา แสดงการใช้แสงเงาที่กลมกลืนเหมือนธรรมชาติ แสงเงาส่วนรวมของภาพมีน้าหนักเข้มมืด บริเวณ
ใบหน้าและมือให้แสงสว่างมาก และมีน้าหนักเงาอ่อน
บริเวณว่าง แสดงบริเวณว่างรอบตัวโมนาลิซาเป็นทิวทัศน์อยู่ฉากหลัง นอกจากจะทาพให้ภาพดูโปร่งตาไม่
ทึบตันเกินไป ยังทาให้ภาพมีระยะใกล้ไกล มีมิติตื้นลึก และเหมือนจริง
ลักษณะผิว แสดงการใช้
ลักลษณะผิ
วในส่
วนของใบหน้
าและมื
อด้อวด้ยการเกลี
่ยสี่ยใสีห้ในหุ้่มนนาลสอดคล้
องสมวั
ย ยและ
แสดงการใช้
ักษณะผิ
วในส่
วนของใบหน้
าและมื
วยการเกลี
ุ่มนาลสอดคล้
องสมวั
และ
เหมือนจริง โดยเฉพาะมือขวาให้ความรู้สึกเหมือนมีเลือดเนื้อจริง ๆ
การวิเคราะห์หลักองค์ประกอบศิลป์
เอกภาพ
การจัดภาพโดยรวมมี
ภาพโดยรวมมีคความเป็
วามเป็นนเอกภาพด้
เอกภาพด้ววยเส้
ยเส้นนรูรูปปร่ร่าางงรูรูปปทรง
ทรงสีสีแสงเงาที
แสงเงาที่สัม่สัมพัพันนธ์กธ์ลมกลื
กลมกลืนกันนกัน
ทั้งรูปคนและธรรมชาติ ทาให้ทั้งภาพดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ดุลยภาพ แสดงภาพโมนาลิซาตรงแกนกลาง วางท่าอยู่ในแนวรูปสามเหลี่ยม จัดวางทิวทัศน์ไว้ในบริเวณ
ว่าง มีลักษณะของดุลยภาพแบบซ้ายขวาเท่ากัน ซึ่งให้ความรู้สึกสงบทางกายภาพ
จุดเด่นแสดงจัดเด่นอยู่บนใบหน้
นใบหน้าา มีมีดดวงตาที
วงตาที่ใ่ให้ห้คความรู
วามรู้ส้สึกึกเหมื
เหมืออนมองผู
นมองผู้ด้ดูผูผลงานอยู
ลงานอยู่ต่ตลอดเวลาและรอยยิ
ลอดเวลาและรอยยิ้มที้ม่เทีป็่เนป็น
ปริศนา
ความกลมกลืน แสดงการจัดภาพของส่
ภาพของส่ววนประกอบต่
นประกอบต่าางง ๆๆ ทางทั
ทางทัศศนธาตุ
นธาตุทัทั้ง้งรูรูปปแบบของเส้
แบบของเส้นนรูปรูปร่าร่งางรูปรูทรง
ปทรง
สี ขนาด สัดส่วน แสงเงา บริเวณว่าง และพื้นผิวได้อย่างสัมพันธ์กลมกลืนกันทั้งเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ ซึง่
สอดประสานกับอารมณ์ ความรู้สึกของภาพได้อย่างงดงาม
ความเข้
มคล้
า ต่้ำาต่งกัางกั
บส่บวส่นวน
ความขัดแย้ง แสดงความขั
แสดงความขัดดแย้
แย้งงในด้
ในด้าานน้
นน�าหนั
้ำหนักกสีสีแสงเงา
แสงเงาส่วส่นรวมของภาพมี
วนรวมของภาพมี
ความเข้
มคล�
ใบหน้าที่ใช้น�้ำาหนั
หนักสี สงเงาอ่
นชันดชัดและ
สงเงาอ่ออนกว่
นกว่าา แต่
แต่มมีผีผลดี
ลดีคคือือช่ช่ววยส่
ยส่งงเสริ
เสริมมบริ
บริเวณส่
เวณส่ววนใบหน้
นใบหน้าาให้ให้มมีคีความเจิ
วามเจิดดจ้จ้าาเด่เด่
และ
งดงามยิ่งขึ้น
4. ขั้นตีความ
เป็นงานจิตรกรรมภาพเหมือนน (Portrait)
(Portrait) ทีที่ม่มีชีชื่อื่อเสีเสียยงมาก
งมากเป็เป็นนภาพของหญิ
ภาพของหญิงงสาวในท่
สาวในท่านัานั่ง ่งแต่แต่งกายตาม
งกายตาม
สมัยนิยมในแฟชั่นแบบฟลอเรนไทน์ในอิ
นอิตตาลี
าลี เบืเบื้อ้องหลั
งหลังงเป็เป็นนภาพทิ
ภาพทิววทัทัศศน์น์ภภูเขาที
ูเขาที่ด่ดูนูนุ่มุ่มเบา
เบาแสดงออกทางอารมณ์
แสดงออกทางอารมณ์
ความรู้สึกบนใบหน้า โดยเฉพาะแววตาและรอยยิ้มที่เป็นปริศนา ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเธอกาลังยิ้ม หัวเราะ
ร้องไห้ หรือเธอต้องการบอกอะไรบางอย่างกันแน่ ผูผู้ท้ที่ไี่ได้ด้ชชมภาพนี
มภาพนี้จ้จะเกิ
ะเกิดดจิจินนตนาการในการสร้
ตนาการในการสร้าางความรู
งความรู้ส้สึกึกหรื
หรืออ
อารมณ์เข้าไปในภาพด้วย
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5. ขั้นประเมินผล
การประเมินผลเป็นงานสุดท้ายที่มีความสาคัญที่สุดของการปฏิบัติงานทุกชนิด เพราะสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกระบวนการทางานแต่ละครั้ง การประเมินผลการจัดนิทรรศการควรครอบคลุมทุก
ด้านทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะผู้ดาเนินงานได้เห็นถึงข้อดี ข้อเสียจุดเด่น จุดด้วย ที่สามารถนาไปแก้ไข
ปรับปรุง ในการจัดงานครั้งต่อไป
http://hnung5.blogspot.com/
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๒๑๓
แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทรรศการ “ต้นกล้าศิลปิน”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ2310๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบประเมิน ผลงานศิลปะชิ้นแสดงนิทรรศการเป็นการวัดผลงาน (Product) โดยมีรายการที่
ามจำานวนใน
�นวน
ประเมิน คือ ความถูกต้องตามเกณฑ์ ความแปลกใหม่ น่าสนใจ ความประณีต สวยงาม ผลิตได้ตามจ
เวลาที
่กาหนด
ฒนาผลงานให้
ดีขดึ้นีขความปลอดภั
ย และความประหยั
ด มีดคมีะแนนเต็
ม ๒๐
คะแนน
ในเวลาที
่กำ�หนดการพั
การพั
ฒนาผลงานให้
ึ้น ความปลอดภั
ย และความประหยั
คะแนนเต็
ม ๒๐
คะแนน
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๐-๙
คะแนน หมายถึ
ง ต้งองปรั
บปรุบงปรุง
หมายถึ
ต้องปรั
หมายถึ
๑๐-๑๔
คะแนน หมายถึ
ง ผ่งานผ่าน
หมายถึ
๑๕-๒๐
คะแนน หมายถึ
ง ทงาได้ทำด�ได้
ี ดี

เกณฑ์การให้คะแนน
ทาได้ดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๒ คะแนน
๑ คะแนน
0 คะแนน

ความประหยัด

รวม
ความปลอดภัย

การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น

ผลิตได้ตามจานวนในเวลาที่กาหนด

ความประณีต สวยงาม

ความแปลกใหม่ น่าสนใจ

ชื่อ-นามสกุล

ความถูกต้องตามเกณฑ์

รายการประเมิน

๒๑๔
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง นิทรรศการ “ต้นกล้าศิลปิน”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ2310๑ รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นิยาม
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
1.3ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนา
1.4เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

พฤติกรรมบ่งชี้
1.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
1.3.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
1.3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
1.4.1 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
1.4.2 แสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
1.4.3 แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณา)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตาม ข้อ 1.1 – 1.4 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
หน้า เสาธง หรือ
หน้าเสาธงร้อยละ หน้าเสาธงร้อยละ หน้าเสาธงร้อยละ
เข้าร่วมกิจกรรม
- 59๕๐ - ๕๙ 60
- 79๖๐ - ๗๙ ร้80
ขึ้นไป
ร้50
อยละ
ร้อยละ
อยละ
๘๐ ขึ้นไป
ต่ากว่าร้อยละ 50
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๒๑๕
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต
นิยาม
ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก
ความจริง ความถูกต้องในการดาเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็น 2.1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
จริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการ
การกระทำ
กระท
าผิด�ผิด
2.1.3 ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา
2.2 ประพฤติตรงตามความเป็น 2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
จริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 2.2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 2.1 – 2.2 ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง
และเป็นจริง
และเป็นจริง
มีพฤติกรรมนา
ไม่นาสิ่งของและ ไม่นาสิ่งของและ
สิ่งของและผลงาน
ผลงานของผู้อื่นมา ผลงานของผู้อื่นมา
ของผู้อื่นมาเป็นของ เป็นของตนเอง
เป็นของตนเอง
ตนเอง
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง

ดีเยี่ยม (3)
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง
ไม่นาสิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์
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ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย
นิยาม
รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
และมีความกตัญญูกตเวที

พฤติกรรมบ่งชี้
7.1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
7.1.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
7.1.3 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยใน 7.2.1.ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 7.2.2 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา 7.3.1 นาภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต
ไทย
7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
7.3.3 แนะนา มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ตามข้อ 7.1 – 7.3 ไม่มีสัมมาคารวะต่อ มีสัมมาคารวะต่อ มีสัมมาคารวะต่อ
ครูอาจารย์
ครูอาจารย์
ครูอาจารย์
ใช้ภาษาไทย เลข ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ไทยในการสื่อสาร มารยาทแบบไทย
ใช้ภาษาไทย เลข
ได้ถูกต้อง
ไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ

ดีเยี่ยม (3)
มีสัมมาคารวะ ต่อ
ครูอาจารย์
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย
และมีส่วนร่วมใน
การสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย

๒๑๗
นิยาม

มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย
สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็ม 8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทางานด้วยความเต็มใจ
ใจ
8.1.2 อาสาทางานให้ผู้อื่นด้วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา
และพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยไม่หวังผลตอบแทน
8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อื่น
8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ 8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
สังคม
8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลเขตพื้นที่ของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณา)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ตามข้อ 8.1 – 8.2 เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
เขตพื้นที่ ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
เขตพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ ต่ากว่า
รับผิดชอบ ร้อยละ รับผิดชอบ ร้อยละ รับผิดชอบ ร้อยละ
ต�ร้อ่ำกว่
ยละ ๕๐ 50
ร้อยละ
อยละ
อยละ
ยละาร้อ50
- 59๕๐ - ๕๙ ร้60
- 79๖๐ - ๗๙ ร้80
ขึ้น๘๐
ไป ขึ้นไป
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบเขตเนื้อหา
-การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
-รูปแบบการจัดทาแฟ้มสะสมงาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
- ทักษะการคัดแยก
- ทักษะการวิเคราะห์
-ทักษะการรวบรวมข้อมูล
-ทักษะการเปรียบเทียบ
-ทักษะการนาความรู้ไปใช้
ด้านคุณลักษณะ
-ใฝ่เรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูทักทายนักเรียนและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์จากการ
เรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ผ่า้ทนมา
การเรี
ี่ผ่านมา
ปะ
๒. นักเรียนร่วมแสดงทัศนบอกถึงจุดเด่นของการสร้างงานศิลปะใน
ในรู
ปแบบของตนเอง
รูปแบบของตนเอง
๓. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
- นักเรียนสามารถจัดทาแฟ้มสะสมผลงานได้
๔. ครูทบทวนความรู้ เกี่ยวกับ งานศิลปะรูปแบบต่างๆที่นักเรียนได้เคยลง
มือทา
ขั้นสอน
๑. นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน เพื่อศึกษาใบความรู้การจัดทาแฟ้ม
สะสมผลงานศิลปะของนักเรียน
๒. ครูยกตัวอย่างและสาธิตขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในการจัดทาแฟ้ม
สะสมผลงานการเรียงลาดับความสาคัญของข้อมูล
๓. ครูนาผลงานของนักเรียนมาจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อน
พัฒนาการและความก้าวหน้าเพื่อนามาจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
๔. นักเรียนนาข้อมูลผลงานของตนเองจัดทาแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง
๕. ครูสังเกตการณ์ทางานของนักเรียนและให้คาแนะนา สร้างแรงจูงใจกับ
นักเรียนที่ยังขาดทักษะและชื่นชมนักเรียนที่สร้างผลงานได้ ตามเกณฑ์
และดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
รายวิชา ทัศนศิลป์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑) แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1)ใบความรู้ที่ 3.๓

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๑๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน เสร็จทันเวลามี
ความแปลกใหม่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์
๒. ครูสรุปเนื้อหา รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
รายวิชา ทัศนศิลป์

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๑๙
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๒๒๐
๒๒๐
การวั
การวัดดและประเมิ
และประเมินนผล
ผล
สิสิ่ง่งทีที่ต่ต้อ้องการวั
งการวัดด/ประเมิ
/ประเมินน
ด้ด้าานทั
นทักกษะ/กระบวนการ
ษะ/กระบวนการ
--ทัทักกษะการคั
ษะการคัดดแยก
แยก
--ทัทักกษะการวิ
ษะการวิเเคราะห์
คราะห์
-ทั-ทักกษะการรวบรวมข้
ษะการรวบรวมข้ออมูมูลล
-ทั-ทักกษะการเปรี
ษะการเปรียยบเที
บเทียยบบ
-ทั-ทักกษะการน
ษะการนาความรู
าความรู้ไ้ไปใช้
ปใช้
ด้ด้าานคุ
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
-ใฝ่
-ใฝ่เเรีรียยนรู
นรู้ ้

วิวิธธีกีการาร
เครื
เครื่อ่องมื
งมืออทีที่ใ่ใช้ช้
ประเมิ
ประเมินนผลงาน
ผลงาน แบบประเมิ
แบบประเมินน
ศิศิลลปะสื
ปะสืบบสาน
สาน
ศิศิลลปะไทย
ปะไทย

สัสังงเกต
เกต

แบบสั
แบบสังงเกต
เกต

เกณฑ์
เกณฑ์
-มี-มีททักักษะอยู
ษะอยู่ใ่ในระดั
นระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ
ดีดีขขึ้นึ้นไปร้
ไปร้ออยละ
ยละ80
80

-มี-มีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค์
ประสงค์
อยู
อยู่ใ่ในระดั
นระดับบคุคุณณภาพดี
ภาพดีขขึ้นึ้นไปไป
ร้ร้ออยละ
ยละ80
80
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๒๒๒

ใบความรู้ที่ ๓.๓
การจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์
2.2 จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง
การทาแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ เป็นสิ่งสาคัญต่อผลงานของตนเอง เพราะผลงานแต่ละชิ้นที่นามา
รวบรวมไว้นั้น เป็นสิ่งทีที่ส่สะท้
ะท้ออนให้
นให้เเห็ห็นนถึถึงงพัพัฒฒนาการและวามก้
นาการและวามก้าวหน้
าวหน้าของตนเอง
าของตนเองแฟ้แฟ้มสะสมงาน
มสะสมงานคือคือการการ
รวบรวมผลงานของตัวเอง ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ
หนด ออกมาเป็
ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง่งทีที่ก่กำ�าหนด
ออกมาเป็นนรูรูปปเล่เล่มมมีมีรรายละเอี
ายละเอียยดด
เกี่ยวกับผลงาน เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ภาพแห่งความสาเร็จ และรูปแบบงานของตนเอง
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแฟ้มสะสมงาน
1) เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
2) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็นที่เกิดจากการเรียนรู้
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ลักษณะของแฟ้มสะสมงาน
แฟ้มสะสมงาน มีลักษณะสาคัญๆ พอสรุปได้ ดังนี้
1. แฟ้มสะสมงานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการสอนเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนแต่ละ
คนจะมีแฟ้มสะสมงานเป็
สะสมงานเป็นนของตนเอง
ของตนเอง มีมีกการสร้
ารสร้าางสรรค์
งสรรค์ผผลงานที
ลงานที่เป็่เป็นนลัลักกษณะเฉพาะของตนเอง
ษณะเฉพาะของตนเองครูครูจะจะ
ทราบ จุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียนแต่คนจากแฟ้มสะสมงานผลงานในแฟ้มสะสมงานจะมุ่ง
ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของการสอนที่ระบุว่า อย่างไร (how) มากกว่าอะไร (what)
สะสมงานจะเน้นนผลผลิ
ผลผลิตตของงานมากกว่
ของงานมากกว่ากระบวนการท
ากระบวนการทำ
�งานอย่อย่
างไรก็
สำ�บหรัประเด็
บประเด็
2. แฟ้มสะสมงานจะเน้
างาน
างไรก็
ตามตาม
สาหรั
นนี้ นนี้
ฟาร์ และโทน (( Farr
Farr and
andTone,
Tone,1994
๑๙๙๔: :58-59)
๕๗-๕๙)มีมีคความเห็
วามเห็นนว่าว่ถ้าถ้าเป็
าเป็นนแฟ้แฟ้มมสะสมงานทางวิ
สะสมงานทางวิชาชี
ชาชีพพ
ามารถทาให้
เช่น พวกจิตรกร ช่างภาพ ก็ควรใช้แฟ้มสะสมงานที่สามารถท
าให้มองเห็นกระบวนการ ความก้าวหน้า
และพัฒฒนาการในการเรี
นาการในการเรียยนรูนรู้ข้ของนั
องนักกเรีเรียนได้
ยนได้นอกจากนั
นอกจากนั
ทาให้
รีย้เนรู
กี่ยบวกัผลงานที
บผลงานที
้น ้นยังยัทงาให้
ครูไคด้รูเไรีด้ยเนรู
กี่ย้เวกั
่เกิด ่เกิด
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน แฟ้มสะสมงานที่เน้นผลผลิต เรียกว่า Show Portfolios
หรือ Final Portfolios
Portfolios แฟ้
แฟ้มมสะสมงานที
สะสมงานที่เ่เน้น้นนกระบวนการ
กระบวนการเรีเรียยนว่นว่า าWorking
WorkingPortfolios
Portfolios
สะสมงานจะเน้นนจุจุดดเด่เด่นนมากกว่
มากกว่าจุาดจุด้ดอด้ยของนั
อยของนั
ซึ่งจะช่
วยให้
เรียดนเกิ
ดความชื
่นชมใน
3. แฟ้มสะสมงานจะเน้
กเรีกยเรีนยซึน่งจะช่
วยให้
นักเรีนยักนเกิ
ความชื
่นชมใน
ผลงานของตนเอง สาหรับจุดอ่อนนั้น ครูก็จะนาไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทดสอบ
แบบเดิมมักตรวจหาความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของนักเรียน
สะสมงานจะเน้นนนันักกเรีเรียยนเป็
นเป็นนศูศูนนย์กย์ลาง
กลางซึ่งซึนั่งกนัเรีกยเรีนจะเป็
ยนจะเป็
้วางแผนลงมื
อทำ�ผลงาน
ประเมิ
4. แฟ้มสะสมงานจะเน้
นผูน้วผูางแผนลงมื
อทาผลงาน
ประเมิ
น น
และปรั
ปรุงงผลงานด้
ผลงานด้วยตนเองอย่
วยตนเองอย่
ง โดยมี
กเรียนนเป็
นเจ้าของผลงาน
และปรับบปรุ
างต่างต่
อเนือ่อเนืง ่อโดยมี
ครูจคะช่รูจวะช่
ยชีว้แยชี
นะ้แนันะ
กเรีนัยนเป็
เจ้าของผลงาน
เจ้าของแฟ้มสะสมงาน ผลงานของนักเรียนต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสภาพชีวิตจริงๆ
5. แฟ้มสะสมงานช่ววยสื
่องต่
างๆางๆ
ยสื่อ่อความหมายในเรื
ความหมายในเรื่อ่องความรู
งความรู้ ความสามารถ
้ ความสามารถและทั
และทักษะของนั
กษะของนักเรีกเรียนในเรื
ยนในเรื
่องต่
รวมทั้ง้งความก้
ความก้าาวหน้
วหน้าและพั
าและพัฒฒนาการของนั
นาการของนั
ยนแก่
ผู้ปกครอง
นักแนะแนว
รวมทั
กเรีกยเรีนแก่
คนอืคนอื
่น เช่่นนเช่ผูน้ปกครอง
นักแนะแนว
ครูผู้สครูอนผู้สอน
และผู้บริหารโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
6. การประเมินโดยใช้
อความเห็
นทีน่สทีอดคล้
องกัอนงกัในการ
โดยใช้แแฟ้ฟ้มมสะสมงานยั
สะสมงานยังงมีมีปปัญัญหาเรื
หาเรื่อ่องความเชื
งความเชื่อมั่อ่นมั่นหรืหรื
อความเห็
่สอดคล้
นในการ
ประเมินน ทัทั้ง้งนีนี้อ้อาจเนื
าหนดเกณฑ์
ในการประเมิ
นไม่คน่อไม่ยชัคด่อเจน
้ประเมิ้ปนระเมิ
ยึด นยึด
ประเมิ
าจเนื่องมาจากการก
่องมาจากการกำ
�หนดเกณฑ์
ในการประเมิ
ยชัดหากผู
เจน หากผู
องค์ประกอบของการประเมินต่างกัน จะมีผลทาให้ความเชื่อมั่น หรือความสอดคล้องของการประเมิน
มีค่าต่า
ประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงานมีหลายประเภท สามารถนาไปใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. แฟ้มสะสมผลงานส่วนบุคคล ( Personal Portfolio)
ครูครรูู้จรักู้จความสามารถพิ
เศษเศษ
ความ
เป็นแฟ้มที่แแสดงถึ
สดงถึงงบุบุคคลิลิกกภาพส่
ภาพส่ววนตั
นตัววของนั
ของนักเรี
กเรียนแต่
ยนแต่ละคน
ละคนทาให้
ทำ�ให้
ักความสามารถพิ
ความ
สนใจ ความถนั
ความถนัดดตามธรรมชาติ
ตามธรรมชาติหหรืรืออพรสวรรค์
พรสวรรค์ของนั
ของนั
่อประโยชน์
ในการแนะแนวการศึ
กเรีกยเรีนยนเพืเพื
่อประโยชน์
ในการแนะแนวการศึ
กษากษา
ภายในแฟ้มมประกอบด้
ประกอบด้วยภาพกิ
วยภาพกิ
จกรรมต่
นอกโรงเรี
เรียาเมื
นทาเมื
่อมีเวลาว่
เช่น งาน
ภายในแฟ้
จกรรมต่
างๆางๆ
นอกโรงเรี
ยน ยทีน่นักทีเรี่นยักนท
่อมีเวลาว่
าง เช่นางงาน
อดิเรกที่ชอบ ดนตรี กีฬา และงานศิลปะ เป็นต้น
2. แฟ้มสะสมผลงานของโครงการต่างๆ ( Project Portfolio)
เป็นแฟ้
าเร็จจซึ่งซึเป็
แฟ้มมทีที่แ่แสดงถึ
สดงถึงงความพยายามในการท
ความพยายามในการทำางานตามโครงการ
�งานตามโครงการจนประสบความส
จนประสบความสาเร็
่งเป็นนส่วส่นหนึ
วนหนึ่ง ่ง
ทยาศาสตร์
ของหารศึกษารายบุ
ษารายบุคคคล
คล (( Independent
IndependentStudy)
Study)เช่เช่นนแฟ้แฟ้มสะสมผลงานโครงการวิ
มสะสมผลงานโครงการวิ
ทยาศาสตร์ใน ใน
แฟ้มประกอบด้
ประกอบด้ววยความเป็
ยความเป็นนมามาจุจุดดประสงค์
ประสงค์ของโครงการ
ของโครงการขั้นขัตอนการด
้นตอนการดำ
นงาน
อุปกรณ์
าเนิ�นเนิงาน
วัสดุวัอสุปดุกรณ์
ที่ใช้ที่ใช้
และผลงานที่เกิดขึ้น เป็นต้น

๒๒๔
3. แฟ้มสะสมงานเชิงงวิวิชชาการ
กเรีกยเรีนยน(Student
าการ (Academic
(AcademicPortfolio)
Portfolio)หรืหรืออแฟ้แฟ้มมสะสมผลงานของนั
สะสมผลงานของนั
(Student
Portfolio)
เป็นแฟ้มที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักสูตร เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการประเมินผลการเรียน ซึ่งสามารถจัดทาในรูปแบบต่างๆ กัน ดังนี้
o แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนเป็
นเป็นนรายบุ
รายบุคคคล
คล โดยจั
โดยจัดดทำท�าเป็
รายวิชชาาในใน๑1ภาคเรี
ภาคเรียยนนหรืหรืออ๑1
เป็นนรายวิ
ปีการศึกษา หรืออาจจัดทาแบบบูรณาการรวมหลายวิชา หรือแบบหลายชั้นเรียน โดยให้
นักเรียนเลือกผลงานตัวอย่างที่ดีเด่ด่นน ของแต่
ของแต่ลละวิ
ะวิชชามาเก็
ามาเก็บบสะสมไว้
สะสมไว้ในระยะเวลาช่
ในระยะเวลาช่ววงละ
งละ๓3ปีปี
๑- ป. 3๓ หรื
หรืออ ป.ป. 4๔- ป.ป.6๖เป็เป็นนต้ต้นนเพืเพื่อ่อให้ให้เห็เห็นนพัพัฒฒนาการของนั
นาการของนัดเรีดเรียนในช่
ยนในช่
วงเวลา
เช่น ป. 1วงเวลา
ดังกล่าว
สะสมผลงานของชั้น้นเรีเรียน เพื
เพื่อ่อเก็เก็บบสะสมผลงานที
สะสมผลงานที่แ่แสดงถึ
สดงถึงงภาพรวมของความส
ภาพรวมของความสำาเร็
�เร็จจในใน
o แฟ้มสะสมผลงานของชั
การเรียน หรือการท
ากิจจกรรมของนั
การทากิ
กรรมของนักกเรีเรียยนทั
นทั้ง้งห้ห้อองงเช่เช่นนกิกิจจกรรมการประกวดของห้
กรรมการประกวดของห้อองเรีงเรียยนน
กิจกรรมกีฬา และการแสดงละครของห้อง เป็นต้น
o แฟ้มสะสมผลงานของโรงเรียน เพื่อเก็บสะสมผลงานที่แสดงถึงความสาเร็จในด้านการศึกษา
ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมการประกวดของโรงเรี
กรรมการประกวดของโรงเรียยนนรางวั
รางวัลลต่ต่างๆ
างๆทีที่น่นักเรีักเรียนยนครูครูผู้บผูริ้บหริาร
หาร
โรงเรียน และโรงเรียนได้รับ เป็นต้น
4. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolio)
ความสามารถของบุคคคล
คลเพืเพื่อ่อใช้ใช้ในการสมั
ในการสมัคครเข้
รเข้าเรีาเรียยนต่นต่อในระดั
อในระดับบอุดอุมศึ
ดมศึกษา
กษา
เป็นแฟ้มที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถของบุ
หรือสมัครเข้าทางาน หรือขอเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น เช่น
o แฟ้มสะสมผลงานของนั
สะสมผลงานของนักกเรีเรียยนเพื
นเพื่อ่อการเรี
การเรียยนต่
นต่ออหรืหรืออสมัสมัคครงาน
รงานแฟ้แฟ้มมนีนี้จะแสดงถึ
้จะแสดงถึงความสามารถ
ง
ในด้านการเรียนและการทากิ
กรรมพิเศษของนั
กเรียนเพื
่อใช้เป็นหลั
จารณา
ความสามารถในด้
านการเรียจนและการท
ากิจกรรมพิ
เศษของนั
กเรีกยฐานประกอบการพิ
นเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
เข้าเรียนต่อหรือจทางาน
บการสอบหรื
อการสั
ประกอบการพิ
ารณาเข้ร่าวเรีมกัยนต่
อหรือทางาน
ร่วมกัมภาษณ์
บการสอบหรือการสัมภาษณ์
o แฟ้มสะสมผลงานด้
กศึกกศึษาฝึ
กหักดหัครูดหครูรือหของครู
ผู้สอน
สะสมผลงานด้าานประสบการณ์
นประสบการณ์ในการสอนของนั
ในการสอนของนั
กษาฝึ
รือของครู
ผู้สอน
(Teacher Portfolio)
่อใช้
เป็เนป็หลั
กฐานในการ
Portfolio) แฟ้
แฟ้มมนีนี้จ้จะแสดงถึ
ะแสดงถึงงความสามารถในการสอน
ความสามารถในการสอนเพืเพื
่อใช้
นหลั
กฐานใน
การให้
เกรดของนั
ศึกษาฝึ
กสอนหรืหรื
บสมัครเข้
ครเข้าเป็
าเป็นนครูครูปประจ
ระจำาการ
�การ แต่
แต่สาหรั
ำ�หรับครูผู้สอน
ให้
เกรดของนั
กศึกษาฝึ
กสอน
อรัอบรัสมั
อน แฟ้
แฟ้มมนีนี้ ้
จะใช้เป็นหลักฐานในการพิ
ฐานในการพิจจารณาเลื
ารณาเลื่อ่อนขั
นขั้น้นเงิเงินนเดืเดืออนนเลืเลื่อ่อนตาแหน่
นตาแหน่งงหรืหรืออย้ย้าายโรงเรี
ยโรงเรียนยนภายใน
ภายใน
แฟ้มประกอบด้วย แผนการสอน
แผนการสอน ผลสั
ผลสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ท์ทางการเรี
างการเรียยนนและผลงานของนั
และผลงานของนักเรีกเรียนยนการอบรม
การอบรม
สัมมนาเพือ่ พัพัฒฒนาตนเอง
นาตนเองแบบประเมิ
แบบประเมินนผลการสอนโดยตนเอง
ผลการสอนโดยตนเองนักนัเรีกยเรีนยนศึกศึษานิ
กษานิ
เทศก์
เทศก์
ผูบ้ ริหาร
นต้น เป็นต้น
ผูและผู
้บริห้ปารกครอง
และผู้ปเป็กครอง
o แฟ้มสะสมผลงานของผู
งความสามารถในการ
สะสมผลงานของผู้บ้บริริหหารารแฟ้
แฟ้มมนีนี้จ้จะเก็
ะเก็บบรวบรวมหลั
รวบรวมหลักฐานที
กฐานที่แสดงถึ
่แสดงถึ
งความสามารถใน
การบริ
หารงานจนประสบความสาเร็
จ ของผู
ริหาร
บริ
หารงานจนประสบความส
าเร็จ ของผู
้บริห้บาร
o แฟ้มสะสมผลงานของพนั
สะสมผลงานของพนักกงานในองค์
งานในองค์กกรธุรธุรรกิกิจจนายจ้
นายจ้างจะใช้
างจะใช้แฟ้แมฟ้สะสมผลงานนี
มสะสมผลงานนี
น ่องมือ
้ เป็้ นเป็เครื
เครื
่องมือฒในการพั
ฒนาคนงาน
นผลการท
างาน
เพื่อเลื่องหรื
นตอาแหน่
ขั้น สูงขึ้น
ในการพั
นาคนงาน
และประเมิและประเมิ
นผลการทางาน
เพื่อเลื
่อนตาแหน่
ขั้นเงินงหรื
เดือนให้
เงินเดือนให้สูงขึ้น
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กระบวนการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
หากกล่าวถึง คาว่า portfolio นั่นหมายถึง แหล่งเก็บสะสมผลงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม แต่ถ้ากล่าวถึง คาว่า portfolio assessment จะเป็นกระบวนการประเมินความรู้ ความสามารถ
และทักษะของเจ้
ษะของเจ้าาของแฟ้
ของแฟ้มมสะสมงาน
สะสมงานโดยพิ
โดยพิจารณาจากผลงาน
จารณาจากผลงานหรืหรื
กฐานในแฟ้
มสะสมงาน
มีผู้เสนอแนะ
อหลัอหลั
กฐานในแฟ้
มสะสมงาน
ได้มได้
ีผู้เสนอแนะ
กระบวนการประเมิ
โดยใช้แแฟ้ฟ้มมสะสมงานไว้
สะสมงานไว้หหลายรู
ลายรูปแบบขึ
ปแบบขึ้นอยู
้นอยู
ับความพร้
อมของผู
มสะสมงาน
กระบวนการประเมินนโดยใช้
่กับ่กความพร้
อมของผู
้จัด้จทำัด�ทแฟ้าแฟ้
มสะสมงาน
แต่ แต่
รูปแบบค่อนข้างชัดเจน มีขั้นตอน ดังนี้ (Burkey, Fogarty and Belgrad 1994 : xi)
1. กาหนดจุดประสงค์และประเภทของแฟ้มสะสมงาน (Project the purposes and types of
portfolios)
2. รวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ม (Collect and organize artifacts over time)
3. คัดเลือกผลงาน (Select key artifacts base on criteria)
4. สร้างสรรค์ผลงาน/แฟ้มให้มีเอกลักษณ์ของตนเอง (Interject personality through signature
pieces)
5. แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงาน (Reflect metacognitively on each item)
6. การตรวจสอบความสามารถของตนเอง (Inspect to self access and align to goals)
7. ทาให้สมบูรณ์และประเมิน (Perfect and evaluate)
8. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น (Connect and conference with others)
9. ปรับเปลี่ยนผลงาน (Inject and eject artifacts continaully to update)
10. ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน (Respect accomplishments and show with pride)
โครงสร้างแฟ้มสะสมงานที่ใช้ในประเทศอเมริกา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑1 เป็นส่วนนำ
นน�า ประกอบด้
ประกอบด้ววยบก.
ยบก. ประวั
ประวัตติผิผู้ทู้ทำ�ารายการจุ
รายการจุดดประสงค์
ประสงค์กการเรี
ารเรียนรู
ยนรู้ แผนการศึ
้ แผนการศึกษาส่
กษาส่วนบุ
วนบุ
คคล
คคล
สารบัญชิ้นงาน ตัวบ่งชี้ประกอบงาน รายการการเอาออกและนาเข้าชิ้นงาน
ส่วนที่ 2 เป็นที่เก็บชิ้นงานที่สร้างขึ้นจากการเรียนการสอน การสะท้อนความคิดเห็น แสดงประวัติของงาน
เวลาที่ใช้่ใช้ททำ�งาน
างานคะแนนจากการทดสอบ
คะแนนจากการทดสอบแบบสำ
แบบส
ารวจรายการของครู
ทึกความคิ
จำจ�านวนหนั
นวนหนังงสืสืออทีที่อ่อ่า่านน เวลาที
�รวจรายการของครู
บันทึบักนความคิ
ดเห็ดนเห็น
เกี่ยวกับงาน หรือวิชาของนักเรียน
ส่วนที่ 3 เป็นที่เก็บเกณฑ์การตัดสินแฟ้มงาน และข้อมูลการประเมินของครู เพื่อน และผู้ปกครอง รวมทั้ง
หลักฐานการประเมินตนเองของนักเรียน แผนการและแนวคิดในการประชุมแฟ้มผลงาน
ส่วนระเบียบสั
กเรีกยเรีนในประเทศอั
งกฤษ
บสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ผ์ผลล (Record
(Recordofofachievement)
achievement)ซึ่งซึเป็่งเป็นแฟ้
นแฟ้มสะสมผลงานของนั
มสะสมผลงานของนั
ยนในประเทศอั
งกฤษ
มีส่วนประกอบ ดังนี้
1. หน้าปก ซึ่งมีรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ
2. ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
3. เนื้อหา
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4. ผลงาน

สรุปผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามหลักสูตร เช่น ผลการสอบ ความสามารถ ความสนใจ
แผนในอนาคต เป็นต้น
สรุประดับผลการเรียนหรือคุณสมบัติของนักเรียนในการผ่านหลักสูตร
สรุปผลสัมฤทธิ์ และประสบการณ์ด้านอื่นๆ
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๒๒๗
แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ แฟ้มสะสมงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ2310๑ รายวิชา ทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบประเมิน แฟ้มสะสมงานเป็นการวัดผลงาน (Product) โดยมีรายการที่ประเมิน คือ ความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ ความแปลกใหม่ น่าสนใจ ความประณีต สวยงาม ผลิตได้ตามจานวนในเวลาที่กาหนด การพัฒนา
ผลงานให้ ดี ขึ้ น ความปลอดภั ย และความประหยั ด มี ค ะแนนเต็ ม ๖ คะแนน แบ่ ง เป็ น ๓ ระดั บ คื อ
๐-๔ คะแนน
หมายถึง ง ต้องปรับปรุง
หมายถึ
๕-๗ คะแนน
หมายถึง ง ผ่าน
หมายถึ
หมายถึ
๘-๑๐ คะแนน
หมายถึง ง ปฏิบัติได้ดี

เกณฑ์การให้คะแนน
ทาได้ดี
ผ่าน
ต้องปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๒ คะแนน
๑ คะแนน
0 คะแนน

ความประหยัด

รวม
ความปลอดภัย

การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น

ผลิตได้ตามจานวนในเวลาที่กาหนด

ความประณีต สวยงาม

ความแปลกใหม่ น่าสนใจ

ชื่อ-นามสกุล

ความถูกต้องตามเกณฑ์

รายการประเมิน

๒๒๘
ส่วนประกอบ
ของแฟ้ม
สะสมผลงาน
ทัศนศิลป์

1. ปก ระบุชื่อผู้เรียน เลขประจาตัว ชื่อโรงเรียน โดยออกแบบปกให้สวยงาม
2. คานาบอกถึงเหตุผลในการจัดทาแฟ้มสะสมงาน
3. สารบัญเรียงหัวข้อให้เป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการค้นหาผลงาน
4. ประวัติส่วนส่วนตัวบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง
5. กิจกรรมบันทึกกิจกรรม / ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
6. บันทึกการปฏิบัติงานงานและแหล่งเรียนรู้เขียนบอก วัน เดือน ปี สถานที่ หรือแหล่งค้นคว้า
7. วิธีปฏิบัติงานอธิบายขั้นตอนตั้งแต่ขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติงาน และขั้นสรุปผลงาน
8. ผลงาน / การประเมินบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่นามาเก็บไว้มนแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์
9. แบบประเมินเพิ่มเติมเป็นประเมินที่นักเรียนใช้ประเมินตนเอง หรือผู้อื่นเป็นคนประเมินนักเรียน
10. ภาคผนวกเป็นส่วนของข้อมูลเพิ่มเติม
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๒๒๙
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียน และเข้
าร่วมกิาร่จวกรรมการ
การจเรี
ยน และเข้
มกิจกรรม
เรียนรูย้ นรู้
การเรี
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้
ไปใช้ ใน
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำ
และน�าไปใช้
ิตประจำ
ชีในชี
วิตวประจ
าวัน�วัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน)
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ตามข้อ ๔.๑ – ๔.๒
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ
ความรู
้ ้
ใส่ในการเรียน
ใส่ในการเรียน
หาความรู
และมีส่วนร่วมใน และมีส่วนร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
การเรียนรู
การเรียนรู
ร่วมกิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
เป็นเป็น เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่างๆ
การเรี
การเรี
บางครั้ง
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน
และมีส่วนร่วมใน
ในการเรี
ยนรู้ และเข้
้ และเข้าา
การเรียนรู
ร่วมกิจกรรมการ
เรี
ยนรูย้ตนรู
่างๆ้ต่าทังๆ้ง ทั้ง
การเรี
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา
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บรรณานุกรม
โกศล พิณกุล. เทคนิคการวาดเขียน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๑.
โกสุม สายใจ. วาดเส้น. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐.
จีรพันธ์ สมประสงค์. ศิลปะ ช่วงชั้นที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แม็ค ; ๒๕๕๐.
เฉลิม นาคีรักษ์ และคณะ. ศิลปะกับชีวิต ม.๑-๖. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,๒๕๔๒
ชะลูด นิ่มเสมอ . องค์ประกอบศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิชย์ ; ๒๕๓๔.
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. การวิจัยทางศิลปะ. กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ๒๕๔๘.
โชดก เก่งเขตรกิจและคณะ.ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑. กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช; ๒๕๔๖.
ณนา เหลือบนภา. เทคนิคการวาดภาพคน. กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุ๊คส์, ๒๕๓๖.
เดลินิวส์. ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑.
ทวีเกียรติ ไชยยงยศ. การวาดภาพคนแบบนอกเข้าใน. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, ๒๕๓๔.
นงนารถ เมินทุกข์. วาดเขียน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๔.
นิติพงษ์ ใจประสาท. การเขียนสีน้า. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐.
นิวิต หะนนท์. กายวิภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๗.
บุญเลิศ บุตรขาว. กายวิภาคฉบับนักศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๑.
มานิต กรินพงศ์ และเศรษฐ์ศิริ สายกระสุน. สมุดปฏิบัติการศิลปศึกษา ศ ๐๑๓ การออกแบบ๑.
กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช; ๒๕๔๒.
ราชบัญฑิตยสถาน.พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น ;
๒๕๔๖.
ราชพฤกษ์และคณะ. วาดดอกไม้. กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, ๒๕๓๕.
วิชัย อภัยสุวรรณ. ไม้ประดับสวนหลวงและประวัติการจัดสวนเมืองไทย. กรุงเทพฯ:สานักงานธรรมชาติศึกษา,
๒๕๓๗.
วิทูรย์ โสแก้ว.ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑. กรุงเทพมหานคร :วัฒนาพานิช; ๒๕๔๗.
วิรุณ ตั้งเจริญ. ทัศนศิลป์สมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์ ; ๒๕๓๕
วิศิษฐ พิมพิมล. การวาดเส้น. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, ๒๕๔๒.
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. เส้นศิลป์. กรุเทพฯ : เศรษฐศิลป์, ๒๕๔๒.
สุชาติ เถาทองและคณะ. ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.๑ .กรุงเทพมหานคร :อักษรเจริญทัศน์; ๒๕๔๒.
เสน่ห์ ธนรัตน์สฤษดิ์. เขียนภาพคน. กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, ๒๕๑๕.
อนันต์ ประภาโส. วาดเส้น. กรุงเทพฯ : ต้นตะวัน, ๒๕๓๗.
อภิศักดิ์ บุญเลิศ. วาดเขียน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๑.
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บรรณานุกรม (ต่อ)
อารี สุทธิพันธ์. การวาดเขียน. กรุงเทพฯ : วิฌวลอาร์ต, ๒๕๒๘.
อานาจ เย็นสบาย. ศิลปินไทยร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, ๒๕๓๕

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เวลา ๒๐ ชั่วโมง

จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
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ศึกษาองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม ๒๓๒
วิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย ลักษณะเด่นที่ทาให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ
ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้
นเทคนิชคำพื
การร้้นอฐำน
ง การเล่น การแสดงออก
คำอธิบำยรำยวิ
และคุ
ยง แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย รายวิ
ๆ อธิบชาดนตรี
ายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี
รหัสวิชณาภาพเสี
ศ ๒๓๑๐๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ในการสร้
ของตนเอง เปรียบเที
องตนเอง
ชั้นมัธยมศึางสรรค์
กษาปีทงี่านดนตรี
๓
เวลายบความแตกต่
๒๐ ชั่วโมงางระหว่างงานดนตรีจขานวน
๐.๕ หน่วยกิต
และผู้อื่น นาเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น
ในกลุ่มศิลศึปะ
กษาองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม
เพื่อให้ผู้เรียนชื
กต์ใช้ในชี
ประจ
าวัน เห็นนคุั้นณได้ค่ราับของดนตรี
วิวัฒนาการของดนตรี
แต่่นลชม
ะยุคและประยุ
สมัย ลักษณะเด่
นทีว่ทิตำ�าให้
ให้งานดนตรี
การยอมรัทบี่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม
ภูมเล่ิปเล่ัญ
ญาท้
ภูมิปัญญาไทยและสากล
ดอคุง ณการเล่
ษณะอั
พึงประสงค์
และสมรรถนะส
งเพลง
ดนตรีอเดีเงถิดี่ยวและรวมวงโดยเน้
่ย่นวและรวมวงโดยเน้
นเทคนิ
คเกิการร้
อลัง กการเล่
นนการแสดงออก
ร้องเพลง
นนดนตรี
นเทคนิ
คการร้
น การแสดงออก
และคุ
ณภาพเสียง าคัญ
ของผู
้เณรียภาพเสี
น้น ๆยจังงหวะง่
และคุ
แต่งเพลงสั
งหวะง่ผาลในการเลื
ย ๆ อธิบายเหตุ
อกใช้อใงค์
ประกอบดนตรี
แต่
งเพลงสั
าย ๆ ้นอธิๆบจัายเหตุ
อกใช้อผงค์ลในการเลื
ประกอบดนตรี
นการสร้
างสรรค์งานดนตรี

ในการสร้างสรรค์
งานดนตรี
ของตนเอง
เปรีายงงานดนตรี
บเทียบความแตกต่
ของตนเอง
เปรียบเที
ยบความแตกต่
างระหว่
ของตนเองางระหว่
และผู้อาื่นงงานดนตรี
นำ�เสนอหรืของตนเอง
อจัดการแสดงดนตรี
้อื่น นาเสนอหรืรอณาการกั
จัดการแสดงดนตรี
ที่เหมาะสมโดยการบู
รณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น
ทีและผู
่เหมาะสมโดยการบู
บสาระการเรี
ยนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ
ในกลุ่มศิลเพืปะ
่อให้ผู้เรียนชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
เพื่ออให้
และประยุกต์ใช้เกิในชี
าวันนเห็
คุณค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดก
ภูมิปัญญาท้
งถิผ่นู้เรีภูยมนชืิปัญ่นชม
ญาไทยและสากล
ดคุวณิตลัประจ
กษณะอั
พึงนประสงค์
และสมรรถนะสำ
�คัญของผู้เรียน
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗
ศ ๒.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒
รวม ๙ ตัวชี้วัด

รหัสตัวชี้วัด
ศ ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗
ศ ๒.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒
รวม ๙ ตัวชี้วัด
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๓ รายวิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
สำระที่ ๒ ดนตรี
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๒.๑
		
เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี
ดนตรี ถ่้สาึกยทอดความรู
ึก ความคิ
ดต่สอระดนตรี
อย่าและประยุ
งอิสระ ชื่นกชม
ถ่ายทอดความรู
ความคิดต่อ้สดนตรี
อย่างอิ
ชื่นชม
ต์ใช้และประยุกต์ใช้
ในชีว�ิตวัประจ
ในชีวิตประจำ
น าวัน
ตัวชี้วัด
๑. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
๒. ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก
และคุณภาพเสียง
๓. แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ
๔. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง
๕. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น
๖. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม
๗. นาเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น
ในกลุ่มศิลปะ
สำระที่ ๒ ดนตรี
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
๑. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย
๒. อภิปรายลักษณะเด่นที่ทาให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ
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โครงสร้ำงรำยวิชำ
รหัสวิชำ ศ ๒๓๑๐๓ รำยวิชำดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
รวมเวลำ ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
มำตรฐำนกำร
เวลำ
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
วิวัฒนาการดนตรี
ศ ๒.๒
ดนตรีไทย ดนตรีตรีตะวันตกมีวิวัฒนาการ
๕
๑
ม.๓/๑
ยาวนาน แต่ละยุคสมัยมีความแตกต่าง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม ดนตรีในแต่ละ
ม.๓/๖
ยุคมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคม
ศ ๒.๒
ผลงานดนตรีที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
๒
ลักษณะเด่น
๒
ม.๓/๒
ล้วนมีปัจจัยที่ส่งผลทาให้งานดนตรีได้รับ
ของดนตรี
การยอมรับ
๓
๓
องค์ประกอบของดนตรี ประกอบด้วย
องค์ประกอบดนตรี ศ ๒.๑
ม.๓/๑
เสียง จังหวะ ทานอง คีตลักษณ์ การ
ประสานเสี
ยง ยมีงความเหมื
อนและ
การประสานเสี
มีความเหมื
อนและ
แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
องค์ประกอบของทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์
การแต่งเพลงเป็นการแสดงออกทางดนตรี
๖
๔
สร้างสรรค์งานดนตรี ศ ๒.๑
ม.๓/๓
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ม.๓/๔
ควรมีทักษะในการอธิบายเหตุผลในการ
ม.๓/๒
เลือกใช้องค์ประกอบดนตรี กล่าวคือ
เหตุผลในการเลือกใช้จังหวะ และการ
ม.๓/๕
เรียบเรียงท
านอง
การร้การร้
องเพลงและเล่
นน
และการเรี
ยบเรี
ยงทานอง
องเพลงและเล่
ดนตรีให้มีคุณภาพนั้น บุคลิกภาพ ท่าทาง
เทคนิคการหายใจ การใช้ไมโครโฟนเพื่อ
การขับร้องและเล่นดนตรี ถือเป็นเรื่องที่
สาคัญและส่งผลต่อคุณภาพการขับร้อง
และเล่นดนตรีอย่างยิ่ง ผู้ขับร้องและผู้เล่น
ดนตรีต้องสามารถเปรียบเทียบผลงาน
ตนเองกับผู้อื่นได้เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผลงานดนตรีของตนเอง

น้ำหนัก
คะแนน
๒๕

๑๐

๑๕

๓๐

231
๒๓๕ 235

หน่วยที่
๕

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ดนตรีบูรณาการ

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ศ ๒.๑
ม.๓/๗

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

การจัดการแสดงดนตรี ในวาระต่าง ๆ
ควรคานึงถึงปัจจัยที่ทาให้การแสดงดนตรี
ประสบความสาเร็จ คือ การเลือก
วงดนตรี บทเพลง สถานที่ บุคลากร
อุปกรณ์เครื่องมือ และรายการแสดง
รวมตลอดภำคเรียน

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๔
๒๐

๒๐

๑๐๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วิวัฒนาการดนตรี
รายวิชาดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๕ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐานการเรียนรู้
เข้าใจและแสดงออกทางดนตรี
อย่าางสร้
างสรรค์
วิเคราะห์วิพวิากษ์
พากษ์ววิจิจารณ์
ารณ์คคุณค่าดนตรี
มาตรฐานมาตรฐาน
ศ ๒.๑ เข้ศ า๒.๑
ใจและแสดงออกทางดนตรี
อย่างสร้
งสรรค์
วิเคราะห์
ถ่ายทอดความรู
้สึก ความคิ
ดต่อดนตรี
ย่างอิอสย่ระางอิชื่นสระ
ชม ชืและประยุ
กต์ใช้ในชี
วัน าวัน
ดนตรี
ถ่ายทอดความรู
้สึก ความคิ
ดต่ออดนตรี
่นชม และประยุ
กต์วใช้ิตใประจำ
นชีวิต�ประจ
ตัวชี้วัด
ม.๓/๖ อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย
๒ .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด

ดนตรีไทย
ไทยดนตรี
ดนตรีตตะวัะวันนตกมี
ตกมีววิ ิวัฒัฒนาการยาวนาน
นาการยาวนานแต่
แต่ลละยุะยุคคสมั
สมัยยมีมีคความแตกต่
วามแตกต่าางงขึ้นอยู่กับปัจจัย
ดนตรี
ในแต่งคม
ละยุดนตรี
คมีอิทในแต่
ธิพลต่ละยุ
อบุคมีคลและสั
ขึทางสั
้นอยูง่กคม
ับปัดนตรี
จจัยทางสั
อิทธิพลต่งคม
อบุคคลและสังคม
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
- วิวัฒนาการดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก อิทธิพลของดนตรี
ทักษะ/กระบวนการ
- บรรยายวิวัฒนาการดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มี

ต่อบุคคลและสั
งคม งคม
ต่อบุคคลและสั
เจตคติ
- เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
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๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
- แผนผังความคิดเรื่องวิวัฒนาการดนตรีดนตรี และบรรยายอิทธิพลดนตรีที่มีต่อบุคคลและ
สังคม
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ

ระดับคุณภาพ

ประเมิน

๔ (ดีมาก)

แผนผังความคิด

เขียนผังความคิด

๓ (ดี)

เขียนผังความคิด
บรรยาย
เรื่องวิวัฒนาการ บรรยาย
วิวัฒนาการ
ดนตรีดนตรี และ วิวัฒนาการ
ดนตรีไทย ๓ ยุค
บรรยายอิทธิพล ดนตรีไทย ๔ ยุค
ดนตรีตะวันตก ๕
ดนตรีที่มีต่อ
ดนตรีตะวันตก ๖
ยุ๕คยุบรรยาย
ค บรรยาย
ค บรรยาย
บุคคลและสังคม ๖ยุคยุบรรยาย
อิทธิพลดนตรีที่มี
อิทธิพลดนตรีที่มี ต่อบุคคลและ
สังคม ถูกต้อง
ต่อบุคคลและ
ครบถ้วน
สังคม ถูกต้อง

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

เขียนผังความคิด
บรรยาย
วิวัฒนาการ
ดนตรีไทย ๒ ยุค
ดนตรีตะวันตก ๔
ยุ๔คยุบรรยาย
ค บรรยาย
อิทธิพลดนตรีที่มี
ต่อบุคคลและ
สังคม ถูกต้อง
ครบถ้วน

เขียนผังความคิด
บรรยาย
วิวัฒนาการ
ดนตรีไทย ๑ ยุค
ดนตรีตะวันตก ๓
ยุ๓คยุบรรยาย
ค บรรยาย
อิทธิพลดนตรีที่มี
ต่อบุคคลและ
สังคม ถูกต้อง
ครบถ้วน

ครบถ้วน
หาความรู้เพิ่มเติม
จากแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน

๙-๑๐

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

๗-๘

หมายถึง

ดี

คะแนน

๕-๖

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

๐-๔

หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป

ขอบเขตเนื้อหา
- วิวัฒนาการดนตรียุคกรุงสุโขทัย
- วิวัฒนาการดนตรียุคกรุงศรีอยุธยา
- วิวัฒนาการดนตรียุคกรุงธนบุรี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอก จาแนกวิวัฒนาการของดนตรีไทย
ยุคต่าง้ๆ้ได
ด้านทักษะและกระบวนการ
บรรยาย วิวัฒนาการของดนตรีไทย
ยุคต่าง้ๆ้ได
ด้านคุณลักษณะ
รักความเป็นไทย

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑.้นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์ เกี่ยวกับการประชันดนตรีไทย้หรือวีดิที ัศน์
เหตุการณ์ทางดนตรีที่เป็นที่นิยม้และน่าสนใจในยุคต่าง้ๆ้
๒.้นักเรียน้ครู้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ไดรับชม้
(ตัวอย่างคาถาม้บุคคลในวีวีดิที ัศน์ กาลังทาอะไร้กิจกรรมนั้นเรียกว่า
อะไร้กิจกรรมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคใด)
ขันสอน
๑. ครูตั้งคาถามทบทวนการแบ่งยุค้และลาดับยุค
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม้จับคู่้ร่วมกันคนควาหาความรูจากใบความรู
หนังสือเรียน้ใบงาน้
๓. ครูตั้งคาถามเป็นระยะ้เพื่อกระตุนความสนใจ
๔. ครูตั้งคาถามและอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรี
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน้ครูร่วมกันอภิปรายลักษณะดนตรียุคสุโขทัย้อยุธยา้ธนบุรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
นาการดนตรีไทย
ไทย
เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
รายวิชาดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.้ใบงานเรื่องวิวัฒนาการดนตรีไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิที ัศน์ การประชันดนตรี
๒. ใบความรูเรื่องวิวัฒนาการดนตรีไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๓๘
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอก จาแนกวิวัฒนาการ
ของดนตรีไทยยุคต่าง้ๆ้ได
ด้านทักษะ/กระบวนการ
บรรยาย้วิวัฒนาการของ
ดนตรียุคต่าง้ๆ้ได้บรรยาย
อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล
และสังคมได
ด้านคุณลักษณะ
รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์รอยละ้๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ้๒ จาก้๔
ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ้๑ จาก้๔
ระดับ

๒๔๐
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การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัดที่้๗.๑้ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี้ศิลปะ้วัฒนธรรมไทย้และมีความกตัญญูกตเวที
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยี่ยม (๓)
๗.๑.๑้แต่งกายและมี้้
ไม่มีสัมมาคารวะ
ปฏิบัติตนเป็นผูมี
ปฏิบัติตนเป็นผูมี
ปฏิบัติตนเป็นผูมี
มารยาทงดงามแบบไทย้มี ต่อผูใหญ่
มารยาทแบบไทย้มี มารยาทแบบไทย้มี
มารยาทแบบไทย้
มีสัมสัมมาคารวะ้กตั
มาคารวะ กตัญญญูญูกตเวที
กตเวที
มีสัสมัมมาคารวะ้กตั
มาคารวะ กตัญญญูญู- - สัมีมสมาคารวะ้กตั
ัมมาคารวะ กตัญญญูญู- - มีสัมมาคารวะ้
ต่อผูมีพระคุณ
กตเวทีต่อผูมีพระคุณ้ กตเวทีต่อผูมีพระคุณ้ กตัญญูกตเวทีต่อผูมี
๗.๑.๒้ร่วมกิจกรรมที่
และแต่งกายแบบไทย้ และแต่งกายแบบไทย พระคุณ้และแต่งกาย
เกี่ยวของกับประเพณี้ศิลปะ้
เขาร่วมหรือมีส่วนร่วม ดวยความภาคภูมิใจ้ แบบไทยดวยความ
และวัฒนธรรมไทย
ในกิจกรรมที่เกี่ยวของ เขาร่วมและมีส่วนร่วม ภาคภูมิใจ้เขาร่วมหรือ
๗.๑.๓้ชักชวน้แนะนาให
กับประเพณี้ศิลปะ้ ในกิจกรรมที่เกี่ยวของ มีส่วนร่วมในการจัด
ผูอื่นปฏิบัติตาม้
และวัฒนธรรมไทย้ กับประเพณี้ศิลปะ้
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ขนบธรรมเนียม้ประเพณี้
และวัฒนธรรมไทย้
ประเพณี้ศิลปะ้และ
ศิลปะ้และวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย้
ชักชวน้แนะนาเพื่อน
และคนอื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี้ศิลปะ้และ
วัฒนธรรมไทย

๒๔๑
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.................................................................................................................................... .................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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๒๔๒
ใบความรู้ที่ ๑
เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรีไทย
ไทยหน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๑ี่ ๑แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๑-๒
ี่ ๑-๒
เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรีรายวิ
รายวิชชาดนตรี
าดนตรี รหัสวิชา ศศ ๒๓๑๐๓
๒๓๑๐๓ ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ ๑๑ ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ ๓๓
จุดประสงค์ บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีไทยยุคต่าง้ๆ้ได
วิวัฒฒนาการดนตรี
นาการดนตรีไทยสมั
ไทยสมั
ยประวั
ต ิ ศ าสตร์
ง ออกเป็
๔ ยุ ค ตามการแบ่
้
ยประวั
ติศาสตร์
้แบ่งแบ่
ออกเป็
น้๔ ยุนค้ตามการแบ่
งยุค ง ยุ ค
ประวัติศาสตร์ไทยประกอบดวย้ยุคกรุงสุโขทัย้กรุงศรีอยุธยา้กรุงธนบุรี้และกรุงรัตนโกสินทร์้
แต่ละยุคมีวิวัฒนาการดังนี้้
๑. ยุคกรุงสุโขทัย (ราวพุทธศักราช ๑๘๐๐-๑๙๐๐)
ดนตรีในสมัยกรุงสุโขทัย้มีลักษณะเป็นการขับลานา้เพื่อใชประกอบพระราชพิธีต่าง้ๆ้
ในพระราชวัง้และรองเล่นกันอย่างพื้นเมือง้เครื่องดนตรีในสมัยนี้มีจานวนไม่มากนัก้ลักษณะ
การรวมวงดนตรี
ขนาดเล็
ก ได้
แก่แก่
วงขั้วงขั
บไม้บวงปี
่พาทย์
เครื่อเครื
งห้่อา งห
(อย่า้(อย่
างหนัากงหนั
) ก)้
การรวมวงดนตรีไไทยในสมั
ทยในสมัยยนีนี้เป็้เป็นวงดนตรี
นวงดนตรี
ขนาดเล็
ก้ได
ไม้วงปี
่พาทย์
วงปี่พาทย์เครื
(อย่าางเบา)
วงมโหรีเครื
ณณบทเพลงที
่เชื่อเชืว่่อาเป็
ครื่อ่องห้
งหาา้(อย่
งเบา)้วงมโหรี
เครื่อ่องสีงสีรวมถึ
้รวมถึงการบรรเลงพิ
งการบรรเลงพิ
้บทเพลงที
ว่านเป็เพลง
นเพลง
ในสมัยนี้ไดแก่้เพลงนางนาค้เพลงขับไมบัณเฑาะว์

วงขับไม้
ที่มา้: http://topicstock.pantip.com/isolate/topicstock/2012/10/M12792742/M127927-1.jpg

๒. ยุคกรุงศรีอยุธยา (พุทธศักราช ๑๘๙๓-๒๓๑๐)
ดนตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้มีเครื่องดนตรีครบถวนทั้งดีด้สี้ตี้เป่า้ชาวบานนิยมเล่นดนตรีมาก้
จนในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ้ตองออกกฎมณเฑียรบาล้“หามเป่าขลุ่ย้เป่าปี่้สีซอ้ดีดกระจับปี่้
ดีดจะเข้ตีโทนทับในเขตพระราชฐาน”้ลักษณะวงดนตรีในสมัยนี้มีการพัฒนาจาก
วงปี่พาทย์้(อย่างหนัก)้สมัยกรุงสุโขทัยโดยเพิ่มระนาดเอกในวงดนตรี้เกิดวงดนตรีเครื่องสาย้
และพัฒนาวงมโหรีเครื่องสี่้เป็นมโหรี้เครื่องหก้โดยการเพิ่มรามะนา้และขลุ่ย้และมีการผูกคากลอน
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เป็นบทมโหรีใชรองส่งกัน้ภายหลังไดนาจะเขมาบรรเลงแทนกระจับปี่ บทเพลงในสมัยนี้มีทั้งเพลง
ขับรองและเพลงบรรเลงอัตราจังหวะ้๒้ชั้น้บทรองเพลงเป็นกาพย์คลายบทกลอนกล่อมเด็กต่อมา
พัฒนาเป็นบทดอกสรอย้และกลอนแปด้เกิดการขับเสภา

ลักษณะวงปี่พาทย์เครื่องห้าสมัยกรุงศรีอยุธยา
ที่มา้: https://sites.google.com/site/1431dontrithai/history_html?tmpl=
%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

วงมโหรีเครื่องสี่
ที่มา้: http://topicstock.pantip.com/isolate/topicstock/2012/10/M12792742/M12792742-1.jpg

๒๔๔
๓. กรุงธนบุรี (พุทธศักราช ๒๓๑๐-๒๓๒๕)
ในสมัยกรุงธนบุรีนี้้เป็นยุคสมัยที่ไม่ปรากฏขอมูลวิวัฒนาการดานดนตรีมากนัก้สันนิษฐานว่า
แบบเดิมมเช่เช่นนเดีเดียยวกัวกับบสมัสมัยกรุ
ยกรุงศรี
งศรีอยุอธยุยา้อาจเป็
ธยา อาจเป็
นเพราะระยะเวลาของยุ
ดนตรีในยุคนีนี้ค้คงรูงรูปปแบบเดิ
นเพราะระยะเวลาของยุ
คสมัคสมั
ยนี้ยนี้
มีระยะเพียยง้๑๕้ปี
วมรกตซึ
่งอัน่งอัเชินญเชิมาจาก
ง ๑๕ ปี้ทัทั้ง้งนีนี้ได้ได้ปรากฏข
ปรากฏข้อมูอมูลหลั
ลหลักฐานเมื
กฐานเมื่อคราวสมโภชพระแก
่อคราวสมโภชพระแก้
วมรกตซึ
ญมาจาก
เวียงจันทน์้มีบันทึกว่าามีมีกการบรรเลงวงดนตรี
ารบรรเลงวงดนตรีตต่า่าง้ๆ้ได
ง ๆ ได้แก่แก่พพิณิณพาทย์
พาทย์ไทย้พิ
ไทย พิณณพาทย์
พาทย์รามั
รามัญญ้มโหรี
มโหรีไทย้
ไทย
มโหรีแขก้มโหรีฝรั่ง้มโหรีญวณ้และมโหรีเขมร้สับผลัดเปลี่ยนกันเป็นเวลาถึง้๒้เดือน้กับ้๑๒้วัน
แสดงใหเห็นว่าดนตรียังคงมีบทบาทต่อสังคมไทยในยุคกรุงธนบุรี
๔. กรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕-ปัจจุบัน)
๔.๑ รัชกาลที่ ๑ (พุทธศักราช ๒๓๒๕-๒๓๕๒)
ารเพิ่ม่มกลองทั
กลองทัดดในวงปี
ในวงปี่พ่พาทย์
าทย์อีกอหนึ
ีกหนึ่งลู่งกลูกรวมเป็
้รวมเป็
นสองลู
เรียากว่
ผู้าเรียกว่าตัวเมีย
มีการเพิ
นสองลู
ก เสีก้เสี
ยงสูยงงสู
เรียงกว่
ตัวาเสีตัยวงต่
เสียงต่าเรียกว่าตัวเมีย
้

ที่มา้https://som3737np.wordpress.com
๔.๒ รัชกาลที่ ๒ (พุทธศักราช ๒๓๒๕-๒๓๕๒)

ทยในสมัยยนีนี้น้นับับว่ว่าาเป็เป็นนรัรัชชสมัสมัยยทีที่ด่ดนตรี
นตรีไทยเจริ
ไทยเจริญญรุ่งรุเรื่งเรื
องมากเนืเนื
่องจากพระบาทสมเด็
ดนตรีไทยในสมั
องมาก
่องจากพระบาทสมเด็
จ จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย้ทรงเป็นทั้งนักดนตรีและดุริยกวี้พระองค์ทรงมีซอสามสายคู่พระหัตถ์้นามว่า้
“ซอสายฟ้าฟาด”้พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครใหเขากับบทราและทานองดนตรี้ในรัชสมัยนี้
การขับเสภาเฟื่องฟูมาก้แต่เดิมการขับเสภาผูขับจะตองเป็นผูใชเสียงขับและขยับกรับตลอดเวลาไม่มี
โอกาสพักก้พระบาทสมเด็
ศหล
านภาลั
ยจึงยโปรดเกล
าฯ้ให
าทย์่พมาทย์
าประกอบ
โอกาสพั
พระบาทสมเด็จพระพุ
จพระพุทธเลิ
ทธเลิ
ศหล้
านภาลั
จึงโปรดเกล้
าฯนาวงปี
ให้นำ�่พวงปี
มาประกอบ
เสภา แต่เนืเนื่อ่องจากเสี
งจากเสี
ยงของตะโพนในวงปี
่พาทย์
เกินไปไม่
เหมาะสมกั
การขับบเสภา้แต่
ยงของตะโพนในวงปี
่พาทย์
นั้นดันงั้นเกิดันงไปไม่
เหมาะสมกั
บการขับบการขั
รอง บร้อง
จึงใชเปิงมางมาถ่วงดวยขี้เถาบดกับขาวสุกเพื่อใหเสียงต่าลงเกิดเป็น้“กลองสองหนา”้ใชแทนตะโพน
และกลองทัด้จึงเกิดเป็น้“วงปี่พาทย์เสภา”้จนถึงปัจจุบัน

ที่มา้: https://thaimusicyoume.wordpress.com

ที่มา้: https://som3737np.wordpress.com
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๔.๓รัชรัชกาลที
กาลที
กาลที่ ่ ๓๓่ ๓(พุ
(พุ(พุ
ทธศัธศั
ราช
กราช
๒๓๖๗-๒๓๙๔)
๒๓๖๗-๒๓๙๔)
๔.๓
ททธศั
กกราช
๒๓๖๗-๒๓๙๔)
ในรัชชสมั
ชสมัสมัยยนียนี้มนี้มีก้มีการประดิ
ีการประดิ
ารประดิ
เฐ์ครืเ่อครื
่องดนตรี
งดนตรี
่องดนตรี
ขใหม่
ึ้นใหม่
ือค้ระนาดทุ
ือ้ระนาดทุ
มใช
มใช
บรรเลงคู
บรรเลงคู
ับ่กนาดเอกในวงปี
ับนาดเอกในวงปี
่พาทย์
้ ้
ในรั
ษษฐ์ฐ์ษเครื
ขขึ้นึ้นใหม่
คืคอ้ระนาดทุ
มใช
บรรเลงคู
่กับ่กนาดเอกในวงปี
่พาทย์
้่พาทย์
และฆองวงเล็
องวงเล็
กบรรเลงคู
บรรเลงคู
ฆอองวงใหญ่
ในวงปี
นวงปี
่พาทย์
าทย์
ง้จึจึไดงพังได้
ได
พัฒฒนาวงดนตรี
นาวงดนตรี
จากวงปี
ากวงปี
่พาทย์
าทย์
เครื
งหาา้
และฆ้
อองวงเล็
งวงเล็กกกบรรเลงคู
บรรเลงคู
ฆ้องวงใหญ่
งวงใหญ่
ใในวงปี
่พาทย์
พพันาวงดนตรี
ัฒฒนาวงดนตรี
จจากวงปี
่พ่พเครื
าทย์
เ่อครืงห
และฆ
่ก่กับ่กับ่กัฆบับฆองวงใหญ่
ในวงปี
่พ่พาทย์
้จึ้งจึได
จากวงปี
่พาทย์
่องห
า้่อา้งห้
วงปี่พ่พาทย์
าทย์
าทย์เเครื
ครื
เครื
่องคูงคู
ารพั
การพั
ฒนาบทเพลงจากเดิ
นาบทเพลงจากเดิ
นเพลงอั
เพลงอั
นเพลงอั
ตราจั
ตงราจั
งหวะ้๒้ชั
งหวะ้๒้ชั
เป็เป็นนวงปี
่อ่องคู
่้่้้มี้มี่้้มี
กการพั
ฒฒนาบทเพลงจากเดิ
มมเป็เป็มนเป็
ตราจั
หวะ้๒้ชั
้น้้น้ ้น้
ราจังงหวะ้๓้ชั
หวะ้๓้ชั
งหวะ้๓้ชั
เป็เป็นนอัอัตตราจั
้น้น้น

ที่มทีา ่ม: าhttps://paospk.wordpress.com
ที:่มhttps://paospk.wordpress.com
า : https://paospk.wordpress.com
ทีที่มที่มา้:
า้:
่มา้:https://krutongmusic.wordpress.com
https://krutongmusic.wordpress.com
https://krutongmusic.wordpress.com

๔.๔รัชรัชกาลที
กาลที
กาลที่ ่ ๔๔่ ๔(พุ
(พุ(พุ
ทธศัธศั
ราช
กราช
๒๓๙๔-๒๔๑๑)
๒๓๙๔-๒๔๑๑)
๔.๔
ททธศั
กกราช
๒๓๙๔-๒๔๑๑)

เกล้
าเจ้
าอยู
โปรดเกล้
าฯาฯ้มิ
ห้ผูใหผใดมี
ู้ใผูลดมี
ละครหญิ
งนอกจาก
ในรั
ในรัชชสมั
ชสมัสมั
ยพระบาทสมเด็
พระบาทสมเด็
พระนั
จพระนั
่ง่งเกล
่งเกล
าเจ
าเจ
าอยู
าอยู
ัว่หัวโปรดเกล
ัวโปรดเกล
าฯ้มิ
ใดมี
ละครหญิ
ละครหญิ
งนอกจาก
งนอกจาก
ในรั
ยยพระบาทสมเด็
จจพระนั
่งเกล
าเจ
าอยู
่ห่หัว่หโปรดเกล
าฯ้มิ
ใหมิใผูหใใดมี
ะครหญิ
งนอกจาก
พระมหากษั
พระมหากษั
พระมหากษัตตริตริยยริ์้ย์้ทท์้าให
ทาให
าให
ละครชายซบเซาลง้ตามวั
ละครชายซบเซาลง้ตามวั
ละครชายซบเซาลง้ตามวั
งเจ
งเจานายหรื
งานายหรื
เจานายหรื
อบอานใดที
บอานใดที
บานใดที
่มีข่มาทาสบริ
ีข่มาทาสบริ
ีขาทาสบริ
วารเป็
วารเป็
วนารเป็
ผูนชายก็
ผูชายก็
นผูหชายก็
ันหไปันไป
หันไป
าทย์กกันกัน้ท
ัน้ท้ทาให
าให
าให
วงปี
ดวงปี
่พาทย์
าทย์
ขึ้เจ
้นานายชั
้เจ
านายชั
านายชั
ยนิม้ชอบดนตรี
ยม้ชอบดนตรี
ทาให
ทมีาให
การประกวดประชั
มีการประกวดประชั
ฝึฝึกกปีปี่พ่พาทย์
เกิเกิเกิ
ดดวงปี
่พ่พาทย์
เพิเพิ่มเ่มพิขึขึ้น่ม้น้เจ
้น้นสูงสู้นนิงสูนิยงม้ชอบดนตรี
ทาให
กมีารประกวดประชั
นกันกั้ นน้กัน้
างบรรยากาศการประกวดประชั
งบรรยากาศการประกวดประชั
งดัปรากฏในภาพยนตร์
งปรากฏในภาพยนตร์
่อเรืงโหมโรง้ในสมั
่องโหมโรง้ในสมั
้ไกดารพั
มีฒการพั
ฒนาฒนา
ตัตัววอย่อย่างบรรยากาศการประกวดประชั
นนดัดันงปรากฏในภาพยนตร์
เรืเ่อรืงโหมโรง้ในสมั
ยนีย้ไนีด้ไมียดกนีมีารพั
นา
เครื่อ่องดนตรี
งดนตรี
งดนตรีขขึ้นขึ้นใหม่
ึ้นใหม่
ใหม่
ระนาดเอกเหล็
อระนาดเอกเหล็
และระนาดทุ
กและระนาดทุ
มเหล็
มเหล็
ก้เพื
ก่อ้เพื
่อบรรเลงในวงปี
่อบรรเลงในวงปี
่พาทย์
่พเครื
าทย์
เครื
เ่อครื
งใหญ่
่องใหญ่
เครื
้้คืคื้อคือระนาดเอกเหล็
กกและระนาดทุ
มเหล็
ก้เพื
บรรเลงในวงปี
่พาทย์
่องใหญ่
าใหวงดนตรี
วงดนตรี
วงดนตรีปปี่พปี่พาทย์
ี่พาทย์
าทย์
นาดใหญ่
ีขนาดใหญ่
้เกิ
ึ้น้เกิ
วงบั
ดวงบั
วลอยใช
วลอยใช
ประโคมในงานศพ้(ประกอบด
ประโคมในงานศพ้(ประกอบด
วยกลองมลายู
วยกลองมลายู
ททาให
มมีขมีขนาดใหญ่
ขขึ้นึ้นข้เกิ
ดดวงบั
วลอยใช
ประโคมในงานศพ้(ประกอบด
วยกลองมลายู
้ปี่ ้ปี่ ้ปี่
ชวา้เหม่ง)ง)
ชวา้เหม่

ทีที่ม่มา้:
ทีา้:่มhttps://som3737np.wordpress.com
า้:https://som3737np.wordpress.com
https://som3737np.wordpress.com

๒๔๖
๔.๕ รัชกาลที่ ๕ (พุทธศักราช ๒๔๑๑-๒๔๕๓)
เกิดรูปแบบทานองเพลง้“ทางกรอ”้หรือเพลงบังคับทาง้อิทธิพลของชาติตะวันตกทาใหเกิด
ละครไทยรูปแบบใหม่้ๆ้เช่นละครดึกดาบรรพ์้ละครพันทาง้ละครรอง้และละครพูด้สมเด็จฯ้เจาฟ้า

กรมพระยานริศศฯ้ปรั
ฯ ปรับบปรุ
ปรุงงวงปี
วงปี่พ่พาทย์
าทย์ใหให้มีมคีความนุ
วามนุ่ม่มนวลขึ
นวลขึ้น้เพื
นเพื่อประกอบการแสดงละครรู
่อประกอบการแสดงละครรู
ปแบบใหม่
กรมพระยานริ
ปแบบใหม่
้
โดยสรางเครื่องดนตรีขึ้นใหม่คือ้ขลุ่ยอู้กลองตะโพน้ฆองหุ่ย้๗ ใบ้รวมในวงปี่พาทย์เดิมและเกิดเป็น
วงดนตรีที่ชื่อว่า้“วงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์”้

วงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์
ที่มา้: http://ake5838.blogspot.com/2011/01/

๔.๖ รัชกาลที่ ๖ (พุทธศักราช ๒๔๕๓-๒๔๖๘)

พระบาทสมเด็
พระมงกุฎเกล
ฎเกล้
เจ้าอยู
่หัว ทรงโปรดการดนตรี
และการละคร ดทรงจั
พระบาทสมเด็กกพระมงกุ
าเจาาอยู
่หัว้ทรงโปรดการดนตรี
และการละคร้ทรงจั
ตั้ง ดตั้ง
กรมมหรสพดู
อ่ งสายและกลองแขก
ยุคนีเ้ คป็นีน้เยุป็คนทียุล่ คะครและดนตรี
เจริญรุง่ เรือง มาก
กรมมหรสพดูแแลเรื
ลเรือ่ ่องของปี
งของปีพ่ ่พาทย์
าทย์เครืเครื
่องสายและกลองแขก้ยุ
ที่ละครและดนตรี
ถืเจริ
อได้
ยุคทองของดนตรี
งเจ้านายต่างๆ
ในสมั
นี้หลวงประดิ
ษฐ์ไยพเราะ
(ศรศิลปบรรเลง)
ญวรุ่งาเรืเป็อนงมาก้ถื
อไดว่าเป็นตยุามวั
คทองของดนตรี
ตามวั
งเจยานายต่
าง้ๆ ในสมั
นี้หลวงประดิ
ษฐ์ไพเราะ
ได้
นำ�เครื
่องดนตรีเขามาจากชวาคื
อ้อเขังกะลุ
ง
(ศร้ศิ
ลปบรรเลง)้ได
นาเครื่องดนตรี
ามาจากชวาคื
อ้อังกะลุง

๔.๗ รัชกาลที่ ๗ (พุทธศักราช ๒๔๖๘-๒๔๗๗)
พระบาทสมเด็จจพระปกเกล้
พระปกเกลาเจ้าเจาอยู
าอยู
ัวทรงสนพระทั
ยดนตรี
ศษ้้ทรงดนตรี
และ พนธ์
พระบาทสมเด็
่หัว่หทรงสนพระทั
ยดนตรี
เป็นเพิป็เนศษพิเทรงดนตรี
และพระราชนิ
พระราชนิพพระองค์
นธ์เพลงได
้พระองค์
พระราชนิ
พลงไว้๓ บทเพลงด
น้คือ้
เพลงได้
พ ระราชนิ
พ นธ์
เ พลงไว้พนธ์
๓ เบทเพลงด้
ว ยกั น คืวยกั
อ เพลงโหมโรงคลื
่ น กระทบฝั ่ ง

เพลงราตรี
ประดั่นบกระทบฝั
ดาว เถา่งและเพลงเขมรลออองค์
มีการนำ�ออร์แกนลม
เพลงโหมโรงคลื
้เพลงราตรีประดับดาว้เถา้และเพลงเขมรลออองค์
้มีการนาออร์แกนลม้
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๒๔๗
ไวโอลิน้หีบเพลงชัก้และขิมมาปรับปรุงใหไดระดับเสียงใกลเคียงกับเครื่องดนตรีไทยและบรรเลงร่วมกัน้
เกิดเป็นวงเครื่องสายประสมออร์แกนเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป
๔.๘ รัชกาลที่ ๘ (พุทธศักราช ๒๔๗๗-๒๔๘๙)
นแปลงระบอบการปกครองจากระบอบ รณาญาสิทธิราชย์
ในรัชสมัยนี้เป็นช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบู
เป็
นระบอบประชาธิ
�ให้ บ้านเมืองอยู
่ในภาวการณ์
่ยนแปลงครั
้งใหญ่
นโยบายรั้งฐใหญ่
นิยม้
สมบู
รณาญาสิทธิราชย์ป้ไตยทำ
เป็นระบอบประชาธิ
ปไตย้ท
าใหบานเมืเปลี
องอยู
่ในภาวการณ์
เปลีเกิ่ยดนแปลงครั
ปรั
ปรุงประเทศไทยไปสู
่อารยะ
มีการควบคุ่อมารยะ้มี
ดนตรีไทย
และนักมดนตรี
้องมีใบสาคักดนตรี
ญศิลปิตนองมี
ในช่วงนี้
เกิดบนโยบายรั
ฐนิยม้ปรับปรุ
งประเทศไทยไปสู
การควบคุ
ดนตรีตไทย้และนั
ถืใบส
อว่าคั
าเป็ญนศิลยุปิคนมื้ในช่
ดของดนตรี
ทยไม่ค่อไยได้
รับความนิ
ยมค่อนัยได
กดนตรี
ไทยเลิยม้นั
กเล่กนดนตรี
ดนตรีไไทย
ทย
วงนี้ถือว่ไาทย
เป็นดนตรี
ยุคมืดไของดนตรี
ทย้ดนตรี
ไทยไม่
รับความนิ
เนื
นลาบาก
เกิดโรงเรี
ยนสอนดนตรี
ลป์แไละนาฏศิ
ทยของราชการแห่
งแรกปัจจุบงันแรก
คือ
เลิก่อเล่งจากหากิ
นดนตรีไทยเนื
่องจากหากิ
นลาบาก้เกิ
ดโรงเรีแยละนาฏศิ
นสอนดนตรี
ลป์ไทยของราชการแห่
วิปัทจยาลั
ลป์ ยนาฏศิลป์
จุบันยคืนาฏศิ
อวิทยาลั

ที่มา้: https://teen.mthai.com/education/64054.html

๔.๙ รัชกาลที่ ๙ (พุทธศักราช ๒๔๘๙-๒๕๕๙)

มีการนาทานองเพลงพื้นเมืองหรือเพลงไทยอตราจังหวะสองชั้น้ชั้นเดียว้มาใส่เนื้อรองใหเต็ม
กทุก่งทุ้ลู่งกลูกรุกงกรุ
้พระบาทสมเด็
จพระเจ
าอยู่หัวารัอยู
ชกาลที
าฯ้ าฯ
ทำทานอง้เกิ
�นอง เกิดดเป็เป็นนเพลงลู
เพลงลู
ง พระบาทสมเด็
จพระเจ้
่หัวรัช่้๙้ทรงโปรดเกล
กาลที่ ๙ ทรงโปรดเกล้
ให้
วงดนตรีไไทยที
ทยที่ม่มีชื่อีชเสี
ื่อเสี
ยงมาบรรเลงและบั
เสียงออกอากาศทางสถานี
วิทยุ ทรงโปรดเกล้
ใหวงดนตรี
ยงมาบรรเลงและบั
นทึกนเสีทึยกงออกอากาศทางสถานี
วิทยุ้ทรงโปรดเกล
าฯ้ าฯ
ใหกรมศิลปากรจัดพิมพ์สมุดโนตเพลงไทยพิมพ์เผยแพร่ออกเป็นครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว
ทรงพระปรี
ชาสามารถด
านดนตรี
สากลเป็สนากลเป็
อย่างยิน่ง้พระองค์
รงดนตรี ท รงดนตรี
รัชกาลที
กาลที่้๙้พระองค์
่ ๙ พระองค์
ท รงพระปรี
ช าสามารถด้
า นดนตรี
อย่ า งยิ ่ งทพระองค์
ไดอย่างเป็นเลิศ และทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงไวจานวนมาก้อาทิ้ใกลรุ่ง้แสงเทียน้พรปีใหม่้สายฝน
ในช่ววงรังรัชชสมั
สมัยยนีนี้ส้มเด็
สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาสยามบรมราชกุ
มารี ทรงเป็
ถัมภ์ไทย้
ดนตรีไทย
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาสยามบรมราชกุ
มารี ทรงเป็
นองค์อนุปองค์
ถัมภ์อดุปนตรี
พระองค์ททรงพระปรี
และขั
บรบองตลอดจนพระราชนิ
พนธ์พเนืนธ์้อรเนืองส
พระองค์
รงพระปรีชชาสามารถในการทรงดนตรี
าสามารถในการทรงดนตรี
และขั
ร้องตลอดจนพระราชนิ
้อร้าหรั
องสำบ�หรับ
นาไปบรรจุเพลงต่าง้ๆ้อาทิ้เพลงไทยดาเนินดอย้เพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี
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๒๔๘

ที่มา้: http://www.photoontour.com/SpecialPhotos_HTML/data_king_family/King_photo_06.htm
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๒๔๙ 245

ใบงานที่ ๑
นาการดนตรีไไทย
ทยหน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๑๑ แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๑-๒
๑-๒
เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรีรายวิ
รายวิชชาดนตรี
าดนตรี  รหั
รหัสสวิวิชชาาศศ๒๓๑๐๓
๒๓๑๐๓ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ ๑๑ ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ ๓๓
ชื่อ....................................................................................ชั้น..............................เลขที่ ....................
จุดประสงค์ บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีไทย ๆ้ได
คาชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาใบความรูเรื่องวิวัฒนาการดนตรีไทย้เขียนคาตอบในช่องว่าง
๑. ยุคกรุงสุโขทัย
๑.๑ ลักษณะของดนตรีโดยทั่วไป
๑.๒ เครื่องดนตรีที่พบ
๑.๓ วงดนตรีที่พบ
๑.๔ หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับดนตรี้
๒. ยุคกรุงศรีอยุธยา
๒.๑ ลักษณะของดนตรีโดยทั่วไป
๒.๒ เครื่องดนตรีที่พบ
๒.๓ วงดนตรีที่พบ
๒.๔ หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับดนตรี้
๓. ยุคกรุงธนบุรี
๓.๑ ลักษณะของดนตรีโดยทั่วไป
๓.๒ เครื่องดนตรีที่พบ

๒๕๐
๓.๓ วงดนตรีที่พบ
๓.๔ หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับดนตรี้

๔. ยุคกรุงรัตนโกสินทร์
๔.๑ ลักษณะของดนตรีโดยทั่วไป
๔.๒ เครื่องดนตรีที่พบ
๔.๓ วงดนตรีที่พบ
๔.๔ หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับดนตรี้
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ขอบเขตเนื้อหา
- วิวัฒนาการดนตรียุคกรุงรัตนโกสินทร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอก จาแนกวิวัฒนาการของดนตรีไทย
ยุคต่าง้ๆ้ได
ด้านทักษะและกระบวนการ
บรรยาย วิวัฒนาการของดนตรีไทย
ยุคต่าง้ๆ้ได
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์ เกี่ยวกับเหตุการณ์การการเปลี่ยนแปลง
ของดนตรีไทยในยุคจอมพล ป.พิบูล สงคราม
๒.้นักเรียน้ครู้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ไดรับชม้
(ตัวอย่างคาถาม้บุคคลในวีดีทัศน์กาลังทาอะไร้กิจกรรมนั้นเรียกว่า
อะไร้กิจกรรมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคใด)
ขั้นสอน
๑. ครูตั้งคาถามทบทวนการแบ่งยุค้และลาดับยุค
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม้จับคู่้ร่วมกันคนควาหาความรูจากใบความรู
ใบงาน้
๓. ครูตั้งคาถามเป็นระยะ้เพื่อกระตุนความสนใจ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน้ครูร่วมกันอภิปรายลักษณะดนตรียุคกรุงรัตนโกสินทร์
๒. นักเรียนบรรยายวิวัฒนาการดนตรีไทยในรูปแบบผังความคิด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทย
รายวิชาดนตรี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานเรื่องวิวัฒนาการดนตรีไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.้วีวีดิที ัศน์ การเปลี่ยนแปลงของดนตรีไทย
๒. ใบความรูเรื่องวิวัฒนาการดนตรีไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๕๑
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248
๒๕๒ 252

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอก จาแนกวิวัฒนาการ
ของดนตรีไทยยุคต่าง้ๆ้ได
ด้านทักษะ/กระบวนการ
บรรยาย้วิวัฒนาการของ
ดนตรียุคต่าง้ๆ้ได้บรรยาย
อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล
และสังคมได
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์รอยละ้๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ้๒ จาก้๔
ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ้๑ จาก้๔
ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........

๒๕๓

ใบงาน เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรีไไทย
ทย
หน่วยการที่ ๑ เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรี แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๒๒
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ใหนักเรียนเขียนผังมโนทัศน์วิวัฒนาการของดนตรีไทยยุ
ไทยุคคต่ต่างาง ๆ
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๒๕๔
แบบประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น............................
คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต
ควร
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
๑.้เนื้อหา้(Content)
๒.้การนาเสนอผลงาน้(Presentation)
๓.้การออกแบบ้(Design)
รวม
ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน
้้้้้้(.............................................)
้้้้้้........./........................./..........

้้้้้้
้
ระดับคุณภาพ
๑๐้-้๙ =
้้๘้-้๖ =
้้๕้-้๓้ =
้้๒้-้๑ =้

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

ผลการประเมิน
๒๖้-้๓๐
๒๐้-้๒๕
๑๑้-้๑๙
้้๐้-้๑๐

=
=
=
=

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
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๒๕๕
แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่องวิวัฒนาการดนตรีไทย
หน่วยการที่ ๑ เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรี แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๒๒
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ที่

ชื่อ – สกุล

มุ่งมั่นใน รวม สรุปผลการ
การทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๒ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๓
ส่งงานก่อนหรือตรงตามที่กาหนดเวลานัดหมาย้รับผิดชอบ
(ดี)
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย้และชักชวน
ผูอืน่ ปฏิบัติ
๒
ส่งงานชากว่ากาหนด้แต่ไดมีการติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
รัฟับงฟัไดง้รัได้บรัผิบดผิชอบในงานที
ดชอบในงานที่ได่ได้รับรับมอบหมายและปฏิ
มอบหมายและปฏิบัติอเองจนเป็
(พอใช)
งจนเป็นน
นิสัย
๑
ส่งงานชากว่ากาหนด้ปฏิบัติงานโดยจต้องอาศั
อง ยการชี้แนะ้และ
(ควรปรับปรุง) การตัตัดกเตือน
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ขอบเขตเนื้อหา
- วิวัฒนาการดนตรียุคกลาง
- วิวัฒนาการดนตรียุคฟื้นฟูศิลปวิทยา
- วิวัฒนาการดนตรียุคบาโรก
จุดประสงค์การเรียนรู
ด้านความรู้
บอก จาแนกวิวัฒนาการของดนตรี
ตะวันตกยุคต่าง ๆ ได
ด้านทักษะและกระบวนการ
บรรยาย วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก
ยุคต่าง ๆ ได
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ วิวัฒนาการดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์ เกี่ยวกับการขับรองเพลงในโบสถ์ หรือวีดิที ัศน์
เหตุการณ์ทางดนตรีที่เป็นที่นิยม และน่าสนใจในยุคต่าง ๆ
ขั้นสอน
๑. นักเรียน ครู ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวีดิที ัศน์ ที่ไดรับชม
(ตัวอย่างคาถาม บุคคลในวีดีทัศน์กาลังทาอะไร กิจกรรมนั้นเรียกว่า
อะไร กิจกรรมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคใด)
๒. ครูตั้งคาถามทบทวนการแบ่งยุค และลาดับยุค
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม จับคู่ ร่วมกันคนควาหาความรูจากใบความรู
หนังสือเรียน ใบงาน
๔. ครูตั้งคาถามเป็นระยะ เพื่อกระตุนความสนใจ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครูร่วมกันอภิปรายลักษณะดนตรีแต่ละยุคกลาง
ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
นาการดนตรีตตะวั
ะวันนตก
ตก
เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
รายวิชาดนตรี
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิ ีทัศน์การขับรองเพลงในโบสถ์
๒. ใบความรูเรื่องวิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานเรื่องวิวัฒนาการดนตรีตะวันตก

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๕๖
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอก จาแนกวิวัฒนาการ
ของดนตรีไทยยุคต่าง ๆ ได
ด้านทักษะ/กระบวนการ
บรรยาย วิวัฒนาการของ
ดนตรียุคต่าง ๆ ได บรรยาย
อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล
และสังคมได
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์รอยละ ๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔
ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ จาก ๔
ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.................................................................................................................................................... .
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........

๒๕๘
ใบความรู้
เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรีตตะวัะวันนตก
ตกหน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ๑ี่ ๑แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ๓-๔
ี่ ๓-๔
นาการดนตรีรายวิ
รายวิชชาดนตรี
าดนตรี  รหั
รหัสสวิวิชชาาศ๒๓๑๐๔
ศ๒๓๑๐๔ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ๑่ ๑ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ๓ี่ ๓
เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
จุดประสงค์ บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า โครงสรางทางดนตรีตะวันตกไดรับอิทธิพลมาจากดนตรี
กไดกได้
ประดิ
ษฐ์ษคฐ์ิดคิดนสิค้น่งต่สิา่งงต่าๆงทีๆ่เป็ทีน่เป็น
ของชนชาติกรีรีกกซึซึ่ง่งเป็เป็นนชนชาติ
ชนชาติโบราณที
โบราณที่ม่มีอีอารยธรรมท
ารยธรรมทำาสู�งสูส่งงส่กรี
ง กรี
ประดิ
ประโยชน์
มนุษษย์ย์ไวไว้มากมายทั
มากมายทั้งในด
้งในดานคณิ
ตศาสตร์
ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ลปะดนตรี
ประโยชน์ตต่อ่อมนุ
านคณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และศิและศิ
ลปะดนตรี
เมื่อกรีกกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน วัฒนธรรมดานดนตรีทั้งหมดจึงถูกถ่ายทอดไปส่งโรมัน
เมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายวัฒนธรรมดนตรีที่โรมันรับมาจากกรีกไดแพร่กระจายไปสู่ชนชั้นต่าง ๆ ทั่ว
ภาคพื้นยุโรป เมื่อคริสตศาสนาเกิ
ย ยุยุคคสมั
ตศาสนาเกิดดขึขึ้น้นดนตรี
ดนตรีกก็ย็ยิ่งิ่งมีมีบบทบาทควบคู
ทบาทควบคู่ต่ตามไปด้
ามไปดววย
สมัยยประวั
ประวัตติศิศาสตร์
าสตร์ดดนตรี
นตรี
ละสมั
ยมีลยักมีษณะผลงานทางดนตรี
ที่แตกต่ที่แางกั
นออกไป
ตะวันนตกแบ่
ตกแบ่งงออกเป็
ออกเป็นช่นวช่งระยะเวลา
วงระยะเวลาแต่แต่
ละสมั
ลักษณะผลงานทางดนตรี
ตกต่
างกันออกไป
สมัสยมักลาง
สมัสมั
ยเรเนซองค์
สมัยสมั
บาโรค
สมัยคลาสสิ
ก สมัยกโรมั
ก นติก
ประวัตติศิศาสตร์
าสตร์ดดนตรี
นตรีเริเ่มริตั่ม้งตัแต่
้งแต่
ยกลาง
ยเรเนซองค์
ยบาโรค
สมัยคลาสสิ
สมันยติโรมั
และสมัยศตวรรษที่ ๒๐
๑. ยุคกลาง (Middle Ages)
เริ่มประมาณ ปี ค.ศ. ๔๐๐-๑๔๐๐ ในสมัยกลางนี้โบสถ์เป็นศูนย์กลางทั้งทางดานดนตรี ศิลปะ
การศึกษา และการเมืองง วิวิววัฒัฒนาการของดนตรี
นาการของดนตรีตตะวัะวันนตกมี
ตกมีกการบั
ารบันนทึทึกกไวไว้ตัต้งั้แต่
งแต่เริเริ่ม่มแรกของคริ
แรกของคริสสต์ต์ศศาสนา
าสนา
บทเพลงทางศาสนา
นทนานองเพื
่อให่อให้
ประชาชนได
เกิดเกิอารมณ์
บทเพลงทางศาสนา โดยน
โดยนำาค�คำาสอนจากพระคั
�สอนจากพระคัมมภีภีร์มราร
์มาร้องเป็
องเป็
ทำ�นองเพื
ประชาชนได้
ดอารมณ์
ซาบซึ้งและมีศรัทธาแก่กลาในศาสนา
ปลายยุคกลางไดมีการเล่นดนตรีนอกวงการศาสนาขึ้นบาง โดยมีกลุ่มนักดนตรีเร่ร่อนเที่ยวไป
ในสถานที่ต่ต่า่างงๆๆเปิเปิดดการแสดงประกอบการเล่
านิาทนิานทาน
เล่าเล่เรืา่อเรืงการต่
อสูของนั
กรบกบรรเลงดนตรี
ในสถานที
การแสดงประกอบการเล่
่องการต่
อสู้ของนั
รบ บรรเลงดนตรี
ประกอบการแสดงมายากล แสดงกายกรรม การเตนระบา โดยจุดมุ่งหมาย คือ ความบันเทิง

ที่มา : https://sites.google.com/a/sstb.ac.th/krukai/bth-thi
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๒๕๙
๒. ยุคเรเนซองค์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา (The Renaissance Period)
สมัยเรเนซองส์ หรือ สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา เริ่มประมาณ ค.ศ. ๑๔๐๐-๑๖๐๐ เพลงศาสนายังมี
ความสาคัญเช่นเดิม เพลงศาสนาเป็นรากฐานของทฤษฎีการประสานเสียง เพลงในยุคนี้แบ่งเป็น ๒ แบบ
คือแบบอิมมิเททีฟโพลีโฟนี คือมีหลายแนวและแต่ละแนวจะเริ่มไม่พรอมกัน ทุกแนวเสียงมีความสาคัญ
โฮโมโฟนี่ คื่ อคืมีอหมีลายแนวเสี
หลายแนวเสี
ยงและบรรเลงไปพร้
เพียงแนวเสี
งเดี่เด่ยนวทีแนว
่เด่น
แบบที่ ่ ๒๒ คืคืออโฮโมโฟนี
ยงและบรรเลงไปพร
อมกัอนมกั
มีเนพียมีงแนวเสี
ยงเดียยวที
แนวเสี
ยงประกอบเพลงในสมั
ในสมัยนีย้ยนีัง้ยไม่
ังไม่มมีกีการแบ่
ารแบ่งงจัจังงหวะที
หวะที่แ่แน่น่นนอน เพลงพิธีทางศาสนาที
เสี
ยงอืย่นงอืๆ่นเป็ๆนเป็เพีนยเพีงเสียงเสี
ยงประกอบเพลง
างศาสนาที่ ่
งเป็นนภาษาละติ
นมากขึ
สสำ�าคัคัญคือ เพลงแมสและโมเต็
เพลงแมสและโมเต็ทท คำค�ารร้อองเป็
ภาษาละตินนส่ส่ววนเพลงที
นเพลงที่ไม่่ไม่ใช่ใเช่พลงศาสนาก็
เพลงศาสนาก็เริเ่มรินิ่มยนิมกั
ยมกั
นมาก้น
ได้แก่
แก่ เพลงประเภทแมดริกัลซึ่งงมี
มีเนืเนื้อ้อร้รอองเกี
งเกี่ย่ยวกั
ขึ้นได
วกับบความรั
ความรักกมัมักกมีมีจจังังหวะสนุ
หวะสนุกกสนาน
สนาน
เพลงบรรเลงเริ่มมีบทบาทในยุคนี้ เครื่องดนตรีที่นามาใชในการบรรเลง คือ ลูทออร์แกนลม
ฮาร์พซิคอร์ด เวอจิลนัล ขลุ่ยเรคคอร์ดเดอ ซอวิโอล องค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งของดนตรียุคนี้ที่ถูก
นามาใชคือความดัง-เบาของเสียงดนตรี (Dynamic)
๓. ยุคบาโรก (The Baroque Period)
ดนตรีในสมัยนี้จะอยู่ประมาณ ค.ศ. ๑๖๐๐-๑๗๕๐ ดนตรีในสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ
สมบูรณ์โครงสรางของดนตรีมีความสลับซับซอนมีการนาเครื่องดนตรีมาใชอย่างหลากหลาย เพลงในยุค
นี้จะมีจังหวะสม่าเสมอ ทางดานการประสานเสียงมีการใชเสียงหลัก (Tonality) ที่แน่นอน นักประพันธ์
เพลงในยุคนี้นิยมทานองสั้น ๆ มาบรรเลงซ้า ๆ กัน โดยเลียนแบบใหสูงขึ้นหรือต่าลงเป็นลาดับ หรือไม่ก็
ซ้ซาอยู
าหนดจังงหวะ
�้ำอยู่ในระดับเดียยวกั
วกันนมีมีกการใช
ารใช้เครื
เครื่อ่องหมายก
งหมายก�ำหนดจั
หวะ(Time
(TimeSignature)
Signature)นันักประพั
กประพันธ์นเธ์พลงหลาย
เพลงหลาย
ท่านได
กก
นได้สร
สร้างผลงานโดยใช
างผลงานโดยใช้หลั
หลักกการประสานเสี
การประสานเสียยงแบบโฮโมโฟนี
งแบบโฮโมโฟนีผูผูมี้มชีชื่อื่อเสีเสียยงมากในฐานะที
งมากในฐานะที่เป็่เนป็ผูนบุผูก้บเบิ
ุกเบิ
เพลงที
่ประพั
นธ์สน่วธ์นใหญ่
เป็น เป็น
การประพันนธ์ธ์เเพลงแบบบรรเลงในยุ
พลงแบบบรรเลงในยุคนีคนี้คือ้คือวิววิาลดี
วาลดี(Antonio
(AntonioVivaldi)
Vivaldi)
เพลงที
่ประพั
ส่วนใหญ่
เพลงประเภทคอนแชร์โโตต้ (Concerto)
(Concerto)ซึซึ่ง่งเป็เป็นนเพลงส
เพลงส�ำหรั
่ยวคนเดี
วนเพลงที
ยวสอง-สี
เพลงประเภทคอนแชร์
าหรับบเดีเดี่ยวคนเดี
ยวยวส่วส่นเพลงที
่มีเดี่ม่ยีเดีวสอง-สี
่คนคน
เพลงประเภทนี
า คอนแชร์
โ ต้ กรอซโซ
ิ เริป่ มรากร
เขี ย นอุ(Opera)
ป รากรขึ(Opera)
ขึ้ น
เพลงประเภทนี้เรี้ยเรีกว่ย กว่
า คอนแชร์
โต กรอซโซ
ยุคนี้เป็ยุนคยุนีค้ เทีป็่รนิเริยุ่มคเขีทีย่ รนอุ
้น
ผู้ททีี่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ทางด้
านอุปรากร คือ มอนทิเวอร์ดี
างดานอุ
ในสมัยบาโรกนี
ได้รับรัการพั
นาเป็
นลันกลัษณะการบั
นทึนกทึตัวกโน้
ช้บ่ใรรทั
ด ๕ดเส้๕น
บาโรกนี้ ้การบั
การบันนทึทึกกตัตัววโน้โนตตได
บการพัฒฒ
นาเป็
กษณะการบั
ตัวตโนที่ใตที
ชบรรทั
การใช้
กุญกุแจซอน
(G Clef)
แจอัลลโตโต้และกุ
และกุญญแจเทเนอร์
แจเทเนอร์
Clef)
มีการใช้
(C (C
Clef)
มีการใช
เส
นการใช
ญแจซอน(G
Clef)กุกุญญแจฟา
แจฟา (F(F Clef) กุญแจอั
สัญลักษณ์ตัวโนตและตัวหยุดแทนความยาวของจังหวะและตาแหน่งของโนตบรรทัด ๕ เสนแทนระดับ
เสียงและยังมีตัวเลขบอกอัตราจังหวะมีเสนกั้นหองและสัญลักษณ์อื่น ๆ เพื่อใชบันทึกลักษณะของ
เสียงดนตรี
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๒๖๐

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ZCw7tlJjws8

๔. ยุคคลาสสิก (The Classical Period)
เริ่มประมาณ ค.ศ. ๑๗๕๐-๑๘๒๐ สมัยนี้ดนตรีไดเริ่มออกมาแพร่หลายถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น
ดนตรีในยุคนี้ถือว่าเป็นดนตรีบริสุทธิ์ เพลงต่าง ๆ นิยมแต่งขึ้นเพื่อการฟังโดยเฉพาะ มิใช่เพื่อประกอบ
พิธีศาสนา มีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีใหม่ใหม่ที่ใชกันมาจนถึงปัจจุบันหลายเครื่องที่สาคัญที่สุดคือ
เปียโนเพลงที่นิยมแต่งก็พัฒนามาจากสมัยบาโรกแต่มีการปรับปรุงใหยิ่งใหญ่ขึ้นรวมทั้งเพลงประเภท
อุปรากร โอราทอริโอ คอนแชร์โต โซนาตา และซิมโฟนี ซึ่งต่อมานิยมแต่งมากที่สุดคือ เพลงซิมโฟนี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ZCw7tlJjws8

๕. ยุคโรแมนติก (The Romantic Period)
เริ่มประมาณปี ค.ศ. ๑๘๒๐-๑๙๐๐ ถือว่าเป็นยุคทองของดนตรี ดนตรีไม่ไดเป็นเอกสิทธิ์ของ
ผูน้ าทางศาสนาหรื
ำ�ทางศาสนาหรืออการปกครอง
การปกครองไดได้มีกมารจั
ีการจั
ดการแสดงดนตรี
สำ�บหรัสาธารณะชนอย่
บสาธารณะชนอย่
างแพร่
ดการแสดงดนตรี
สาหรั
างแพร่
หลายหลาย
นัก
แต่แลต่ะคนมี
โอกาสแสดงออกซึ
ารเขียยนเพลง
นเพลง
นัดนตรี
กดนตรี
ละคนมี
โอกาสแสดงออกซึ่งความรู
่งความรูสึ้สกึกของตั
ของตัววเองได
เองได้เต็เต็มมทีที่แ่และต
ละต้องการสร
องการสร้าางสไตล์
งสไตล์กการเขี
ของตนเองดวย ทาใหเกิดสไตล์การเขียนเพลงของแต่ละท่านแตกต่างกันอย่างมาก สามารถถ่ายทอด

๒๖๑
อารมณ์ออกมาในเพลงเสียงดนตรีดนตรีในยุคนี้จึงไม่คานึงถึงรูปแบบและความสมดุล แต่จะเนนเนื้อหา
เช่นแสดงออกถึงความรักความโกรธ ความเศราโศกเสียใจ และความกลัว
ในยุคนี้เป็นสมัยชาตินิยมทางดนตรี คือ คีตกวีจะแสดงออกโดยใชทานองเพลงพื้นเมืองประกอบ
ไวในเพลงที่แต่งขึ้นหรือแต่งใหมีสาเนียงของชาติตนเองมากที่สุด โดยใชบันไดเสียงพิเศษของแต่ละชาติ
ซึ่งเป็นผลใหคนในชาติเดียวกันเกิดความรักใคร่กลมเกลียวกัน รักชาติบานเมือง เกิดความหวงแหนทุกสิ่ง
ทุกอย่างบนแผ่นดินที่อาศัยอยู่

ที่มา : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-italian/opera

๖. ยุคศตวรรษที่ ๒๐
เริ่มจากปี คค.ศ.
๑๙๐๐ จนถึ
จนถึงงปัปัจจจุบันดนตรีในยุคนี้มีความหลากหลายเนื่องจากสภาพสังคมที่
.ศ. ๑๙๐๐
เป็นอยู่มีการทดลองการใช
ารทดลองการใช้เสีเสียยงแบบแปลกใหม่
งแบบแปลกใหม่การประสานเสี
การประสานเสียยงทงทำานองเพลงมี
�นองเพลงมีทั้งทรูั้งปรูแบบเดิ
ปแบบเดิ
มและ
มและ
รูปแบบใหม่มีการใช
ารใช้เสีเสียยงประสานอย่
งประสานอย่าางอิงอิสสระระไม่ไม่เป็เป็นนไปตามกฎของดนตรี
ไปตามกฎของดนตรีจัดจัลดาดั
ลำ�บดัคอร์
บคอร์ดตามความ
ดตามความ
านทฤษฎี
วยัวงมียักงมีารใช
เครื่อเครื
งไฟฟ้
าเขามา
ต้ตองการของตน
องการของตน นอกจากมี
นอกจากมีกการฝ่
ารฝ่าฝืาฝืนนกฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์ทางด
ทางด้
านทฤษฎีแลแล้
การใช้
่องไฟฟ้
าเขามา
ประกอบด้
ขึ้น้นโดยระบบไฟฟ้
ยงในระบบอนาล็
อกหรื
อดิอจดิิตจอลิตอล
ประกอบดววยย เช่เช่นน มีมีกการใช้
ารใชเสีเสียยงทีงที่ท่ท�ำ าขึ
โดยระบบไฟฟ้าเป็
าเป็นสันญสัญญาณเสี
ญาณเสี
ยงในระบบอนาล็
อกหรื
มต่าางงๆๆมาเปิ
มาเปิดดร่วร่มกั
วมกับดนตรี
บดนตรีที่แทสดงสดบนเวที
ี่แสดงสดบนเวทียุคยุนีค้จนีึงเป็
้จึงนเป็สมันยสมัของการทดลอง
ยของการทดลอง
หรืออัดเสียงในสิ
งในสิ่ง่งแวดล้
แวดลออมต่
และบุกเบิก
ดังนั้นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อบรรเลงดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเสียงเกิดขึ้นจากคลื่น
ทเพลงมีสสีสีสันันของเสี
ความถี่จากเครื่องอีเล็กกโทรนิ
โทรนิกกส์ส์ ส่ส่งงผลให้
ผลใหบบทเพลงมี
ของเสียยงแตกต่
งแตกต่างออกไปจากเสี
างออกไปจากเสียงเครื
ยงเครื่องดนตรี
่องดนตรี
ประเภทธรรมชาติที่มีอี ยูยู่ ่ อย่
อย่าางไรก็
งไรก็ตตามการจั
ามการจัดดโครงสร
โครงสร้างของดนตรี
างของดนตรียยังังคงเน
คงเน้นที
นที่อ่องค์งค์ปประกอบหลั
ระกอบหลักก๔๔
ประการคื
ประการ คืออระดั
ระดับบเสีเสียยงงความดั
ความดังงของเสี
ของเสียยงงความสั
ความสั้น้นยาวของโน
ยาวของโน้ตตและสี
และสีสสันันของเสี
ของเสียยงง
ดนตรีในศตวรรษที่ ๒๐
๒๐ นีนี้ ้ กล่
กล่าาวได้
วไดวว่่าา เป็เป็นนลัลักกษณะของดนตรี
ษณะของดนตรีทที่มี่มหีหลายรู
ลายรูปปแบบ
แบบนอกจากนี
นอกจากนี้ยัง้ยมีังมี
การใชบันไดเสียงมากกว่าหนึ่งบันไดเสียงในขณะเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า “โพลีโทนาลิตี้” (Polytonality)
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๒๖๒
ในขณะที่การใชบันไดเสียงแบบ ๑๒ เสียง เรียกว่า “อโทนาลิตี้” (Atonality) เพลงจาพวกนี้ยังคงใช
เครื่องดนตรีที่มีมาแต่เดิมเป็นหลักในการบรรเลง

ที่มา : https://www.unlockmen.com/introduction-to-the-blues-and-playlist/
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๒๖๓

ใบงาน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
หน่วยที่ ๑ เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรี แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูท้ ้ที่ ี่ ๓๓
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ใหนักเรียนเขียนอธิบายวิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
๑. ยุคกลาง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
๒. ยุคเรเนซองส์
รีเนซอง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .......
............................................................................................................................ .......................................
๓. ยุคบาโรค
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
๔. ยุคคลาสสิค
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ชื่อ.......................................................................................................ชั้น.............. ........เลขที่...................
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๒๖๔

ที่

แบบประเมินใบงานวิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
ชื่อ – สกุล
ระดับคุณภาพ
๓
๒

รายการประเมิน
อธิบายวิวัฒนาการดนตรี
ตะวันตก

ระดับคุณภาพ
๓
(ดี)
๒
(พอใช)

เกณฑ์การพิจารณา
อธิบายวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกไดถูกตองทุกขอ

๑
(ควรปรับปรุง)

อธิบายวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกดผิด ๕ ขอ

อธิบายวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกผิด ๓ ขอ

๑
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๒๖๕

แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรีตตะวั
ะวันนตก
ตก
หน่วยที่ ๑ เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรี แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูท้ ้ที่ ี่ ๓๔
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ที่

ชื่อ – สกุล

มุ่งมั่นใน รวม สรุปผลการ
การทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๒ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๓
ส่งงานก่อนหรือตรงตามที่กาหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
(ดี)
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย และชักชวน
ผูอืน่ ปฏิบัติ
๒
ส่งงานชากว่ากาหนด แต่ไดมีการติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
รัฟับงฟัไดงได้รับรัผิบดผิชอบในงานที
ดชอบในงานที่ได่ได้รัรบับมอบหมายและปฏิ
มอบหมายและปฏิบัติเอเองจนเป็
องจนเป็
(พอใช)
งจนเป็น
นิสัย
๑
ส่งงานชากว่ากาหนด ปฏิบัติงานโดยจต้อองอาศั
ง ยการชี้แนะ และ
(ควรปรับปรุง) การตัตัดกเตือน
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ขอบเขตเนื้อหา
- วิวัฒนาการดนตรียุคคลาสสิค
- วิวัฒนาการดนตรียุคโรแมนติก
- วิวัฒนาการดนตรีศตวรรษที่ ๒๐
จุดประสงค์การเรียนรู
ด้านความรู้
บอก จาแนกวิวัฒนาการของดนตรี
ตะวันตกยุคต่าง ๆ ได
ด้านทักษะและกระบวนการ
บรรยาย วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก
ยุคต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ วิวัฒนาการดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์ เกี่ยวกับการแสดงอุปรากร หรือวีดิที ัศน์
เหตุการณ์ทางดนตรีที่เป็นที่นิยม และน่าสนใจในยุคต่าง ๆ
ขั้นสอน
๑. นักเรียน ครู ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวีดีทิ ัศน์ที่ไดรับชม
(ตัวอย่างคาถาม บุคคลในวีวีดีิทัศน์กาลังทาอะไร กิจกรรมนั้นเรียกว่า
อะไร กิจกรรมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคใด)
๒. ครูตั้งคาถามทบทวนการแบ่งยุค และลาดับยุค
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม จับคู่ ร่วมกันคนควาหาความรูจากใบความรู
หนังสือเรียน ใบงาน
๔. ครูตั้งคาถามเป็นระยะ เพื่อกระตุนความสนใจ
ขั้นสอน
๑. นักเรียน ครูร่วมกันอภิปรายลักษณะดนตรีแต่ละยุค
๒. ครูยกตัวอย่างอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อคน และที่มีต่อสังคม
๓. นักเรียนบรรยายวิวัฒนาการดนตรีไทยในรูปแบบผังความคิด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
รายวิชาดนตรี
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิที ัศน์ การแสดงอุปรากร
๒. ใบความรูเรื่องวิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานเรื่องวิวัฒนาการดนตรีตะวันตก

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๖๖
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๒๖๗
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
บอก จาแนกวิวัฒนาการ
ทดสอบ
แบบทดสอบ
ผ่านเกณฑ์รอยละ ๕๐
ของดนตรีไทยยุคต่าง ๆ ได
ด้านทักษะ/กระบวนการ
บรรยาย วิวัฒนาการของ
ประเมิน
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ดนตรียุคต่าง ๆ ได บรรยาย
ระดับ ๒ จาก ๔
อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล
ระดับ
และสังคมได
ด้านคุณลักษณะ
แบบบันทึกการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
เห็นคุณค่าของดนตรี
สังเกต
สังเกต
ระดับ ๑ จาก ๔
ระดับ
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
รักความเป็นไทย
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
ปัญหาและอุปสรรค
.....................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
............................................................................................................................. ........................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................ .......................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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๒๖๘

ใบงาน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
หน่วยที่ ๑ เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรี แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูท้ ้ที่ ี่ ๔๔
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ใหนักเรียนเขียนอธิบายวิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
๑. ยุคโรแมนติก
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ...............
...................................................................................................................................................................
๒. ยุคอิมเพรสชั่นนิสติก
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
๓. ยุคศตวรรษที่ ๒๐
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .................
...................................................................................................................................................................

ชื่อ.......................................................................................................ชั้น.............. ........เลขที่..................
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๒๖๙

ที่

แบบประเมินใบงานเรื
ใบงาน เรื่อ่องวิง ววิัฒ
วัฒนาการดนตรี
นาการดนตรีตะวั
ตะวันนตกตก
ชื่อ – สกุล
ระดับคุณภาพ
๓
๒

รายการประเมิน
อธิบายวิวัฒนาการดนตรี
ตะวันตก

ระดับคุณภาพ
๓
(ดี)
๒
(พอใช)

เกณฑ์การพิจารณา
อธิบายวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกไดถูกตองทุกขอ

๑
(ควรปรับปรุง)

อธิบายวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกดผิด ๕ ขอ

อธิบายวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกผิด ๓ ขอ

๑
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๒๗๐

แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรืเรื่อ่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรีตตะวั
ะวันนตก
ตก
หน่วยที่ ๑ เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรีแผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูท้ ้ที่ ี่ ๔๔
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ที่

ชื่อ – สกุล

มุ่งมั่นใน รวม สรุปผลการ
การทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๒ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๓
ส่งงานก่อนหรือตรงตามที่กาหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
(ดี)
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย และชักชวน
ผูอืน่ ปฏิบัติ
๒
ส่งงานชากว่ากาหนด แต่ไดมีการติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
ฟังได้รับรัผิบดผิชอบในงานที
ดชอบในงานที่ได่ไรัด้บรับมอบหมายและปฏิ
มอบหมายและปฏิบบัตัติอเองจนเป็
ิเองจนเป็
(พอใช)
ฟัรับงได
งจนเป็นน
นิสัย
อง ยการชี้แนะ และ
๑
ส่งงานชากว่ากาหนด ปฏิบัติงานโดยจต้องอาศั
(ควรปรับปรุง) การตัตัดกเตือน

ขอบเขตเนื้อหา
- อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและ
สังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ระบุลักษณะของอิทธิพลของดนตรี
ด้านทักษะและกระบวนการ
บรรยายอิทธิพลที่มีต่อบุคคลและสังคม
ด้านคุณลักษณะ
มุง่ มั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ วิวัฒนาการดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียน้ครู้้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก้มีความเหมือนหรือแต่งต่างกันอย่างไร้ตั้งประเด็น
คาถาม้ดนตรีในแต่ละยุคมีอิทธิพลต่อบุคคล้หรือสังคมหรือไม่้อย่างไร
๒. ครูถามนักเรียนว่าอิทธิพลของดนตรีคืออะไร้ครู้และนักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น้(แนวทางคาตอบ้อิทธิพลของดนตรีคือ้
พลังของดนตรีที่สามารถบันดาลใหบุคคล้สังคมคลอยตามได)
ขั้นสอน
๑. นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์ ้เพลงสรรเสริญพระบารมี
๒. นักเรียนและครู้ช่วยกันอภิปรายว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีมี
คคลและสังคมอย่
งคมอย่างไร้(แนวทางค
างไร (แนวทางคำาตอบ้มี
�ตอบ อมีิทอิทธิพธิพลต่ลต่ออ
อิมีทอิทธิพธิพลต่ลต่อบุอบุคคลและสั
บุคคลคือทาใหผูฟังรูสึกซาบซึ้ง้และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
คม เมื่อทุกคนได
คนได้ยิยนิ เพลงนี้จะะยืนตรง
ของมหากษัตริย์้อิทธิพลต่อสังคม้เมื
ในบางโอกาสอิ
ทธิพลของเพลงนี
้สามารถหลอมรวมดวงใจ
ยืนตรง้ในบางโอกาสอิ
ทธิพลของเพลงนี
้สามารถหลอมรวมดวงใจ
คนไทยใหเป็นหนึ่งเดียวกันได้และมีความสามัคคี)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง อิทธิพลของดนตรี
รายวิชาดนตรี
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.้วีวีดิที ัศน์ เพลงสรรเสริญพระบารมี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.้ผังความคิดวิวัฒนาการดนตรี้และบรรยาย
อิทธิพลดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๗๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ วิวัฒนาการดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนสรุปความรูเรื่องวิวัฒนาการดนตรีในรูปแบบผังความคิด
๒.้นักเรียนทาใบงาน้นักเรียน้ครู้สุ่มตัวอย่างใบงานร่วมกันอภิปราย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรืเรื่อ่องงอิอิททธิธิพพลของดนตรี
ลของดนตรี
รายวิชาดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๗๒

268
272

269
๒๗๓ 273

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอก จาแนกวิวัฒนาการ
ของดนตรีไทยยุคต่าง้ๆ้ได
ด้านทักษะ/กระบวนการ
บรรยาย วิวัฒนาการของ
ดนตรียุคต่าง้ๆ้ได้บรรยาย
อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล
และสังคมได
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์รอยละ้๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ้๒ จาก้๔
ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ้๑ จาก้๔
ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........

๒๗๔
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ใบงาน เรืเรื่อ่องงอิอิทธิพลของดนตรี
ใบงาน
ลของดนตรี หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๑๑ แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๕๕
เรื่องวิ
ง วิววัฒัฒนาการดนตรี
นาการดนตรี  รายวิ
รายวิชชาดนตรี
าดนตรี  รหั
รหัสสวิวิชชาาศ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ ๑๑ ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่๓๓

ชื่อ-นามสกุล......................................้เลขที่้............................................้ชั้น้...................................
วันที่้..................................................้เดือน้............................................้พ.ศ.้.................................
คาชี้แจง้้ใหนักเรียนบันทึกสรุปผลการเรียนรูจากหน่วยการเรียนรูนี้

นักเรียนยังไม่เขาใจเรื่องใดอีกบางที่
เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรูนี้ซึ่ง
ตองการใหครูอธิบายเพิ่มเติม
.......................................................
.......................................................
.......................................................
......................................................

นักเรียนมีความรูสึกอย่างไรหลังจากที่
เรียนหน่วยการเรียนรูนี้แลว
..............................................................
..............................................................
.............................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่้
…..................................
นักเรียนจะสามารถนาความรู้้
ความเขาใจจากหน่วยการเรียนรูนี้
ไปใชประโยชน์ในชีวิตประจาวันได
อย่างไร
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

ผลงานที่นักเรียนชอบและตองการ
คัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นจาก
หน่วยการเรียนรูนี้คือผลงานใดบาง
เพราะอะไร
.......................................................
.......................................................
.......................................................

นักเรียนไดรับความรูเรื่องใดบาง
จากหน่วยการเรียนรูนี้
....................................................
....................................................
....................................................
...................................................
....................................................

นักเรียนไดทากิจกรรมอะไรบาง
ในหน่วยการเรียนรูนี้
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
...................................................

๒๗๕
แบบประเมินผังมโนทัศน์( Maid Map Rubric )
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น............................
คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต
ควร
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
๑.้เนื้อหา้(Content)
๒.้การนาเสนอผลงาน้(Presentation)
๓.้การออกแบบ้(Design)
รวม
ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน
้้้้้้(.............................................)
้้้้้้........./........................./..........

้้้้้้
้
ระดับคุณภาพ
๑๐้-้๙ =
้้๘้-้๖ =
้้๕้-้๓้ =
้้๒้-้๑ =้

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

ผลการประเมิน
๒๖้-้๓๐
๒๐้-้๒๕
๑๑้-้๑๙
้้๐้-้๑๐

=
=
=
=

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
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๒๗๖

ลของดนตรี
แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่องงอิอิททธิธิพพลของดนตรี
นาการดนตรีแผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๕๔
หน่วยการที่ ๑ เรื่องงวิวิววัฒัฒนาการดนตรี
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ที่

ชื่อ – สกุล

มุ่งมั่นใน รวม สรุปผลการ
การทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๒ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
๓.้มุ่งมั่นในการทางาน
๓
ส่งงานก่อนหรือตรงตามที่กาหนดเวลานัดหมาย้รับผิดชอบ
(ดี)
งานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย้และชักชวน
ผูอืน่ ปฏิบัติ
๒
ส่งงานชากว่ากาหนด้แต่ไดมีการติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
รัฟับงฟัไดง้รัได้บรัผิบดผิชอบในงานที
ดชอบในงานที่ได่ได้รับรับมอบหมายและปฏิ
มอบหมายและปฏิบบัติอเองจนเป็
เองจนเป็
(พอใช)
งจนเป็ นน
นิสัย
๑
ส่งงานชากว่ากาหนด้ปฏิบัติงานโดยจต้อองอาศั
ง ยการชี้แนะ้และ
(ควรปรับปรุง) การตัตักดเตือน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยยการเรี
นรู้ที่ ๒นของดนตรี
ชื่อหน่วยการเรี
นรู้ ลักยษณะเด่
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓
ชื่อหน่วยการเรีรายวิ
ยนรู้ชาดนตรี
ลักษณะเด่นของดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นสมัวิธชยมศึ
กษาปีที่ ๓
ภาคเรียรายวิ
นที่ ๑ชาดนตรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรี
เวลา ย๒นรูชั้ศ่วิลโมง
รหั
า ศ๒๓๑๐๓
ปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
๑. มาตรฐานการเรี
สาระที
่ ๒ ดนตรี ยนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรี
สาระที่ ๒ ดนตรียนรู้
มาตรฐาน
ศ ๒.๒ยนรู
เข้า้ ใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
มาตรฐานการเรี
ของดนตรี
ป็นมรดกทางวั
นธรรม
ญาท้างดนตรี
องถิประวั
่น ภูประวั
ัญตญาไทยและสากล
เข้าฒใจความสั
พัมนิปธ์ัญารงดนตรี
ะหว่
ิศาสตร์
ฒนธรรม
มาตรฐานมาตรฐาน
ศที่เ๒.๒
เข้ศ า๒.๒
ใจความสั
มพันธ์รมภูะหว่
ตมิศิปาสตร์
และวัและวั
ฒนธรรม
เห็นเห็คุนณคุค่ณาค่าของดนตรี
ตัว่เป็ชีน้วมรดกทางวั
ัด ที่เป็นมรดกทางวั
ทีของดนตรี
ฒนธรรม ภูฒมนธรรม
ิปัญญาท้ภูอมงถิิปัญ่น ญาท้
ภูมิปอัญงถิญาไทยและสากล
่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด ม.๓/๒ อภิปรายลักษณะเด่นที่ทาให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ
๒ . สาระส
าคัญ/ความคิ
ม.๓/๒
อภิปรายลัดรวบยอด
กษณะเด่นที่ทาให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ
๒ . สาระส
าคัญ/ความคิ
ผลงานดนตรี
ที่ได้ดรรวบยอด
ับการยอมรับจากสังคม ล้วนมีปัจจัยที่ส่งผลทาให้งานดนตรีได้รับ
ที่ได้รรับับการยอมรั
าให้งานดนตรี
การยอมรัผลงานดนตรี
บ
การยอมรับบจากสั
จากสังงคม
คมล้ล้ววนมี
นมีปปัจัจจัจัยยทีที่ส่สง่งผลท
ผลทาให้
งานดนตรีได้ได้รับรับการยอมรับ
การยอมรั
บ ยนรู้
๓. สาระการเรี
๓. สาระการเรี
ความรูย้ นรู้
ความรู้ - ปัจจัยที่ทาให้ดนตรีได้รับการยอมรับ
ทักษะ/กระบวนการ
- ปัจจัยที่ทาให้ดนตรีได้รับการยอมรับ
ทักษะ/กระบวนการ
- อภิปรายลักษณะเด่นของดนตรีที่ทาให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ
เจตคติ - อภิปรายลักษณะเด่นของดนตรีที่ทาให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ
เจตคติ - เห็นคุณค่าของดนตรี
๔. สมรรถนะสาคั-ญเห็ของผู
น
นคุณ้เค่รียาของดนตรี
๔. สมรรถนะส
าคัญของผู้เรียน่อสาร
ความสามารถในการสื
๕. คุณลักความสามารถในการสื
ษณะอันพึงประสงค์่อสาร
่อย่างพอเพี
ยง
๕. คุณลักอยูษณะอั
นพึงประสงค์
ตัอยูวชี่อ้วย่ัดาทีงพอเพี
่ ๕.๒ มียภงมีูมภิคูมุ้ ิคกัุ้มนกัในตั
วทีว่ดทีี ปรั
บตับวเพื
่ในสั่ในสั
งคมได้
อย่อางมี
ขข
นในตั
่ดี ปรั
ตัว่อเพือยู่ออยู
งคมได้
ย่าคงมีวามสุ
ความสุ
๖. การประเมิ
ตัวชี้วนัดผลรวบยอด
ที่ ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๖. การประเมิ
นผลรวบยอด
- ใบงานเรื
่องลักษณะเด่นของดนตรี
- ใบงานเรื่องลักษณะเด่นของดนตรี
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ

ระดับคุณภาพ

ประเมิน

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

การอภิปราย
ปัจจัยที่ทาให้งาน
ดนตรีได้รับการ
ยอมรับ

นาเสนอผลการ
อภิปรายลักษณะ
เด่น และปัจจัย
ที่ทาให้งานดนตรี
ได้รับการยอมรับ
ยกตัวอย่าง และ
ระบุปัจจัจัยย ๓๓ ปัจจัย
ปัจสจัอดคล้
ย อง
ได้
ได้สอดคล้อง

นาเสนอผลการ
อภิปรายลักษณะ
เด่น และปัจจัย
ที่ทาให้งานดนตรี
ได้รับการยอมรับ
ยกตัวอย่าง และ
ระบุปัจจัยย ๓๒ ปัจจัย
ปัจสจัอดคล้
ย ได้ อง
ได้
สอดคล้อง

นาเสนอผลการ
อภิปรายลักษณะ
เด่น และปัจจัย
ที่ทาให้งานดนตรี
ได้รับการยอมรับ
ยกตัวอย่าง และ
ระบุปัจจัย ๑ ได้
สอดคล้อง

นาเสนอผลการ
อภิปรายลักษณะ
เด่น และปัจจัย
ที่ทาให้งานดนตรี
ได้รับการยอมรับ
ไม่สอดคล้อง

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน

๙-๑๐

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

๗-๘

หมายถึง

ดี

คะแนน

๕-๖

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

๐-๔

หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป

ขอบเขตเนื้อหา
-ปัจจัยที่ทำให้งำนดนตรีได้รับกำรยอมรับ
จุดประสงค์การเรียนรู้้
ด้านความรู้
บอก ปัจจัยที่ทำให้งำนดนตรีได้รับกำร
ยอมรับ
ด้านทักษะและกระบวนการ
อภิปรำยลักษณะเด่นที่ทำให้งำนดนตรี
นั้นได้รับกำรยอมรับ
ด้านคุณลักษณะ
อยู่อย่ำงพอเพียง้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑.้นันักเรี
๑.
เรียนฟังเพลง้หรื
เพลง หรือคลิปวีดีโิ อเกี่ยวกับดนตรี
๒.้ครูถำมนักเรียนว่ำเพลงที่นักเรียนได้ฟัง้มีปัจจัยใดที่ส่งผลให้งำน
ดนตรีนั้นได้รับกำรยอมรับ้(แนวทำงคำตอบ้ปัจจัยด้ำนควำมเชื่อ้
ปัจจัยด้ำนท่ำเต้น้กำรแสดงออก ปัจจัยด้ำนจังหวะ้ทำนองฯลฯ้)
ขั้นสอน
๑.้นันักเรียนน้ครู
๑.
ครู้ร่วมกันอภิปรำยถึ
รำ�ยถึงปัจจัยที่ทำให้
�ำ ให้เพลงนั้นได้รับ
ได้รับกำรยอมรั
การยอมรั
บ บ
ขั้นสรุป
๑.้นักเรียน้ครูร่วมกันระบุปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับกำรยอมรับ้
ให้สอดคล้องกับเสียง้วีวีดิที ัศน์ ที่ยกตัวอย่ำง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลักษณะเด่นของดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง ลักษณะเด่นของดนตรี
รายวิชาดนตรี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.้เพลงที่มีลักษณะเด่น้และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ใน www.youtube.com
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบควำมรู้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๗๙
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๒๘๐
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกปัจจัยที่ทำให้งำนดนตรี
ได้รับกำรยอมรับ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
อภิปรำยลักษณะเด่นที่ทำ
ให้งำนดนตรี
นั้นได้รับกำรยอมรับ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ้๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
ระดับ้๒ จำก้
๔ ระดับ

แบบบันทึกกำร
สังเกต

ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
ระดับ้๑ จำก้
๔ ระดับ

ด้านคุณลักษณะ
อยู่อย่ำงพอเพียง้มี
สังเกต
ในตัวทีวที่ดีป่ดีปรับรับตัวตัว
ภูมีภมิคูมุ้มิคกัุ้มนกันในตั
เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุ
มีความสุขข
การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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อยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัดที่้๕.๒้ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี้ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่าน (๐)

ผ่าน (๑)

๕.๒.๑้วำงแผนกำรเรียน้้้

ไม่วำงแผนกำร

ใช้ควำมรู้้ข้อมูล้

ใช้ควำมรู้้ข้อมูล้

ใช้ควำมรู้้ข้อมูล้ข่ำวสำร

กำรทำงำนและกำรใช้ชีวิต

เรียนและกำรใช้

ข่ำวสำรในกำร

ข่ำวสำรในกำร

ในกำรวำงแผนกำรเรียน้

ประจำวันบนพื้นฐำนของ้

ชีวิตประจำวัน

วำงแผนกำรเรียน้

วำงแผนกำรเรียน้้

กำรทำงำนและใช้ใน

ควำมรู้้ข้อมูล้ข่ำวสำร

กำรทำงำนและใช้

กำรทำงำนและใช้ใน

ชีวิตประจำวัน้ยอมรับ

๕.๒.๒้รูเ้ ท่ำทันกำร

ในชีวิตประจำวัน้

ชีวิตประจำวันยอมรับ กำรเปลี่ยนแปลงของ

เปลี่ยนแปลงของ้สังคม้และ

รับรู้กำรเปลี่ยนแปลง

กำรเปลี่ยนแปลงของ

สภำพแวดล้อมยอมรับและ

ของครอบครัว้ชุมชน้ ครอบครัว้ชุมชน

สภำพแวดล้อมและ

ปรับตัวอยู
อยู่ร่ร่ว่วมกั
มกับบผูผู้อ้อื่นื่นได้้้้้้้้้

และสภำพแวดล้อม

สังคมและ

อยู่ร่ร่ว่วมกั
มกับบผูผู้อ้อื่นื่นได้
ปรับตัวอยู

สภำพแวดล้อม

อย่
ข ข
ได้อำงมี
ย่าคงมีวำมสุ
ความสุ

อย่อำงมี
ข ข
ได้
ย่าคงมีวำมสุ
ความสุ

ดี (๒)

ดีเยี่ยม (๓)

ครอบครัว้ชุมชน้สังคม้

๒๘๑
บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
............................................................................................................................................. ........
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
.................................................................................................................................................... .
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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๒๘๒

ใบความรู้ เรื่องลักษณะเด่นของดนตรี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑-๒
เเรืรื่อ่องงปัปัจจจัจัยยทีที่ท่ทาให้
ำ�ให้งงานดนตรี
านดนตรีไได้ด้รรับับการยอมรั
การยอมรับบ รายวิ
รายวิชชาดนตรี
าดนตรี  รหั
รหัสสวิวิชชาา ศ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรี
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ อภิปรำยลักษณะเด่นที่ทำให้งำนดนตรีนั้นได้รับกำรยอมรับ

ภำพจำก้www.youtube.com

ดนตรีเป็นศำสตร์แห่งเสียงที่อยู่คู่มนุษย์มำช้ำนำน้มีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมเป็นอย่ำงยิ่ง
ในปัจจุบันดนตรีมมีหีหลากหลายรู
ลำกหลำยรูปปแบบ
แบบ้อำทิ
้ดนตรีไทย
ไทย้ดนตรี
สำกล้ดนตรี
ื้นเมืองอดนตรี
ง้ดนตรี
เกำหลีดนตรี
้ดนตรี
อาทิ ดนตรี
ดนตรีสากล
ดนตรีพื้นพเมื
เกาหลี
ชำติพันธ์ต่าำงง้ๆ้ฯลฯ้ในแต่
ะยุคคสมั
สมัยย้ดนตรี
ะประเภทได้รรับับการยอมรั
กำรยอมรับบจากผู
จำกผู้คนแตกต่
้คนแตกต่างกั
ำงกัน นทั้ทั้งนี้ง้ นี้
ชาติ
ๆ ฯลฯ ในแต่ลละยุ
ดนตรีแแต่ต่ลละประเภทได้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำง้ๆ้ที่ทำให้งำนดนตรีนั้นได้รับกำรยอมรับ้
๑. ปัจจัยด้านความเชือ่ ปัจจัยด้าำนความเชื
นควำมเชือ่ ่อเป็เป็นนปัปัจจจัจัยยทีทีก่ ่กลุลุม่ ่มคนใดกลุ
คนใดกลุม่ ่มคนหนึ
คนหนึง่ ่งเชื้ อ่ ว่า่ ดนตรี
มีเชืค่อวามเชื
อ่ มโยงกั
บวิถชี วี ่อติ มโยงกั
และปฏิบบวิตั ถสิ ีชบื ีวต่ิตอและปฏิ
กันมาจนกลายเป็
อาทิ ความเชื
อ่ ในการใช้
ไทย่อ
ว่ำดนตรี
มีควำมเชื
บัติสืบต่อนกัประเพณี
นมำจนกลำยเป็
นประเพณี
อำทิวงดนตรี
้ควำมเชื
บรรเลงเพลงสาธุ
การเพื
อ่ แสดงออกถึงการบูกชำรเพื
าพระรั
ตนตรัย การใช้
วงกลองยาว
ในงานรืวงกลองยำว
น่ เริงต่าง ๆ
ในกำรใช้วงดนตรี
ไทยบรรเลงเพลงสำธุ
่อแสดงออกถึ
งกำรบู
ชำพระรับรรเลงแห่
ตนตรัย้กำรใช้
๒.ในงำนรื
ปัจจัย่นด้เริานรสนิ
ยมทางดนตรี รสนิยมเป็นความชื่นชอบ ความนิยมของบุคคลซึ่งแต่ละ
บรรเลงแห่
งต่ำง้ๆ้้
บุคคลมีค๒.
วามชื
ความนิยยมทางดนตรี
มแตกต่างกัน รสนิ
ปัจจุยบมเป็
ันดนตรี
ในประเทศไทยมี
ความหลากหลายเนื
่องจาก
ปัจ่นจัชอบ
ยด้านรสนิ
นควำมชื
่นชอบ้ควำมนิ
ยมของบุคคลซึ่งแต่
ละ
เทคโนโลยี
เจริญ่นชอบ้ควำมนิ
ก้าวหน้าสามารถเชื
อย่างสะดวก
ทำ�ให้วัฒ
นธรรมต่าง ๆ รวมถึ
ง
บุคคลมีควำมชื
ยมแตกต่่อำมโยงทั
งกัน้ปั่วจโลกได้
จุบันดนตรี
ในประเทศไทยมี
ควำมหลำกหลำยเนื
่องจำก
วัเทคโนโลยี
ฒนธรรมดนตรี
แพร่ำถสำมำรถเชื
ึงกันอย่างรวดเร็
ว แต่
ละบุคอคลสามารถเลื
กชื่นวัฒ
ชมงานดนตรี
ตามแต่รสนิ
เจริญก้ได้ำวหน้
่อมโยงทั
่วโลกได้
ย่ำงสะดวก ทอำให้
นธรรมต่ำง้ๆ้รวมถึ
ง ยม
ส่วัฒวนบุ
คคลได้อย่าได้งง่แาพร่
ยดาย
เคป๊ลอะบุบจากเกาหลี
แนวดนตรี
แร๊พจากชาติตตำมแต่
ะวันตก
นธรรมดนตรี
ถึงกันอาทิ
อย่ำแนวดนตรี
งรวดเร็ว แต่
คคลสำมำรถเลื
อกชื่นชมงำนดนตรี
รสนิฯลฯ
ยม
รวมถึ
่อนบ้านที้แนวดนตรี
่เป็นที่นิยมอย่
หลายในประเทศไทยคื
ต๊ะตตุะวั่ง นตวง
ส่วนบุงคดนตรี
คลได้ปอระเทศเพื
ย่ำงง่ำยดำย้อำทิ
เคป๊าองแพร่
บจำกเกำหลี
้้แนวดนตรีแร๊อพเพลง
จำกชำติ
ตก้ฯลฯ้
๓. ปัปจระเทศเพื
จัยด้านการนาเสนอ
ยุคดิำจงแพร่
ิตอล หด้วลำยในประเทศไทยคื
ยกำ�รแข่งขันทำ�งธุรกิอจเพลง้ต๊
บันเทิงต่ะา้ตุง ่งๆ้ตวง้้้
ส่งผลให้
รวมถึงดนตรี
่อนบ้ำนที่เป็นและสื
ที่นิย่อมอย่
จัยด้าศนการน
และสื่อผยุลงานตนเองให้
คดิจิตอล ด้วยกำรแข่
งขันทำงธุ
รกิจบัเพืนเทิ
ง้ๆ้ส่ทงธ์ผลให้
ค่ายเพลง๓.ช่ปัอจงโทรทั
น์ต่างาเสนอ
ๆ สร้างสรรค์
แปลกใหม่
น่าสนใจ
่อเป็งต่นำกลยุ
ค่ำยเพลง้ช่
ศน์ต่ำง้ๆ้สร้
ำงสรรค์
ลงำนตนเองให้
่ำสนใจ้เพื
่อเป็นกลยุ
ในการดึ
งดูดอผูงโทรทั
้ชม รายการที
่เกี่ยวข้
องกับผดนตรี
และมีอิทแธิปลกใหม่
พลต่อผู้ชนมเป็
นอย่างมาก
อาทิทธ์รายการ
ในกำรดึ
่เกี่ยวข้องกัรายการเดอะวอยส์
บดนตรีและมีอิทธิรายการเดอะสตาร์
พลต่อผู้ชมเป็นอย่รวมถึ
ำงมำก้อำทิ
หน้
ากากนังดูกดร้อผูง้ชม้รำยกำรที
รายการเดอะแรพเปอร์
งละครบุ้พรำยกำร
เพสันนิวาส
กร้อกง้้รำยกำรเดอะแรพเปอร์
ทีหน้่มีอำิทกำกนั
ธิพลปลุ
กระแสรักความเป็นไทย ้รำยกำรเดอะวอยส์้รำยกำรเดอะสตำร์้้
รวมถึงละครบุเพสันนิวำส้ที่มีอิทธิพลปลุกกระแสรักควำมเป็นไทย
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๒๘๓

ใบงาน เรื่อง ลักษณะเด่นของดนตรี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรืเรื่อ่องงลัลักษณะเด่
ษณะเด่นนของดนตรี
ของดนตรี รายวิ
รายวิชชาดนตรี
าดนตรี  รหั
รหัสสวิวิชชาา ศ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรี
ภาคเรียนที่ ๑๑ ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ ๓๓
ชื่อ้..............................................้นำมสกุล้......................................้ชั้น้...................้เลขที่้.................้
วันที่้............................................้เดือน้...........................................้พ.ศ.้.....................
คคำ�ชี
ำชี้แแจง      ให้
จง ให้นักเรีเรียยนนำ
นน�ำข้
ควำมที่ก�ำก่ หนด
ำหนดเติเติ
มลงในช่
สอดคล้
บประเด็
ข้ออความที
มลงในช่
องว่อางว่งให้ำงให้
สอดคล้
องกัอบงกั
ประเด็
นที่ นที่
กกำ�ำหนดให้
หนดให้
สถำบันกำรสอนดนตรี้้้้้้้้้้

มีกำรบรรเลงดนตรีใน
งำนศพ้้้้้้้้้้

มีเครื่องบันทึกเสียงเพลง้้้้้้้้้้ครูดนตรีที่เรียนจบด้ำนดนตรี
มีกำรบรรเลงดนตรีในงำน
ทำขวัญนำค

มีสื่อกำรสอนดนตรีที่
ทันสมัย้้้้้้้้้้

นิยมฟังเพลงที่บรรเลงด้วย
วงดนตรีสำกล้้้้้้้้้้

มีตำรำดนตรี้้้้้้้้้้

มีกำรนำเพลงไทยมำร่วม
บรรเลงกับแตรวง
มีกำรนำดนตรีมำแสดงวันเปิด
กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำง
ประเทศ
มีกำรบรรเลงดนตรีในงำน
มงคลสมรส

มีกำรนำเครื่องดนตรีชำติต่ำงๆ้มำบรรเลงร่วมกับเพลง
๑. ปัจจัยด้ำนควำมเจริญทำงวัฒนธรรม
..

๒. ปัจจัยด้ำนควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
๓. ปัจจัยด้ำนค่ำนิยมและกำรปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับยุคสมัย
๓. ปัจจัยด้ำนกำรสืบทอดดนตรีไทยของศิลปิน
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๒๘๔

ษณะเด่นนของดนตรี
ของดนตรี
ใบงานที่ ๑ เรื่องงลัลักกษณะเด่
คาชี้แจง

เฉลย

ให้นักเรียนนำข้อควำมที่กำหนด้เติมลงในช่องว่ำงให้สอดคล้องกับประเด็นกำหนดให้

๑. ปัจจัยด้ำนควำมเจริญทำงวัฒนธรรม
มีการบรรเลงดนตรีในงานศพ
มีการบรรเลงดนตรีในงานมงคลสมรส

มีการบรรเลงดนตรีในงานทาขวัญนาค

๒. ปัจจัยด้ำนควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
มีเครื่องบันทึกเสียงเพลง
มีเครื่องบันทึกเสียงขับร้อง

๓. ปัจจัยด้ำนค่ำนิยมและกำรปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับยุคสมัย
มีการนาเพลงไทยมาร่วมบรรเลงกับแตรวง มีการนาดนตรีมาแสดงวันเปิดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างประเทศ
นิยมฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงดนตรีสากล มีการนาเครื่องดนตรีชาติต่างๆ มาบรรเลง
ร่วมกับเพลงไทย
๔. ปัจจัยด้ำนกำรสืบทอดดนตรีไทยของศิลปิน
สถาบันการสอนดนตรี
มีสื่อการสอนดนตรีที่ทันสมัย

ครูสอนดนตรีที่เรียนจบด้านดนตรี
มีตาราดนตรี
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ขอบเขตเนื้อหา
-ปั
- ปัจจจัจัยยทีที่ท่ทำให้
ำ�ให้งงำนดนตรี
านดนตรีไได้ด้รรับับกำรยอมรั
การยอมรับบ
จุดประสงค์การเรียนรู้้
ด้านความรู้
บอก ปัจจัยที่ทำให้งำนดนตรีได้รับกำร
ยอมรับ
ด้านทักษะและกระบวนการ
อภิปรำยลักษณะเด่นที่ทำให้งำนดนตรี
นั้นได้รับกำรยอมรับ
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในกำรทำงำน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑.้ทบทวนปัจจัยที่ทำให้งำนดนตรีได้รับกำรยอมรับ
ขั้นสอน
๑.้แบ่งกลุ่มนักเรียน้๓-๔ คน มอบหมำยภำระงำนให้นักเรียนจับกลุ่ม
๒.้อภิปรำยเรื่องลักษณะเด่นของดนตรีพร้อมนำเสนอตัวอย่ำงเพลง
ที่กลุ่มนักเรียนสนใจ
ขั้นสรุป
๑.้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเรื่องลักษณะเด่นของดนตรีพร้อมนำเสนอ
ตัวอย่ำงเพลงที่กลุ่มนักเรียนสนใจ
๒.้นักเรียนครู้ร่วมกันซักถำม้และแสดงควำมคิดเห็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลักษณะเด่นของดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ปัจจัยที่ทาให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ
รายวิชาดนตรี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เพลงที่นักเรียนสนใจใน้www.youtube.com
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.้นำเสนอผลกำรอภิปรำยลักษณะเด่นของดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๘๕
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกปัจจัยที่ทำให้งำนดนตรี
ได้รับกำรยอมรับ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
อภิปรำยลักษณะเด่นที่ทำ
ำนดนตรีนั้น
ให้งานดนตรี
นั้นรได้
รับกำรยอมรั
ได้
ับการยอมรั
บ บ
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในกำรทำงำน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ้๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

สังเกต

แบบบันทึกกำร
สังเกต

ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
ระดับ้๒ จำก้
๔ ระดับ
ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
ระดับ้๑ จำก
๔ ระดับ

บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้สอน
้้้้้้(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.................................................................................................................................................... .
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
้้้้้้(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ........

๒๘๗

ใบงาน
ำ�ให้งงานดนตรี
านดนตรีไได้ด้รรับับการยอมรั
การยอมรับบ
ใบงาน เเรืรื่อ่องงปัปัจจจัจัยยทีที่ท่ทาให้
หน่วยการที่ ๒ ลักษณะเด่นของดนตรี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ง ปัจจัจยจัทียที่ท่ทำให้
�ำ ให้งำนดนตรี
งานดนตรีได้ไรด้ับรับกำรยอมรั
การยอมรับบ
ให้นักเรียนสรุปผังมโนทัศน์เเรืรื่อ่องปั
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๒๘๘
๒๘๘

แบบประเมิ
นนผัผันงงผัมโนทั
ศศน์น์ศ(น์( Maid
Map
Rubric
แบบประเมิ
แบบประเมิ
มโนทั
งมโนทั
(Maid
MaidMap
MapRubric
Rubric)) )
ชื่อชืกลุ
่อกลุ
่ม...............................................................................................ชั
่ม...............................................................................................ชั
้น............................
้น............................
คะแนน
คะแนน
พฤติ
พฤติ
กรรมที
กรรมที
่สัง่สเกต
ังเกต
ควร
ควร
ดีมดีำก
มำก
ดี ดี
พอใช้
พอใช้
ปรัปรั
บปรุ
บปรุ
งง
๑.้เนื
๑.้เนื
้อหำ้(Content)
้อหำ้(Content)
๒.้กำรน
๒.้กำรน
ำเสนอผลงำน้(Presentation)
ำเสนอผลงำน้(Presentation)
๓.้กำรออกแบบ้(Design)
๓.้กำรออกแบบ้(Design)
รวม
รวม
ลงชื
ลงชื
่อ..............................................ผู
่อ..............................................ผู
้ประเมิ
้ประเมิ
นน
้้้้้้(.............................................)
้้้้้้(.............................................)
้้้้้้........./........................./..........
้้้้้้........./........................./..........

้้้้้้
้้้้้้
้้
ระดั
ระดั
บคุบณคุณ
ภาพ
ภาพ
๑๐้-้๙
๑๐้-้๙= =
้้๘้-้๖
้้๘้-้๖= =
้้๕้-้๓้
้้๕้-้๓้= =
้้๒้-้๑
้้๒้-้๑=้=้

ดีมดีำก
มำก
ดี ดี
พอใช้
พอใช้
ควรปรั
ควรปรั
บปรุ
บปรุ
งง

ผลการประเมิ
ผลการประเมิ
นน
๒๖้-้๓๐
๒๖้-้๓๐
๒๐้-้๒๕
๒๐้-้๒๕
๑๑้-้๑๙
๑๑้-้๑๙
้้๐้-้๑๐
้้๐้-้๑๐

==
==
==
==

ดีมดีำก
มำก
ดี ดี
พอใช้
พอใช้
ควรปรั
ควรปรั
บปรุ
บปรุ
งง
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๒๘๙

แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เเรืรื่อ่องงปัปัจจจัจัยยทีที่ท่ทาให้
ำ�ให้งงานดนตรี
านดนตรีไได้ด้รรับับการยอมรั
การยอมรับบ
หน่วยการที่ ๒ ลักษณะเด่นของดนตรี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ที่

ชื่อ – สกุล

มุ่งมั่นใน รวม สรุปผลการ
การทางาน
ประเมิน
๓ ๒ ๑ ๓ ผ่ำน ไม่ผ่ำน

หมายเหตุ นักเรียนได้ ๒ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
๓.้มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๓
ส่งงำนก่อนหรือตรงตำมที่กำหนดเวลำนัดหมำย้รับผิดชอบ
(ดี)
งำนที่ได้รับมอบหมำยและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย้และชักชวน
ผู้อนื่ ปฏิบัติ
๒
ส่งงำนช้ำกว่ำกำหนด้แต่ได้มีกำรติดต่อชี้แจงโดยมีเหตุผลรับ
(พอใช้)
องจนเป็น
รัฟับงฟัได้ง้ได้รับ้ รัผิบดผิชอบในงำนที
ดชอบในงานที่ได้่ได้รรับับมอบหมำยและปฏิ
มอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็
นิสัย
๑
ส่งงำนช้ำกว่ำกำหนด้ปฏิบัติงำนโดยจ้ต้องงอำศัยกำรชี้แนะ้และ
(ควรปรับปรุง) กำรตัตัดกเตือน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ องค์ประกอบดนตรี
รายวิชาดนตรี
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา ๓ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานมาตรฐาน
ศ ๒.๑ ศเข้๒.๑
าใจและแสดงออกทางดนตรี
อย่างสร้
างสรรค์
เ ข้าใจและแสดงออกทางดนตรี
อย่างสร้
างสรรค์วิเคราะห์
วิเคราะห์วิพวิพากษ์
ากษ์ววิจิจารณ์
ารณ์คคุณค่าดนตรี
ถ่ายทอดความรู
้สึก ความคิ
ดต่ออดนตรี
ระ ชืและประยุ
่นชม และประยุ
กต์วใช้ิตใประจำ
นชีวิต�ประจ
ถ่ดนตรี
ายทอดความรู
้สึก ความคิ
ดต่อดนตรี
ย่างอิอสย่ระางอิชื่นสชม
กต์ใช้ในชี
วัน าวัน
ตัวชี้วัด
ม.๓/๖ เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
๒๒. .สาระส
าคัญ/ความคิดรวบยอด
สาระสำ�คั
องค์ประกอบของดนตรี ประกอบด้วย เสียง จังหวะ ทานอง คีตลักษณ์ การประสานเสียง
มีความเหมือนและแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
- องค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี องค์ประกอบงานทัศนศิลป์ องค์ประกอบงานนาฏศิลป์
ทักษะ/กระบวนการ
- เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
เจตคติ
- ชื่นชมดนตรี
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
- เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

การเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบได้

เปรียบเทียบได้

เปรียบเทียบได้

เปรียบเทียบได้

องค์ประกอบที่ใช้

๔ องค์ประกอบ

๓ องค์ประกอบ

๒องค์
๒ องค์ปประกอบ
ระกอบ

๑๑องค์
องค์ปประกอบ
ระกอบ

ในงานดนตรีและ
งานศิลปะอื่น
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน

๙-๑๐

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

๗-๘

หมายถึง

ดี

คะแนน

๕-๖

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

๐-๔

หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป

ขอบเขตเนื้อหา
- องค์ประกอบดนตรี
- องค์ประกอบทัศนศิลป์
- องค์ประกอบนาฏศิลป์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอกองค์ประกอบดนตรี้ทัศนศิลป์้
นาฏศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใชในงาน
ดนตรีและงานศิลปะอื่น้
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน้ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่การงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ องค์ประกอบดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑.้นักเรียนชมวีวีวิดิที ัศน์ การแสดงดนตรีชุดที่้๑
ขั้นสอน
๑.้นักเรียน้ครู้ร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบของการแสดงดนตรี
๒.้นักเรียนศึกษาใบความรู
๓.้นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์ การแสดงดนตรีชุดที่้๒
๔.้นักเรียนชมภาพทัศนศิลป์
ขั้นสรุป
๑.้นักเรียน้ครู้ร่วมกันเปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใชในงานดนตรีและ
งานทัศนศิลป์
๒.้ครูตั้งคาถามทบทวนความรูองค์ประกอบดนตรี้ทัศนศิลป์้และ
นาฏศิลป์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
รายวิชาดนตรี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.้ใบความรูเรื่ององค์ประกอบดนตรี
และงานศิลปะอื่น
๒.้วีวี ดิ ีทัศน์การแสดงดนตรีชุดที่้๑
๓.้วีวีวิดิที ัศน์ การแสดงดนตรีชุดที่้๒ ภาพทัศนศิลป์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.้ใบงานเรื่ององค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะ
อื่น

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๙๒
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๒๙๓
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกองค์ประกอบดนตรี้
ทัศนศิลป์้นาฏศิลป์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เปรียบเทียบองค์ประกอบ
ที่ใชในงานดนตรีและงาน
ศิลปะอื่น
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์รอยละ้๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ้๒ จาก้
๔ ระดับ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ้๑ จาก้
๔ ระดับ

การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน
้้้้้้้้้้้้ตัวชี้วัดที่้๖.๑ ้ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๖.๑.๑้เอาใจใส่ต่อ
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ หนาที่การงาน
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้นาาทีที่ีที่
มอบหมาย
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายให้ส�ำ เร็จ
๖.๑.๒้ตั้งใจและ้
ได
ได้
ที่ไรัรด้บั รมอบหมาย
ับมอบหมาย มอบหมาย
มีกสาราเร็จ้มีการ
รับผิดชอบในการ้
ใหสาเร็จ
ให
ทางานใหสาเร็จ
ปรับปรุงและ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและ้้
พัฒนาการทางาน
พัฒนาการทางาน้
ใหดีขึ้น
ดวยตนเอง

ดีเยี่ยม (๓)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ทีได่ไรัด้บรมอบหมาย
ับมอบหมาย
ใหสาเร็จ้มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ใหดีขึ้น
ดวยตนเอง
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๒๙๔
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................................. ........
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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๒๙๕

ใบความรู้ที่ ๑
เเรืรื่ององค์
ง องค์ปประกอบดนตรี
ระกอบดนตรีแและงานศิ
ละงานศิลลปะอื
ปะอื่น่นหน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่๓๓แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๑-๓
๑-๓
เเรืรื่อ่องงองค์
องค์ปประกอบดนตรี
ระกอบดนตรี รายวิ
รายวิชชาดนตรี
าดนตรี  รหั
รหัสสวิวิชชาา ศ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ ๑๑ ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ ๓๓
จุดประสงค์ เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใชในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
๑. องค์ประกอบดนตรี ประกอบดวย
ดจากการสั
่นสะเทื
อนของอากาศที
่เป็นไปอย่
างสม่าเสมอ้ลั
กษณะลักษณะ
๑.๑ เสี
เสียยงง เสีเสียงเกิ
ยงเกิ
ดจากการสั
่นสะเทื
อนของอากาศที
่เป็นไปอย่
างสม�่ำเสมอ
ความแตกต่างของเสียงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ้๔้ประการคือ้ระดับเสียง้ความยาวเสียง้ความเขมเสียง้
คุณภาพเสียง
๑.๒ จังหวะ้เป็
หวะ  เป็นนศิศิลปะการจั
ลปะการจัดระเบี
ดระเบี
ยบเสี
ยงที
บความช้
า ความเร็
ว ความหนั
้
ยบเสี
ยงที
่เกี่เยกีวข่ยวข้
องกัองกั
บความช
า้ความเร็
ว้ความหนั
ก้ ก
ความเบา้ความสั้น้ความยาว
้
๑.๓ ทานอง้เป็นศิลปะการจัดระเบียบเสียงที่เกี่ยวของกับความสูง้ความต่าของเสียง
้
๑.๔ พื้นผิวของเสียง้คือ้ลักษณะของเสียงทั่งที่ประสานสัมพันธ์้และไม่ประสานสัมพันธ์
๑.๕ สีสสันันของเสี
เนิดดจากแหล่
ดเสีดเสี
ยงทียงที
่แตกต่
างกัานงกัน
้
ของเสียยง  หมายถึ
ง้้หมายถึง งคุณลักษณะของเสี
ษณะของเสียยงทีงที่ก่ก�ำ าเนิ
จากแหล่งกำง�กเนิาเนิ
่แตกต่
เปรียบเสมื
่หลอมรวมเอาจั
งหวะ
ทำ�นอง
พื้นผิว้นผิว
้
๑.๖ คีตลักกษณ์
ษณ์้คืคืออรูรูปปแบบของเพลง
แบบของเพลง้เปรี
ยบเสมือนกรอบที
อนกรอบที
่หลอมรวมเอาจั
งหวะ้ท
านอง้พื
และสีสันของเสียงใหเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน
๒. องค์ประกอบทัศนศิลป์้ประกอบดวย
๑. จุด้หมายถึง้ส่วนประกอบที่เล็กที่สุด้เป็นส่วนเริ่มตนไปสู่ส่วนอื่นๆ
๒. เส้น้หมายถึ
หมายถึงจุจุดดหลาย้ๆ้จุ
หลาย ๆ จุดดทีที่เคลื
่เคลื่อ่อนที
นที่ต่ต่อ่อเนืเนื่อ่องไปในที
งไปในที่ว่วา่างเปล่
งเปล่าา้
้
้
ษณะของแสงสว่าางที
งที่ป่ปรากฏแก่
รากฏแก่สสายตาให้
ายตาใหเห็เห็นนสีตสี่าตงกั
่างกันสีนเสีป็เนป็สิน่งสิที่ง่มทีีอ่มิทีอธิิทพธิลต่
พลต่
อความรู
๓. สี ลักษณะของแสงสว่
อความรู
้สึกสึก้
้้
้้้้เมื่อมองเห็นและทาใหเกิดอารมณ์้สะเทือนใจต่าง้ๆ
้
๔. รูปร่าง รูปทรง รูปร่างหมายถึง้การบรรจบกั
การบรรจบกันของเส
ของเส้นที
นที่เป็นขอบเขตของวัตถุที่มองเห็น
เป็น้๒๒ มิติ้รูปทรงหมายถึ
ทรง หมายถึงง้การบรรจบกั
การบรรจบกันนของเส
ของเส้นที
นที่เป็่เป็นนขอบเขตของวั
ขอบเขตของวัตตถุถุทที่มี่มองเห็
องเห็นนเป็เป็นน้๓๓ มิมิตติ ิ
้
๕. พื้นผิว หมายถึง้คุณลักษณะต่าง้ๆ้ของผิวดานหนาของวัตถุทุกชนิดที่มีลักษณะต่างกัน
เช่นเรีเรียยบบ ขรุ
ขรุขขระระเป็เป็นนมัมันนวาว้ด
วาวด้าน
าน ฯลฯ
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๒๙๖
๒๙๖
ใบงานที
ใบงานที่ ่ ๑๑
เเรืเรื
รื่อ่องงการเปรี
การเปรียยยบเที
บเทียยยบองค์
บองค์ปปประกอบในงานดนตรี
ระกอบในงานดนตรีแแและศิ
ละศิลลลปะ
ปะ หน่
หน่วววยการเรี
ยการเรียยยนรู
นรู
งการเปรี
บเที
บองค์
ระกอบในงานดนตรี
ละศิ
ปะ
หน่
ยการเรี
นรู้ท้ท้ที่ ี่ี่ ๓๓๓
แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๑-๓
๑-๓
เเรืรืเรื่อ่องงองค์
องค์ปปประกอบดนตรี
ระกอบดนตรี รายวิ
รายวิชชชาดนตรี
าดนตรี  รหั
รหัสสสวิวิวิชชชาาา ศ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรี
ภาคเรียยยนที
นที
ยมศึกกกษาปี
ษาปีททที่ ี่ี่ ๓๓๓
งองค์
ระกอบดนตรี
รายวิ
าดนตรี
รหั
ศ๒๓๑๐๓
ภาคเรี
นที่ ่่ ๑๑๑ ชัชัชั้น้น้นมัมัมัธธธยมศึ
ยมศึ
ษาปี
ชืชื่อ่อ .......................................................
....................................................... นามสกุ
นามสกุลล ................................
................................ ชัชั้น้น .............
............. เลขที
เลขที่ ่ ..........
..........
วัวันนทีที่ ่ .......................
....................... เดืเดืออนน ....................................................
.................................................... พ.ศ.
พ.ศ. ...............................................
...............................................

ให้
เเรีรียยนเปรี
นและความ
ให้นนักักเรี
นเปรียยบเที
บเทียยบองค์
บองค์ปประกอบดนตรี
ระกอบดนตรีแและศิ
ละศิลลปะว่
ปะว่าามีมีคความเหมื
วามเหมืออนและ
นและความ
ความแตกต่
าอย่งกัาานงไร
อย่ลงในแผนภาพความคิ
าลงในแผนภาพความคิ
งไร ลงในแผนภาพความคิ
แตกต่
ดด ด
แตกต่าางกั
งกันนอย่
งไร

องค์
องค์ปประกอบดนตรี
ระกอบดนตรี

องค์
องค์ปประกอบศิ
ระกอบศิลลปะ
ปะ

ได
ได
ไดแก่
แก่.......................................
.....................................
ไดแก่
แก่......................................
....................................
หมืออนกั
นกันน ..................................................
................................................
................................................ สิสิ่ง่งที..ที..่เ่เหมื
.........
.........
สิ่งที่เหมือนกัน ..................................................
......................................................................
..
..........................................................
............
......................................................................
......................................................................
............
............
.....................................................................
.... ........................................................................
.........
.....................................................................
........................................................................
.........
ษณะขององค์ปประกอบต่
ระกอบต่าาง้ๆ
ง้ๆ............
ษณะขององค์ปประกอบต่
ระกอบต่าาง้ๆ
ง้ๆ
ลัลักกษณะขององค์
............................................
................................ลัลักกษณะขององค์
.........
..............................................................
.........
....................................................................................................................................
............
..................................................................................
.................................................................
.......
.........
................................................................. ............................................................
.....................................................................
.......
.................................................................
................................................................. ............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............
............
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ขอบเขตเนื้อหา
- องค์ประกอบดนตรี
- องค์ประกอบทัศนศิลป์
- องค์ประกอบนาฏศิลป์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอกองค์ประกอบดนตรี้ทัศนศิลป์้
นาฏศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใชในงาน
ดนตรีและงานศิลปะอื่น้
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ องค์ประกอบดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑.้นักเรียนทบทวนความรูองค์ประกอบดนตรี้ทัศนศิลป์้และนาฏศิลป์
ขั้นสอน
๑.้นักเรียนฟังเพลง้ดูภาพทัศนศิลป์้และวีดีทัศน์นาฏศิลป์
๒.้นักเรียนระบุองค์ประกอบดนตรี้ทัศนศิลป์้นาฏศิลป์ที่รับชม
๓.้นักเรียนเปรียบเทียบประกอบดนตรี้ทัศนศิลป์้นาฏศิลป์ที่รับชม
ขั้นสรุป
๑.้นักเรียน้ครู้ร่วมกันอภิปรายหนาชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
รายวิชาดนตรี ๔

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.้เพลง
๒.้ภาพทัศนศิลป์
๓.้วีวีดีทิ ัศน์นาฏศิลป์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.้ใบงานเรื่ององค์ประกอบดนตรีและงาน
ศิลปะอื่น

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๙๗
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๒๙๘
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกองค์ประกอบดนตรี้
ทัศนศิลป์้นาฏศิลป์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เปรียบเทียบองค์ประกอบ
ที่ใชในงานดนตรีและงาน
ศิลปะอื่น
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์รอยละ้๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ้๒ จาก้
๔ ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ้๑ จาก้
๔ ระดับ

การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน
้้้้้้้้้้้้ตัวชี้วัดที่้๖.๑ ้ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๖.๑.๑้เอาใจใส่ต่อ
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ หนาที่การงาน
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
มอบหมาย
ปฏิบัติหนาที่ที่
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
ทีได่ไรัด้บรมอบหมาย
ับมอบหมาย มอบหมาย
๖.๑.๒้ตั้งใจและ้
ชอบในการ้ �งาน
ใหสาเร็จ
ใหสาเร็จ้มีการ
รับผิดชอบในการทำ
ทให้างานให
ปรับปรุงและ
สำ�เร็จ สาเร็จ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและ้้
พัฒนาการทางาน
พัฒนาการทางาน้
ใหดีขึ้น
ดวยตนเอง

ดีเยี่ยม (๓)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ที่ไรัด้บรมอบหมาย
ับมอบหมาย
ได
ใหสาเร็จ้มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ใหดีขึ้น
ดวยตนเอง
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๒๙๙
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
..................................................................................................................................... ................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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ขอบเขตเนื้อหา
- องค์ประกอบดนตรี
- องค์ประกอบทัศนศิลป์
- องค์ประกอบนาฏศิลป์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอกองค์ประกอบดนตรี้ทัศนศิลป์้
นาฏศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใชในงาน
ดนตรีและงานศิลปะอื่น้
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ องค์ประกอบดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนต้องการวาดภาพวิวทิวทัศน์ จะเลือกบทเพลงใดมาช่วยใน
การสร้างจินตนาการในการวาด
2. ให้นักเรียนชมการแสดงการเต้นรา (Dance) ของนักร้องไทยหรือ
นักร้องชาวต่างชาติ จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ว่าการเต้นราที่มีความ
สนุกสนานนั้น มาจากองค์ประกอบใดบ้าง
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่สร้างสรรค์
ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เกิดความผ่อนคลาย เป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน
สามารถเข้าถึงจิตใจมนุษย์ได้ ซึ่งองค์ประกอบของดนตรีและ
องค์ประกอบของศิลปะมีความแตกต่างกัน
๒.ให้
๒. ให้นนักักเรีเรียยนเลื
นเลืออกภาพจิ
กภาพจิตตรกรรม
รกรรม1๑ภาพ
ภาพทีที่ช่ชื่นื่นชอบ
ชอบแล้
แล้วววิวิเคราะห์
เคราะห์วว่า่า
ภาพนั้นใช้องค์ประกอบศิลปะใดบ้าง แล้วออกมานาเสนอที่หน้าชั้น
เรียน
๓. ให้นักเรียนเลือกฟังบทเพลงที่ชื่นชอบแล้ววาดภาพที่เกิดจากการ
จินตนาการในบทเพลงนั้น จากนั้นออกมานาเสนอที่หน้าชั้นเรียน
๔. ให้นักเเรีรียนเปรี
นเปรียยบเที
บเทียยบองค์
บองค์ปประกอบดนตรี
ระกอบดนตรีแและศิ
ละศิลลปะว่
ปะว่ามีาคมีวามเหมื
ความ อน
เหมื
อนและความแตกต่
นอย่ลงในชิ
างไร ้นลงในชิ
และความแตกต่
างกันอย่างกั
างไร
งานที้น่ ๑งานที่ 1

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.้เพลง
๒.้ภาพทัศนศิลป์
๓.้วีวีดิที ัศน์ นาฏศิลป์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.้ใบงานเรื่ององค์ประกอบดนตรีและงาน
ศิลปะอื่น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานดนตรีและศิลปะอื่น
รายวิชาดนตรี

๓๐๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ องค์ประกอบดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขั้นสรุป
๑. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อสรุปความรู้
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานดนตรีและศิลปะ โดยครู
ใช้คาถาม ดังนี้
- องค์ประกอบศิลปะมีความสาคัญอย่างไร
- ดนตรีและศิลปะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
- ดนตรีและศิลปะมีความสาคัญต่อคนในสังคมอย่างไร
- ถ้าศิลปะมีองค์ประกอบไม่สมบูรณ์จะเป็นอย่างไร
- องค์ประกอบศิลปะใดที่เป็นพื้นฐานของงานศิลปะ
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ องค์ประกอบทางศิลปะเป็น
สิ่งที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เมื่อมีการนาดนตรีมาเกี่ยวข้อง
จะทาให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะที่น่าสนใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานดนตรีและศิลปะอื่น
รายวิชาดนตรี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๐๑
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๓๐๒
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกองค์ประกอบดนตรี้
ทัศนศิลป์้นาฏศิลป์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เปรียบเทียบองค์ประกอบ
ที่ใชในงานดนตรีและงาน
ศิลปะอื่น
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์รอยละ้๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ้๒ จาก้
๔ ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ้๑ จาก้
๔ ระดับ

การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน
้้้้้้้้้้้้ตัวชี้วัดที่้๖.๑ ้ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยี่ยม (๓)
๖.๑.๑้เอาใจใส่ต่อ
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ หนาที่การงาน
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ ปฏิบัติหนาที่ที่
มอบหมาย
ปฏิบัติหนาที่ที่
ทีได่ไรัด้บรมอบหมาย
ับมอบหมาย มอบหมาย
ทีได่ไรัด้บรับมอบหมาย
มอบหมาย
๖.๑.๒้ตั้งใจและ้
ใหสาเร็จ้มีการ ใหสาเร็จ้มีการ
รับผิดชอบในการ้
ใหสาเร็จ
ปรับปรุงและ
ทางานใหสาเร็จ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน พัฒนาการทางาน
๖.๑.๓ ปรับปรุงและ้้
ใหดีขึ้น
พัฒนาการทางาน้
ใหดีขึ้น
ดวยตนเอง
ดวยตนเอง
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๓๐๓
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................................. ........
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .........................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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๓๐๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานดนตรี
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓
รายวิชาดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๖ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๒.๑
เข้าใจและแสดงออกทางดนตรี
างสรรค์
วิเคราะห์
วิพากษ์
วิจารณ์
ุณค่คา ุณค่า ดนตรี
ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่อาย่งสร้
างสร้
างสรรค์
วิเคราะห์
วิพากษ์
วิจคารณ์
ดนตรี ถ่้สาึกยทอดความรู
้สึก ความคิ
อย่าและประยุ
งอิสระ ชื่นกต์ชมใช้ใและประยุ
กต์�ใวัช้น
ถ่ายทอดความรู
ความคิดต่อดนตรี
อย่างอิดต่สอระดนตรี
ชื่นชม
นชีวิตประจำ
ในชี
ตัวชีว้วิตัดประจาวัน
ตั๒.วชีร้้วอัดงเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออกและ
คุณภาพเสี๒.ยงร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออกและ
คุณภาพเสี๓.ยงแต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ
๓.
ๆ จังหวะง่อากใช้
ย ๆองค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง
๔. แต่
อธิงบเพลงสั
ายเหตุ้นผลในการเลื
๔.
ผลในการเลือากใช้
องค์าปงงานดนตรี
ระกอบดนตรี
ในการสร้างสรรค์
๕. อธิ
เปรีบยายเหตุ
บเทียบความแตกต่
งระหว่
ของตนเองและผู
้อื่น งานดนตรีของตนเอง
๕. เปรี
ยบเทียบความแตกต่
ญ/ความคิ
ดรวบยอด างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น
๒. สาระสาคั
๒ .สาระสการแต่
าคัญ/ความคิ
งเพลงเป็ดนรวบยอด
การแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานควรมีทักษะ
งเพลงเป็
นการแสดงออกทางดนตรี
อย่างสร้กล่
างสรรค์
ซึ่งผูผ้สลในการเลื
ร้างสรรค์ผอลงาน
ในการอธิการแต่
บายเหตุ
ผลในการเลื
อกใช้องค์ประกอบดนตรี
าวคือเหตุ
กใช้จังหวะและ
ควรมีทยบเรี
ักษะในการอธิ
บายเหตุ
ผลในการเลืนอดนตรี
กใช้อใงค์
วคือเหตุ
ผลในการเลื
อก
การเรี
ยงทำ�นอง การร้
องเพลงและเล่
ห้มปีคระกอบดนตรี
ุณภาพนั้น บุคกล่
ลิกาภาพ
ท่าทางเทคนิ
คการหายใจ
ใช้จังหวะและการเรี
บเรียงท
การร้
องเพลงและเล่
ุณภาพนั
กภาพ ท่าทาง
การใช้
ไมโครโฟนเพื่อยการขั
บร้านอง
องและเล่
นดนตรี
ถือเป็นเรืน่อดนตรี
งที่สำ�ใคัห้ญมีคและส่
งผลต่้น อบุคุคณลิภาพการขั
บร้อง
เทคนิคนการหายใจ
บร้อตงและเล่
นดนตรี ถืยอบเที
เป็นยเรืบผลงานตนเองกั
่องที่สาคัญและส่บงผลต่
และเล่
ดนตรีอย่าการใช้
งยิ่ง ผูไ้ขมโครโฟนเพื
ับร้องและผู่อ้เการขั
ล่นดนตรี
้องสามารถเปรี
ผู้อื่นอได้
คุณ่อภาพการขั
งและเล่นดนตรีขอองตนเอง
ย่างยิ่ง ผู้ขับร้องและผู้เล่นดนตรีต้องสามารถเปรียบเทียบ
เพื
ใช้ในการพับฒร้อนาผลงานดนตรี
ผลงานตนเองกั
ผู้อ้ ื่นได้เพื่อใช้ในการพัฒนาผลงานดนตรีของตนเอง
๓.
สาระการเรียบนรู
๓. สาระการเรี
้ คการขับร้อง การเล่นดนตรี การแสดงออก วิธีการแต่งเพลง
ความรูย้ นรู
เทคนิ
ความรู
้ เทคนิคการขับเล่ร้นอดนตรี
ง การเล่ขับนร้ดนตรี
วิธีกผารแต่
งเพลง างสรรค์งานดนตรี
ทักษะ/กระบวนการ
อง แต่การแสดงออก
งเพลง อธิบายเหตุ
ลในการสร้
ษะ/กระบวนการ
เล่นดนตรี
ร้อง แต่งเพลง
อธิบายเหตุผลในการสร้
างสรรค์งานดนตรี
ของตนเองทักเปรี
ยบเทียบความแตกต่
างระหว่ขับางงานดนตรี
ของตนเองและผู
้อื่น
ของตนเองคุณเปรี
บเทียเห็
บความแตกต่
งงานดนตรี
ลักยษณะ
นความสำ�คัาญงระหว่
และคุาณ
ค่าการสร้ขาองตนเองและผู
งสรรค์ดนตรี ้อื่น
คุณลักษณะ
เห็นความส
๔. สมรรถนะสาคั
ญของผู
้เรียน าคัญ และคุณค่าการสร้างสรรค์ดนตรี
๔. สมรรถนะส
าคัญของผู้เรียน่อสาร
ความสามารถในการสื
ความสามารถในการสื่อสาร

300
304

๓๐๕

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
- นาเสนอ ขับร้องเพลง เล่นดนตรีผลงานเพลงที่ตนเองประพันธ์
๗. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน

๔ (ดีมาก)

นาเสนอผลงาน
การขับร้องเพลง
เล่นดนตรี ผลงาน
เพลงที่ตนเอง
ประพันธ์ขึ้น
อธิบายเหตุผล
ในการเลือกใช้
องค์ประกอบ
และเปรียบเทียบ
ผลงานดนตรี
ของตนเอง
กับผู้อื่น

๓ (ดี)

ขับร้องบทเพลง ขับร้องบทเพลง
ที่ตนเอง
ที่ตนเอง
ประพันธ์ขึ้น
ประพันธ์ขึ้น
โดยใช้เทคนิค
โดยใช้เทคนิค
การขับร้อง
การขับร้อง
อธิบายเหตุผล
อธิบายเหตุผล
ในการเลือกใช้
ในการเลือกใช้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ดนตรีของตน
ดนตรีของตน
เปรียบเทียบงาน เปรียบเทียบงาน
ดนตรีของตนเอง ดนตรีของตนเอง
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
ล
ลเป็น น
สมเหตุสผมผล
สมเหตุสผมผลเป็
ส่วนใหญ่

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

ขับร้องบทเพลง
ที่ตนเอง
ประพันธ์ขึ้น
โดยใช้เทคนิค
การขับร้อง
อธิบายเหตุผล
ในการเลือกใช้
องค์ประกอบ
ดนตรีของตน
เปรียบเทียบงาน
ดนตรีของตนเอง
ได้ถูกต้อง
สมเหตุสผมผล
ล
บางส่วน

ขับร้องบทเพลง
ที่ตนเอง
ประพันธ์ขึ้น
โดยใช้เทคนิค
การขับร้อง
อธิบายเหตุผล
ในการเลือกใช้
องค์ประกอบ
ดนตรีของตน
เปรียบเทียบงาน
ดนตรีของตนเอง
ได้ถูกต้อง
สมเหตุผสมผลเป็
ลเป็น น
ส่วนน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๙-๑๐
๗-๘
๕-๖
๐-๔

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

301
305

ขอบเขตเนื้อหา
- การประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอกฉันทลักษณ์การประพันธ์บทเพลง
เกี่ยวข้าว
ด้านทักษะและกระบวนการ
ประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว
ด้านคุณลักษณะ
รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ สร้างสรรค์งานดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์ เพลงเกี่ยวข้าว
๒. นักเรียน ครู พูดคุยเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวข้าว
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ และทาใบงานเรื่องเพลงเกี่ยวข้าว
๒. นักเรียนครูทบทวนหลักการประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครู ร่วมกันประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าวโดยช่วยกันกาหนด
หัวข้อ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การประพันธ์เพลง
รายวิชาดนตรี
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิที ัศน์ เพลงเกี่ยวข้าว
๒. ใบความรู้เรื่องเพลงเกี่ยวข้าว
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานเรื่องเพลงเกี่ยวข้าว

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๐๖

302
306

307
๓๐๗ 303

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ฉันทลักษณ์การประพันธ์
การประพั
เพลงเกี
่ยวข้นธ์าวเพลงเกี่ยวข้าว
เทคนิคการขับร้อง
การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพ
เสียงดนตรี หลักการให้
เหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรี
ในการสร้างสรรค์งานดนตรี
ของตนเอง และหลักการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ขับร้องเพลง แต่งเพลง
นาเสนอผลงานดนตรี
เปรียบเทียบผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔
ระดับ

สังเกต

แบบบั
นทึนกทึการ
แบบบั
ก
สังเกต
การสั
งเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ จาก ๔
ระดับ

๓๐๘

304
308

การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที
พฤติกรรมบ่งชี้
พฤติกรรมบ่งชี้
๗.๑.๑ แต่งกายและมี

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่ผ่าน (๐)
ไม่มีสัมมาคารวะต่อ

ผ่าน (๑)
ผ่าน (๑)
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี

ดี (๒)

ดี (๒)
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี

ดีเยี่ยม (๓)
ดีเยี่ยม (๓)
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี

มารยาทงดงามแบบไทย มี

ผู้ใหญ่

มารยาทแบบไทย มี

มารยาทแบบไทย มี

มารยาทแบบไทย

สัมมาคารวะ กตัญญูกตเวที

สัมมาคารวะ กตัญญู-

สัมมาคารวะ กตัญญู-

ต่อผู้มีพระคุณ

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที
เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนา ให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม

และแต่งกายแบบไทย และแต่งกายแบบไทย
เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม ด้วยความภาคภูมิใจ
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมและมีส่วนร่วม
กับประเพณี ศิลปะ

ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

และวัฒนธรรมไทย

กับประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ และแต่งกาย
แบบไทยด้วยความ
ภาคภูมิใจ เข้าร่วม
หรือมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี

ประเพณี ศิลปะ และ

ศิลปะ และวัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทย

ไทย
ชักชวน แนะนาเพื่อน
และคนอื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย

๒๙๙
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
..................................................................................................................................... ................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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306
310
310
310310
3103
๓๑๐
๓๑๐
๓๑๐๓๑๐
๓๑๐
๓๑๐

ใบความรู
ใบความรู
ใบความรู
ใบความรู
ใบความรู
ใบความรู
้ที่ ้ท๑ี่ ๑้ที่ ้ท้ท๑ี่ ๑
่องเพลงเกี
่ออเพลงเกี
งเพลงเกี
งเพลงเกี
งเพลงเกี
เรื่องเพลงเกี
่ย่ย่ยวข้
่ยยวข้
วข้
่ยวข้
าาวข้
วาวาว่ยาหน่
วหน่
วข้
าวหน่
วหน่
หน่
วาวยการเรี
หน่
วยการเรี
วยการเรี
วยการเรี
หน่
ยการเรี
วยการเรี
วยการเรี
ยยนรู
ยนรู
ยนรู
นรู
ย้ท้ทนรู
ี่ ย้ที่ ๔ย๔นรู
ี่ นรู
้ท๔แผนการจั
ี่ ้ท้ทแผนการจั
๔ี่ ๔แผนการจั
แผนการจั
แผนการจั
ดดการเรี
ดการเรี
การเรี
ดดยการเรี
นรู
ยการเรี
ยนรู
้ทนรู
ย้ท๑-๒
นรู
ี่ นรู
ี่๑-๒
ย๑-๒
นรู
้ท้ที่ ๑-๒
้ที่ ๑-๒
เรืเรืเรืเรื
่อ่อเรื่องงเพลงเกี
วข้
แผนการจั
การเรี
ยดการเรี
นรู
้ที่ ย้ที่ ๑-๒
เรืเรืเรื่อ่อเรื่องงสร้
สร้
านดนตรี
รายวิ
าดนตรี
  รหั
รหัรหั
ศ๒๓๑๐๓
ภาคเรี
นที
ษาปี
๓ษาปี
งสร้
งสร้
่องสร้
งสร้
เรืาาางสรรค์
่อางสรรค์
งสร้
งสรรค์
างงงสรรค์
านดนตรี
งานดนตรี
งานดนตรี
านดนตรี
งานดนตรี
รายวิ
รายวิ
รายวิ
รายวิ
ชชชาดนตรี
รายวิ
ชาดนตรี
ชาดนตรี
ชาดนตรี
รหั
สสรหั
วิสวิสรหั
ชวิชวิสรหั
าชาวิสาศ๒๓๑๐๓
สชวิศ๒๓๑๐๓
วิาชชาศ๒๓๑๐๓
า ศ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๓
ภาคเรี
ภาคเรี
ภาคเรี
ภาคเรี
ยยภาคเรี
นที
ยยนที
นที
่ ่ ๑๑ย่ ย่นที
๑ชั๑ชันที
ชั่มัมั่้น๑้น๑ธธมั่ยมศึ
มัยมศึ
ชั๑
ธชัธยมศึ
้นยมศึ
กยมศึ
ยมศึ
ททกกี่ ี่ท๓ษาปี
ที่ ๓กี่ ๓ษาปี
ทที่ ๓ี่ ๓ที่ ๓
างสรรค์
งสรรค์
านดนตรี
รายวิ
ชาดนตรี
าดนตรี
ภาคเรี
ย้น้นชันที
ชัมักก้นธษาปี
มักษาปี
ธษาปี
ยมศึ
จุดดจุประสงค์
ประสงค์
ประสงค์
ประสงค์
ดประสงค์
จุดประสงค์
ประพั
ประพั
ประพั
ประพั
ประพั
นนประพั
ธ์นนธ์เธ์พลงเกี
เธ์ธ์พลงเกี
เเพลงเกี
เพลงเกี
นธ์่ยเพลงเกี
่ยวข้่ยวข้่ยวข้
วข้
าวข้
วได้
าาวได้
า่ยวได้
วได้
าวข้วได้
าวได้
เพลงเกี
เพลงเกี
เพลงเกี
เพลงเกี
่ย่ยยวข้
วข้
วข้
่ยวข้
วข้
าาาวาวาว่ยวววข้าว
เป็
เป็
เป็
เป็เป็
นนนนการร้
การร้
นการร้
การร้
การร้
เป็อนองเล่
องเล่
การร้
องเล่
งเล่
งเล่
นนพืนพือน้นพืงเล่
้นพืบ้้นบ้า้นบ้นาบ้านพืนของชาวบ้
าน้ ของชาวบ้
นบ้ของชาวบ้
ของชาวบ้
าของชาวบ้
น ของชาวบ้
านในแถบภาคกลาง
าานในแถบภาคกลาง
นในแถบภาคกลาง
านในแถบภาคกลาง
านในแถบภาคกลาง
านในแถบภาคกลาง
นิยนิมร้ยนิมร้
อยงเล่
นินิอมร้
ยยงเล่
มร้
นมร้
อในฤดู
นงเล่
อนอในฤดู
งเล่
ในฤดู
งเล่
นเนก็ในฤดู
นในฤดู
บเเก็ในฤดู
ก็เกีบบ่ยเกีเเกี
เวก็ก็่ยบ่ยบเวก็วเกีบ่ยเกีว ่ยว
เป็
เป็เป็
นนการสร้
การสร้
การสร้
การสร้
นการสร้
เป็นาาการสร้
างความสนุ
างความสนุ
งความสนุ
างความสนุ
งความสนุ
างความสนุ
กกสนาน
กกสนาน
กสนาน
สนาน
กสร้
สนาน
สร้สร้
สร้
าสร้
งความสั
าางความสั
างความสั
างความสั
สร้
งความสั
างความสั
มพัมมพันมพัธ์นมพันทธ์พันธ์มี่ดททธ์นพัี ่ดี่ดการร้
ทธ์นี ี ่ดทการร้
ธ์การร้
ที ่ดการร้
ี่ดอการร้
ี งเล่
อการร้
งเล่
อนงเล่
นิอนอยงเล่
นิมแบ่
นยนิมแบ่
นยนิงนิมแบ่
เป็
ยยงมแบ่
เป็
มแบ่
นเป็ฝ่นงนาเป็
งฝ่ยฝ่เป็
งาานเป็
ฝ่ยยนฝ่าฝ่นยชายเรี
ฝ่าายฝ่ายชายเรี
ยยชายเรี
าฝ่ยฝ่าายชายเรี
ฝ่ยากว่ยยชายเรี
ยกว่
ากว่ายากว่
กว่ยาากว่า
“พ่
“พ่“พ่
ออเพลง”
เพลง”
เพลง”
เพลง”
อเพลง”
“พ่อฝ่เพลง”
ฝ่ฝ่าฝ่าฝ่ยหญิ
าายหญิ
ายหญิ
ยหญิ
ยหญิ
ฝ่งงเรี
างเรียหญิ
งเรี
ยเรีเรี
ยกว่
ยกว่
ยกว่
างกว่
าเรี“แม่
า“แม่
ยา“แม่
“แม่
กว่“แม่
เพลง”
าเพลง”
เเ“แม่
พลง”
พลง”
เพลง”
คเพลง”
าร้
คคาร้
คาร้
อคาร้
งเป็
ออาร้
งเป็
คองเป็
าร้
นงเป็
อไปอย่
นงเป็
นอไปอย่
งเป็
ไปอย่
นไปอย่
นานไปอย่
งเรี
ไปอย่
างเรี
ยาบง่
งเรี
ยาาบง่
งเรี
ายาบง่
ยบางครั
ยบง่
บง่
าบางครั
บางครั
ยาายบางครั
ย้งบางครั
นิบางครั
้งย้งนินิมใช้
ยย้งมใช้
มใช้
้งนิฉนิ้งยิ่ ยฉนิมใช้
ฉกลอง
มใช้
ิ่งยิ่งกลอง
มใช้
กลอง
ฉฉิ่ง ฉกลอง
ิ่ง กลอง
บรรเลงประกอบการร้
บรรเลงประกอบการร้
บรรเลงประกอบการร้
บรรเลงประกอบการร้
บรรเลงประกอบการร้
บรรเลงประกอบการร้
อองตามความสะดวก
องตามความสะดวก
อองตามความสะดวก
งตามความสะดวก
งตามความสะดวก
องตามความสะดวก
มีฉมีมีันฉมีฉทลั
ันมีฉันทลั
ันฉทลั
มีกันทลั
ฉษณ์
กกทลั
ันษณ์
ษณ์
กทลั
ใษณ์
กนการสร้
ใกษณ์
นการสร้
ษณ์
ในการสร้
ใในการสร้
นการสร้
างสรรค์
างสรรค์
างสรรค์
าคางสรรค์
งสรรค์
ากลอนดั
คากลอนดั
ากลอนดั
คคากลอนดั
คากลอนดั
งากลอนดั
นีง้ งนีนี้ ้ งงนีนี้ งนี้
ขึ้นนขึต้ต้้นนนต้นขึ้นต้น
-- เอิเอิ
- ่งเอิ่ง -่ง--เง่เง่-เง่เง่เอิออเง่ออ่งอ- เง่-อ--เอิ-เอิเอิ้งเอิ
้ง้ง-้ง้ง--เงอ
-เงอ
้ง - เงอชะเอิ
ชะเอิ
ชะเอิ
ชะเอิ
งเงิงงชะเอิ
เงิงงเงิเงอ
เงิ
งงเงอ
งงเงอ
งเงอ
ชะเอิ
ชะเอิ
ชะเอิ
ชะเอิ
งเงิชะเอิ
งชะเอิ
งเงิเอ๊งงเงิยเอ๊งงงเงิยเอ๊งเอ๊
ย ยย- เฮ้- เฮ้เฮ้
- - --เฮ้-เฮ้
- เฮ้
----เอ้-าเอ้เอ้เฮ้าาเฮ้เอ้
-เฮ้เฮ้า-เอ้
-เฮ้เฮ้เฮ้า --เฮ้เฮ้เฮ้- เฮ้
เอิ
-เอิเงอ
เงอ
ชะเอิ
เงิเงอ
งเงิเงอ

จัจังงจัหวะที
หวะที
หวะที
งหวะที
จั่ง่ ๑่ หวะที
๑่ ๑่ ๑๑ ่ ๑ จัจังจังหวะที
หวะที
จั่ง๒่หวะที
๒่ ่ ๒๒่ ๒ ่ ๒
หวะที
จังหวะที
งหวะที
หวะที

จังจัจัหวะที
งงจัหวะที
งจัหวะที
จัง่งหวะที
๓หวะที
่ ๓่ ๓่ ๓ จังจัหวะที
งงหวะที
หวะที
จัจังจั่งหวะที
๔หวะที
๔๔ ่ ่ ๔๔่ ๔
ง่ ่หวะที

บาทที
บาทที
บาทที
บาทที
่ ่ ๓๓บาทที
่๓ ่๓
บาทที
บาทที
บาทที
่๔ ่๔
บาทที
่ ่ ๔๔บาทที

ลงท้ายสระเดียวกันตลอด

บาทที
บาทที
บาทที
่๒ ่๒
บาทที
่ ่ ๒๒บาทที

ลงท้ายสระเดียวกันตลอด
ลงท้
ลงท้าายสระเดี
ยสระเดียยวกั
วกันนตลอด
ตลอด
ลงท้ายสระเดียวกันตลอด

บาทที
บาทที
บาทที
บาทที
บาทที
่ ่ ๑๑บาทที
่๑ ่๑

ลงท้
ลงท้
ลงท้
าายยาลงท้
ย าย
-เอิ
-เอิ-เอิ
้ง้ง-เง้
-เง้
้ง-เง้
อ-เอิ
ออ้ง-เง้
เออะ-เอ้
เออะ-เอ้
เออะ-เอ้
อเออะ-เอ้
เออะ-เอ้
ยยยยย บาทที
บาทที
บาทที
ยบาทที
่ ๔่บาทที
๔่ ๔จั๔่ จัง๔จัหวะ
งจังหวะ
่ จัง๔หวะ
หวะ
จั๑ง๑หวะ
๑๒๑๒๒๑๒๑๒บาทที
๒บาทที
บาทที
บาทที
่ บาทที
๔บาทที
่ ๔จัง่ จั๔หวะ
จังจั๑หวะ
งหวะ
๑๒หวะ
๒๑๑บาทที
บาทที
๔บาทที
่ ่ บาทที
๔จั๔งจัหวะ
จั่ ง่ ๔ง๔หวะ
หวะ
๓๔จั๓ง๔หวะ
๔๓๓ ๔๔๓ ๔
เออะ-เอ้
งหวะ
่ง่ ๔หวะ
๑๒๒บาทที
๒ ่ บาทที
่ จั๔๓งหวะ

307
๓๑๑ 311

ตัวอย่าง
ขึ้นต้น
- เอิ่ง - เง่อ

บาทที่ ๑
บาทที่ ๒
บาทที่ ๓
บาทที่ ๔

- เอิ้ง - เงอ

ชะเอิงเงิงเงอ

ชะเอิงเงิงเอ๊ย

- เฮ้ - -

จังหวะที่ ๑

จังหวะที่ ๒

จังหวะที่ ๓

จังหวะที่ ๔

สวัสดีครับ

ท่านผู้ฟัง

นักเรียนที่มานั่ง

อยู่ทนี่ ี่

วันนี้เรามา

ร้องเพลงเกี่ยวข้าว

เพลงของไทยเรา

มีมานานปี

ลองหัดประพันธ์

ช่วยกันดู

แต่งให้เลิศหรู

เพลงไทยมีดี

ถ้าหากสงสัย

จงหาความรู้

ที่มีมากอยู่

ยูทูปมากมี

เอ้า เฮ้ - เฮ้

(เฮ้ เอ้า เฮ้ เฮ้)
(เฮ้ เอ้า เฮ้ เฮ้)
(เฮ้ เอ้า เฮ้ เฮ้)
(เฮ้ เอ้า เฮ้ เฮ้)

ลงท้าย
-เอิ้ง-เง้อ

เออะ-เอ้ย ถ้าหากสงสัย/จงหาความรู้ ถ้าหากสงสัย/จงหาความรู้ ที่มีมากอยู่/ยูทูปมากมี

๓๑๒
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ใบงาน  เรื
เพลงเกี่ยวข้าว หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียนรู้ที่ ๔ แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียนรู้ที่ ๑-๒
๑-๒
ใบงาน เรื่อ่องงเพลงเกี
เรืเรื่อ่องงสร้
สร้างสรรค์งานดนตรี รายวิชาดนตรี    รหั
รหัสสวิวิชชาา ศ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรี
ภาคเรียนที่ ๑ ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ ๓๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องเพลงเกี่ยวข้าว แล้วจับคู่เพื่อนช่วยกันประพันธ์เพลง
ขึ้นต้น

จังหวะที่ ๑

จังหวะที่ ๒

จังหวะที่ ๓

จังหวะที่ ๔

บาทที่ ๑

(เฮ้ เอ้า เฮ้ เฮ้)

บาทที่ ๒

(เฮ้ เอ้า เฮ้ เฮ้)

บาทที่ ๓

(เฮ้ เอ้า เฮ้ เฮ้)

บาทที่ ๔

(เฮ้ เอ้า เฮ้ เฮ้)

ลงท้าย

๓๑๓

แบบประเมินผลงานนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑-๒
เรืเรื่อ่องงสร้
สร้างสรรค์งานดนตรี รายวิ
รายวิชชาดนตรี
าดนตรี  รหั
รหัสสวิวิชชาา ศ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที
นที่ ่ ๑๑ ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ ๓๓

ประเด็นการประเมิน
รายชื่อนักเรียน/
กลุ่มนักเรียน

การประพันธ์
การประพั
เพลง นธ์
เพลง

ขับร้องเล่นดนตรี อธิบายเหตุผล
ขับร้องเล่นดนตรี ในการเลือก
องค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ

เปรียบเทียบ
เปรี
ยบเทียบ
งานดนตรี
งานดนตรี
ระดับคุณภาพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

สรุปผล
(ค่าเฉลี่ย)
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ขอบเขตเนื้อหา
- การประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอกฉันทลักษณ์การประพันธ์บทเพลง
เกี่ยวข้าว
ด้านทักษะและกระบวนการ
ประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว
ด้านคุณลักษณะ
รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ สร้างสรรค์งานดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียน ครู ร่วมกันขับร้องเพลงเกี่ยวข้าวที่ได้ร่วมกันประพันธ์
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
๒. นักเรียน ครู ทบทวนวิธีการประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ คน (ควรใช้วิธีการสุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ทางานร่วมกับผู้อื่น)
๒. ครูแจ้งหัวข้อ หรือขอบเขตเนื้อหาที่จะให้นักเรียนประพันธ์
๓. นักเรียนร่วมกันประพันธ์เพลง
๔. นักเรียนเขียน บทเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้น
๕. สุ่มตัวอย่างผลงานการประพันธ์เพลงของกลุ่มนักเรียน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครู ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลปรับแก้ พัฒนา ผลงานของตน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การประพันธ์เพลง
รายวิชาดนตรี
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้เรื้เ่อรืงเพลงเกี
่องเพลงเกี่ยวข้
่ยวข้าวาว
-๑.ใบความรู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานเพลงเกี่ยวข้าว

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๑๔
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311
๓๑๕ 315

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ฉันทลักษณ์
การประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว
เทคนิคการขับร้อง
การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพ
เสียงดนตรี หลักการให้
เหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรี
ในการสร้างสรรค์งานดนตรี
ของตนเอง และหลักการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ขับร้องเพลง แต่งเพลง
นาเสนอผลงานดนตรี
เปรียบเทียบผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔
ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ จาก ๔
ระดับ

๒๙๙
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
..................................................................................................................................... ................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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ขอบเขตเนื้อหา
- เทคนิคการขับร้อง การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพเสียงดนตรี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
เทคนิคการขับร้องการเล่นดนตรี การ
แสดงออก และคุณภาพเสียงดนตรี
ด้านทักษะและกระบวนการ
ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงใช้
เทคนิคการขับร้อง การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพเสียงดนตรี
ด้านคุณลักษณะ
รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ สร้างสรรค์งานดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
- ใบความรู้เรื่องเพลงเกี่ยวข้าว
ขั้นนา
๑. นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์ นักร้อง นักดนตรีที่ใช้เทคนิคในการขับร้อง
จนเป็นที่ยอมรับของผู้ฟัง
๒. นักเรียน ครู ร่วมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับเทคนิคที่นักร้องใช้
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องเทคนิคการขับร้อง
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนออกแบบ วางแผนนาเสนอผลงานการประพันธ์เพลง
โดยใช้เทคนิคการขับร้อง การเล่นดนตรี การแสดงออก และคุณภาพ
เสียงดนตรี โดยเลือกเครื่องดนตรีประกอบจังหวะตามอิสระ
๒. ครู นักเรียน แต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ร้องเพลงและเล่นดนตรี
รายวิชาดนตรี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่องเพลงเกี่ยวข้าว
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ออกแบบ วางแผนนาเสนอผลงานการประพันธ์
เพลง โดยใช้เทคนิคการขับร้อง การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพเสียงดนตรี โดยเลือก
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะตามอิสระ
๒. ใบงานการออกแบบการประพันธ์เพลง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๑๗

313
317

๓๑๘

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ฉันทลักษณ์
การประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว
เทคนิคการขับร้อง
การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพ
เสียงดนตรี หลักการให้
เหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรี
ในการสร้างสรรค์งานดนตรี
ของตนเอง และหลักการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ขับร้องเพลง แต่งเพลง
นาเสนอผลงานดนตรี
เปรียบเทียบผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔
ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ จาก ๔
ระดับ

314
318

๒๙๙
๓๑๙
บันทึกผลหลังสอน
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................
........................
ผลการเรียนรู้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
..................................................................................................................................... ................
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
(.......................................................)
.....................................................................................................................................................
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............

315
299

ขอบเขตเนื้อหา
- เทคนิคการขับร้อง การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพเสียงดนตรี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
เทคนิคการขับร้อง การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพเสียงดนตรี
ด้านทักษะและกระบวนการ
ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงใช้
เทคนิคการขับร้อง การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพเสียงดนตรี
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ สร้างสรรค์งานดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียน ครู ทบทวนเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี
ขั้นสอน
๑. นักเรียนฝึกซ้อมการนาเสนอผลงานการประพันธ์เพลง
โดยใช้เทคนิคการขับร้อง การเล่นดนตรี การแสดงออก และคุณภาพ
เสียงดนตรี โดยเลือกเครื่องดนตรีประกอบจังหวะตามอิสระ
ขั้นสรุป
๑. ครู นักเรียน แต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ร้องเพลงและเล่นดนตรี
รายวิชาดนตรี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้เรื้เ่อรืงเพลงเกี
่องเพลงเกี่ยวข้
่ยวข้าวาว
-๑.ใบความรู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ฝึกซ้อมการนาเสนอผลงานการประพันธ์เพลง
โดยใช้เทคนิคการขับร้อง การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพเสียงดนตรี โดยเลือก
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะตามอิสระ
๒.แบบประเมินผลงานนักเรียน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๒๐

316
320

317
๓๒๑ 321

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ฉันทลักษณ์
การประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว
เทคนิคการขับร้อง
การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพ
เสียงดนตรี หลักการให้
เหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรี
ในการสร้างสรรค์งานดนตรี
ของตนเอง และหลักการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ขับร้องเพลง แต่งเพลง
นาเสนอผลงานดนตรี
เปรียบเทียบผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔
ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ จาก ๔
ระดับ

๒๙๙
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
..................................................................................................................................... ................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........

318
299

ขอบเขตเนื้อหา
- การเลือกจังหวะสร้างสรรค์บทเพลง
- การเรียบเรียงทานองเพลง
- หลักการเปรียบเทียบความแตกต่าง ด้านสาเนียง
จังหวะ รูปแบบบทเพลง การประสานเสียง เครื่อง
ดนตรีที่บรรเลง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ระบุหลักการให้เหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบ
ดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง และ
หลักการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้านทักษะและกระบวนการ
อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอดนตรี
เปรียบเทียบผลงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ สร้างสรรค์งานดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนฟังเพลงตัวอย่าง
ขั้นสอน
๑. ครู นักเรียน ร่วมกันวิเคราะห์การเลือกจังหวะสร้างสรรค์บทเพลง
การเรียบเรียงทานองเพลง
๑. นักเรียนฟังเพลงตัวอย่างเพลงที่ ๒
๒. ครู นักเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
สองบทเพลง ด้านสาเนียง จังหวะ รูปแบบบทเพลง การประสานเสียง
เครื่องดนตรีที่บรรเลง
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครูร่วมกันสรุปหลักการให้เหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง
และหลักการเปรียบเทียบความแตกต่าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง นาเสนอดนตรี
รายวิชาดนตรี
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.
เพลงตัวอย่
วอย่างาง
- เพลงตั
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๒๓

319
323

320
๓๒๔ 324

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ฉันทลักษณ์
การประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว
เทคนิคการขับร้อง
การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพ
เสียงดนตรี หลักการให้
เหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรี
ในการสร้างสรรค์งานดนตรี
ของตนเอง และหลักการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ขับร้องเพลง แต่งเพลง
นาเสนอผลงานดนตรี
เปรียบเทียบผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔
ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ จาก ๔
ระดับ

๓๒๕321325

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

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

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

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

ขอบเขตเนื้อหา
- การเลือกจังหวะสร้างสรรค์บทเพลง
- การเรียบเรียงทานองเพลง
- หลักการเปรียบเทียบความแตกต่าง ด้านสาเนียง
จังหวะ รูปแบบบทเพลง การประสานเสียง เครื่อง
ดนตรีที่บรรเลง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ระบุหลักการให้เหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบ
ดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง และ
หลักการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้านทักษะและกระบวนการ
อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี
เปรียบเทียบผลงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ สร้างสรรค์งานดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ทบทวนหลักการให้เหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี
ในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง และหลักการเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานการประพันธ์เพลง โดยใช้เทคนิค
การขับร้อง การเล่นดนตรี การแสดงออก และคุณภาพเสียงดนตรี
โดยเลือกเครื่องดนตรีประกอบจังหวะตามอิสระ
๒. นักเรียนอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
๓. นักเรียนเปรียบเทียบผลงานของตนเองกับเพื่อน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียน ครู ร่วมกันอภิปราย แสดงความรู้สึกที่ได้สร้างสรรค์
ผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง นาเสนอดนตรี
รายวิชาดนตรี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. นาเสนอผลงานการขับร้องเพลง เล่น
ดนตรี ผลงานเพลงที่ตนเองประพันธ์ขึ้น
อธิบายเหตุผล
ในการเลือกใช้องค์ประกอบ และ
เปรียบเทียบผลงานดนตรีของตนเองกับ
ผู้อื่น

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๒๖
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๓๒๗ 323

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ฉันทลักษณ์
การประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว
เทคนิคการขับร้อง
การเล่นดนตรี
การแสดงออก และคุณภาพ
เสียงดนตรี หลักการให้
เหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรี
ในการสร้างสรรค์งานดนตรี
ของตนเอง และหลักการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ขับร้องเพลง แต่งเพลง
นาเสนอผลงานดนตรี
เปรียบเทียบผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก ๔
ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ จาก ๔
ระดับ

๒๙๙
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
..................................................................................................................................... ................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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๓๒๙

ใบงาน
เพลงเกี่ย่ วข้
วข้าาวว หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียนรู้ที่ ๔๔ แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียนรู้ที่ ๖
ใบงาน เรืเรื่อ่องงเพลงเกี
เรืเรื่อ่องงสร้
สร้างสรรค์งานดนตรี รายวิชชาดนตรี
าดนตรี   รหัสวิวิชาา ศ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อ ......................................... นามสกุล ..................................... ชั้น .................. เลขที่ ...........
เพลงของตนเอง

เพลงของเพื่อน

เพลง........................................................

เพลง........................................................

สาเนียง........................................................

สาเนียง........................................................

สิ่งที่เหมือนกัน

………………………………………………………………
………………………………………………………………
..............................................
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
..............................................
..............................................
อัตราจังหวะ..................................................
..............................................
.......................................................................
๘. บันทึกผลหลังสอน
..............................................
.......................................................................
ผลการเรียนรู้
..............................................
รูปแบบบทเพลง.............................................
..............................................
..............................................
.......................................................................
..............................................
......................................................................
..............................................
การประสานเสียง...........................................
..............................................
.......................................................................
..............................................
......................................................................
..............................................
..............................................
เครื่องดนตรีที่บรรเลงในบทเพลง....................
..
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

อัตราจังหวะ..................................................

........................................................................
......................................................................
รูปแบบบทเพลง.............................................
........................................................................
.....................................................................
การประสานเสียง...........................................
........................................................................
.....................................................................
เครื่องดนตรีที่บรรเลงในบทเพลง....................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ดนตรีบูรณาการ
รายวิชาดนตรี
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ ๒.๑
เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
		
เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า ดนตรี
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
		
ม.ม.๓/๗
อจัอดจัการแสดงดนตรี
ที่เหมาะสมโดยการบู
รณาการกั
บสาระการเรี
ยนรู้อื่นยนรู้อื่น
๓/๗นาเสนอหรื
นาเสนอหรื
ดการแสดงดนตรี
ที่เหมาะสมโดยการบู
รณาการกั
บสาระการเรี
ในกลุ่มศิลปะ
๒ .สาระส
าคัญ/ความคิดรวบยอด
๒.
สาระสาคั
การจัดดการแสดงดนตรี
การแสดงดนตรีในวาระต่
ในวาระต่างาๆง ๆควรคำ
ควรค
การแสดงดนตรี
�นึานึ
งถึงงปัถึจงจัปัยจจัทีย่ท�ำ ทีให้่ทกาให้
ารแสดงดนตรี
ประสบความสำ�เร็จ
าเร็จ คืบทเพลง
อการเลือสถานที
กวงดนตรี
ลากร
อุปกรณ์เครื่องมือ
คืประสบความส
อการเลือกวงดนตรี
่ บุคบทเพลง
ลากร อุปสถานที
กรณ์เครื่ บุ่อคงมื
อและรายการแสดง
และรายการแสดง
๓.
สาระการเรียนรู้
๓. สาระการเรี
ความรูย้ นรู
รูป้ แบบวิธีการจัดแสดงงานดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ
้ รูปแบบวิธีการจั
แสดงงานดนตรีในรูปในวาระต่
แบบต่างางๆ ๆ
ทัความรู
กษะ/กระบวนการ
นำ�ดเสนอการแสดงดนตรี
ทักษะ/กระบวนการ
นาเสนอการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
เจตคติ
เห็นคุณค่าดนตรี
เจตคติ เห็ญนของผู
คุณค่า้เรีดนตรี
๔. สมรรถนะสาคั
ยน
๔. สมรรถนะส
าคัญของผู้เรียน่อสาร
ความสามารถในการสื
๕. คุณลักความสามารถในการสื
ษณะอันพึงประสงค์่อสาร
๕. คุณลักมุษณะอั
นพึงประสงค์
่งมั่นในการทำ
�งาน
มุ่งมั่นในการทางาน
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๖. การประเมินผลรวบยอด
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
นาเสนอการ
จัดการแสดง
ดนตรีบูรณาการ
สาระการเรียนรู้
อื่น ในกลุ่มศิลปะ
ตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
นาเสนอการแสดง นาเสนอการแสดง นาเสนอการแสดง
ดนตรีบูรณาการ ดนตรีบูรณาการ ดนตรีบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
อื่น ในกลุ่มศิลปะ อื่น ในกลุ่มศิลปะ อื่น ในกลุ่มศิลปะ
ในวาระ
ในวาระ
ในวาระ
ต่าง ๆ ตามหัวข้อ ต่าง ๆ ตามหัวข้อ ต่าง ๆ ตามหัวข้อ
การจัดการแสดง การจัดการแสดง การจัดการแสดง
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
๖ หัวข้อ
๕ หัวข้อ
๔ หัวข้อ

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน

๙-๑๐

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

๗-๘

หมายถึง

ดี

คะแนน

๕-๖

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

๐-๔

หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
นาเสนอการแสดง
ดนตรีบูรณาการ
สาระการเรียนรู้
อื่น ในกลุ่มศิลปะ
ในวาระ
ต่าง ๆ ตามหัวข้อ
การจัดการแสดง
ได้ถูกต้อง
สอดคล้อง
เหมาะสม
๓ หัวข้อ

ขอบเขตเนื้อหา
- การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
การเลือกวงดนตรี การเลือกบทเพลง
การเลือกและจัดเตรียมสถานที่
การจัดรายการแสดง
การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
การเตรียมบุคคลากร
จุดประสงค์การเรียนรู
ด้านความรู้
บอกขั้นตอนการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ได
ด้านทักษะและกระบวนการ
นาเสนอการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ดนตรีบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์ เกี่ยวกับการแสดงดนตรีในวาระงานต่าง ๆ
เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงในงานเทศกาล
๒. นักเรียน ครู ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ไดรับชม
(ตัวอย่างคาถาม วีดีทัศน์กาลังทาอะไร วิธีการทาอย่างไร)
ขั้นสอน
๑. ครูตั้งคาถามทบทวนลาดับขั้นตอนการแสดง
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม จับคู่ ร่วมกันคนควาหาความรูจากใบความรู
๓. นักเรียนทาใบงาน
๔. ครูตั้งคาถามเป็นระยะ เพื่อกระตุนความสนใจ
๕. ครูตั้งคาถามและอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการแสดง
ในวาระงานต่าง ๆ
ขัน้ สรุป
๑. นักเรียน ครูร่วมกันอภิปรายวิธีการจัดการแสดงในวาระงานต่าง ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
รายวิชาดนตรี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- วีดิที ัศน์ การแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงในงาน
เทศกาลต่าง ๆ
- ใบความรูเรื่องการแสดงดนตรีในวาระงาน
ต่าง ๆ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานเรื่องการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๓๒
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๓๓๓
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกขั้นตอนการจัด
การแสดงดนตรีในวาระ
ต่าง ๆ ได
ด้านทักษะ/กระบวนการ
นาเสนอการจัดการแสดง
ดนตรีบูรณาการสาระการ
เรียนรูอื่น ในกลุ่มศิลปะ
ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์รอยละ ๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก
๔ ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ จาก
๔ ระดับ
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๒๙๙
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
..................................................................................................................................... ................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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๓๓๕

ใบความรู้ เเรืรื่องงการจั
การจัดดการแสดงดนตรี
การแสดงดนตรีใในวาระต่
นวาระต่าางๆ
งๆ หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๑๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑-๒ เรื่องดนตรีบูรณาการ รายวิชาดนตรี
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
การจั
ในวาระต่
าง ๆางคือๆการจั
ดการแสดงดนตรี
ในโอกาสพิ
เศษ หรือ เศษ หรือ
การจัดดการแสดงดนตรี
การแสดงดนตรี
ในวาระต่
คือ การจั
ดการแสดงดนตรี
ในโอกาสพิ
พิธีสาคั
ดการแสดงแต่
ละงานนั
้น ้น
�ำ คัญต่าางง ๆๆ เช่เช่นนงานเลี
งานเลี้ย้ยงต่งต่าางงๆๆงานอุ
งานอุปปสมบท
สมบทงานคอนเสิ
งานคอนเสิร์ตร์ตซึ่งซึในการจั
่งในการจั
ดการแสดงแต่
ละงานนั
ก็จะมีรูปแบบ แลขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
๑. การเลือกวงดนตรี
การเลือกวงดนตรีมีความสาคัญมาก โดยตองเลือกวงดนตรีตามความเหมาะสมกับงานเพื่อให
ผูร่วมงานเกิดความประทับ ใจเมื่อไดเขาร่วม เช่น งานมงคลก็จะใช่วงดนตรีที่เล่นเพลงแนวหวาน ๆ
เบา ๆ ฟังสบาย งานศพก็จะใชวงดนตรีที่บรรเลงเพลงเศรา ๆ เช่น วงปี่พาทย์นางหงส์

รูปวงดนตรีงานแต่ง

รูปวงปี่พาทย์นางหงส์

ที่มา https://kathiband.com

ที่มา http://morning-news.bectero.com

๒. การเลือกบทเพลง
การเลือกบทเพลงที่จะนามาบรรเลงในการแสดง ตองคานึงถึงเนื้อหา จังหวะ และอารมณ์เพลง
ตองเขากับวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดง ความหมายและอารมณ์ของบทเพลงตองส่งเสริมใหผูชม
การแสดงมีความรูสึกร่วมไปกับงานดวย เช่น เพลงที่ควรนามาใชในงานมงคลสมรส เลือกเพลงบรรเลง
อของขวั
ญ ญ: สิ:งสิโตงโตนาโชค
นตนนต้น
ดังนี้ เพลงพรมลิ
เพลง พรมลิขขิติต: :Bigas
Bigas,เพลงเธอคื
เพลง เธอคื
อของขวั
นำ�โชคเป็เป็
๓. การเลือกและจัดเตรียมสถานที่
ในการจัดงานแต่ละการแสดงนั้น ควรคานึงถึงสถานที่ในการจัดการแสดงดวยว่าการแสดงดนตรี
ที่จะแสดงนั้นจะมีผูชมมากนอยเพียงไร เป็นการแสดงในโอกาสใด ซึ่งควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการ
แสดงกับงานดวย เช่นการแสดงคอนเสิร์ต ควรเลือกสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อใหสามารถรองรับผูชม
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๓๓๖

จำจานวนมากได
�นวนมากได้ในการจั
ในการจั
ดเตรี
ยมสถานที
่ ควรมี
ความพร้
มทัานเวที
้งในด้าแสง
นเวทีสี แสง
ยง อุปกรณ์
ดเตรี
ยมสถานที
่ ควรมี
ความพร
อมทั้งอในด
เสียง สีอุปเสีกรณ์
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการแสดง

http://news.you2play.com
ที่มา http://news.you๒play.com

ที่มา http://www.mnn.com

รูปสถานที่จัดการแสดงดนตรี
๔. การเตรียมการแสดง
การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใชในการแสดง ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช
ในการแสดง เช่น ฉาก เครื่องดนตรีประกอบการแสดง แสง สี เพื่อไม่ใหเกิดความผิดพลาดในการแสดง

รูปการเตรียมการแสดง
ที่มา https://forum.munkonggadget.com
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๓๓๗

๕. การเตรียมบุคลากร
การจัดแสดงดนตรี จะมีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวของในการจัดการแสดงใหสาเร็จลุล่วงไปไดดวยดี
ซึง่ แต่ละบุคคลมีหนาทีต่ า่ งกัน ดังนี้
๕.๒ ผู้กากับเวที คือ ผูที่ทาหนาที่ควบคุมเวที
ตรวจสอบเวทีใหเหมาะสมกับการแสดง ตองเป็นผู
ที่มีความรูความสามารถ และมีความคิด
สรางสรรค์ในการจัดเวที

๕.๑ ผู้อานวยการแสดง คือผูที่
ลงทุนในการสรางสรรค์การแสดงเป็น
บุคคลที่มีหนาที่ตันสินใจในการ
จัดการแสดงต่าง ๆ

รูรูปปผูผูอ้อานวยการแสดง
�ำ นวยการแสดง

รูรูปปผูผ้กูกากั
ำ�กับบเวที
เวที
ที่มา https://forum.munkonggadget.com

๕.๓ ผู้กากับ แสง สี เสียง คือ ผูที่ทา
หนาที่ดูแลระบบแสง สี เสียง
ในการจัดการแสดงใหมีความ
เหมาะสมกับรูปแบบการแสดง
และสถานที่การแสดง

ที่มา https://commons.wikimedia.org

รูรูปปผูผูก้กากั
ำ�กับบ แสง
แสง สีสี เสีเสียยงง
ที่มา https://www.flickr.com
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บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการแสดง
๕.๔ ผู้บรรเลงและผู้ขับร้อง คือบุคคลที่เป็นผูแสดง
หรือบรรเลงดนตรี บนเวที ตองเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถในการแสดงออกทาง อารมณ์ ท่าทาง
และความสามรถทางสุนทรียภาพ

๕.๕ ผู้ออกแบบการแสดง คือผูที่ทาหนาที่สรางสรรค์รูปแบบ
การแสดงใหออกมาดูน่าสนใจ เช่น โชว์การแสดง ลาดับ
การแสดง การจัดเพลงตามการแสดง

รูรูปปผูผูก้กากั
�ำ กับบ แสง
แสง สีสี เสีเสียยงง

รูป ผูผูบรรเลงและผู
้บรรเลงและผูขั้ขบับรร้อง
อง

ที่มา http://www.thaihealth.or.th

ที่มา http://www.workpoint.co.th

๖. การจัดรายการแสดง
การจัดรายการแสดง คือ การลาดับการแสดงว่าในการแสดงดนตรีควรเริ่มการแสดงแบบใด
ใชบทเพลงใด มีลักษณะอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการแสดง และเพื่อไม่ใหเกิดความผิดพลาดในขณะ
ทาการแสดง

รูป การเตรี
การเตรียยมการแสดง
มการแสดง
ที่มา https://forum.munkonggadget.com

๓๓๙

335
339

ใบงาน เรืเรื่อ่องงการจั
ใบงาน
การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆๆ หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องดนตรีบูรณาการ
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ.................................................................................................................ชั้น.... ....................เลขที่........
คาชี้แจง ใหนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
๑. ให
การแสดงดนตรี
ายละเอียยดด
ให้นักเรี
เรียยนนชมวี
ชมวีดิีททััศน์ททีี่กาหนดแล
�ำ หนดแล้ววเลื
เลือกกการจั
การจัดดการ
แสดง ดนตรี ๑ การแสดงแล
การแสดงแล้ววระบุ
ระบุรายละเอี
ตามหัวขอที่กาหนด
๒. เพลง และลักษณะบทเพลง
๓. สถานที่
................................................
........................................................
................................................
........................................................
................................................
........................................................
๑. วงดนตรีที่ใช
................................................
........................................................
................................................
................................................
........................................................
................................................
................................................
........................................................
................................................
................................................
.
................................................
.
................................................
................................................
................................................
.
๔. บุคลากรที่ใช
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

ชื่อการแสดง
........................................................
๕. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใชใน
การแสดง
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
.

๖. การจัดรายการแสดง
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
.
๗. งานทัศนศิลป์ นาฏศิลป์
ทีป่ รากฏในวีดีทิ ัศน์
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

ขอบเขตเนื้อหา
- การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
การเลือกวงดนตรี การเลือกบทเพลง
การเลือกและจัดเตรียมสถานที่
การจัดรายการแสดง
การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
การเตรียมบุคคลากร
จุดประสงค์การเรียนรู
ด้านความรู้ บอกขั้นตอนการจัดการแสดงดนตรี
ในวาระต่าง ๆ ได
ด้านทักษะและกระบวนการ
นาเสนอการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ดนตรีบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียน ครู ทบทวนวิธีการจัดการแสดงดนตรี
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม จับสลากหัวขอที่กาหนด ๔ หัวขอ
- การจัดการแสดงดนตรีในงานแต่งงาน
- การจัดการแสดงคอนเสิร์ต
- การจัดการแสดงดนตรีในงานศพ
- การจัดการแสดงในงานปีใหม่
๒. ครูแจงภาระงานใหนักเรียนออกแบบและเตรียมนาเสนอ
การจัดแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ โดยการแสดงดนตรีตองบูรณาการ
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ครู นักเรียนร่วมกันตกลงขอบเขต
และวิธีการนาเสนอ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันระดมสมองออกแบบกิจกรรมการจัดการแสดงดนตรี
ตามหัวขอที่ไดรับ
๒. ครูติดตามความกาวหนา นักเรียนรายงานความกาวหนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การเขียนโครงร่างการจัดแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
รายวิชาดนตรี

สื่อ/แหล่งเรี
เรียนรู้
--ใบความรู
ใบความรูเรื้เรื่อ่องการแสดงดนตรี
งการแสดงดนตรีใในวาระ
นวาระ
งานต่าง ๆ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
--ใบงานการจั
ใบงานการจัดดการแสดงดนตรี
การแสดงดนตรีใในโอกาส
นโอกาส
ต่างๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๔๐
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๓๔๑
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกขั้นตอนการจัด
ในวาระ
จัการแสดงดนตรี
ดการแสดงดนตรี
ใน
ต่าง ๆ างไดๆ ได้
วาระต่
ด้านทักษะ/กระบวนการ
นาเสนอการจัดการแสดง
ดนตรีบูรณาการสาระการ
การเ
้อื่น ในกลุ
ศิลปะ
เรียนรูรียอืนรู
่น ในกลุ
่มศิล่มปะ
ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าดนตรี

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์รอยละ ๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก
๔ ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ จาก
๔ ระดับ
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๒๙๙
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
..................................................................................................................................... ................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........

338
299

ขอบเขตเนื้อหา
- การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
การเลือกวงดนตรี การเลือกบทเพลง
การเลือกและจัดเตรียมสถานที่
การจัดรายการแสดง
การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
การเตรียมบุคคลากร
จุดประสงค์การเรียนรู
ด้านความรู้
บอกขั้นตอนการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
ได
ด้านทักษะและกระบวนการ
นาเสนอการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ดนตรีบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนนาเสนอการจัดการแสดงดนตรีตามหัวขอ
- การจัดการแสดงดนตรีในงานแต่งงาน
- การจัดการแสดงคอนเสิร์ต
- การจัดการแสดงดนตรีในงานศพ
- การจัดการแสดงในงานปีใหม่
ขั้นสอน
๑. ครูประเมินการนาเสนอ
ขั้นสรุป
๑. ครู นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การเขียนโครงร่างการจัดแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
รายวิชาดนตรี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- นาเสนอการจัดการแสดงดนตรีบูรณา
การสาระการเรียนรูอื่น ในกลุ่มศิลปะ
ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๔๓
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๓๔๔
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกขั้นตอนการจัด
การแสดงดนตรี
ในวาระ
จัดการแสดงดนตรี
ใน
ต่วาระต่
าง ๆ างไดๆ ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
นาเสนอการจัดการแสดง
ดนตรีบูรณาการสาระการ
การเ
้อื่น ในกลุ
ศิลปะ
เรี
ยนรูรียอืนรู
่น ในกลุ
่มศิล่มปะ
ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าดนตรี

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์รอยละ ๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก
๔ ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ จาก
๔ ระดับ
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ขอบเขตเนื้อหา
- การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
การเลือกวงดนตรี การเลือกบทเพลง
การเลือกและจัดเตรียมสถานที่
การจัดรายการแสดง
การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
การเตรียมบุคคลากร
จุดประสงค์การเรียนรู
ด้านความรู้
บอกขั้นตอนการจัดการแสดงดนตรีในวาระ
ต่าง ๆ ได
ด้านทักษะและกระบวนการ
นาเสนอการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ดนตรีบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ใหนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคาถามทาทาย ดังนี้
นักเรียนตองการไปชมการแสดงของนักดนตรีคนใดมากที่สุด เพราะอะไร
ขั้นสอน
๑.ใหนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการ
ชมการแสดงดนตรี โดยครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์
และความประทับใจในการชมการแสดงดนตรีของตนเองใหเพื่อน ๆ ฟัง
๒. ครูนานักเรียนไปชมการแสดงดนตรีของศิลปินนักรอง (หากไม่มี ครูเปิดเทป
บันทึกภาพ ใหนักเรียนดูแทนก็ได)
๓. เมื่อชมการแสดงดนตรีของศิลปินนักรองจบ ใหนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า
การแสดงนั้นมีลักษณะอย่างไร และมีการใชศิลปะดานใดเขาไปเกี่ยวของบาง
จากนั้นใหนักเรียนบันทึกความรูที่ไดลงในสมุดจดบันทึกส่งครูผูสอน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ดังนี้ การจัดงานแสดงดนตรีสามารถ
บูรณาการกับศิลปะดานต่าง ๆ เพื่อใหการแสดงมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การจัดแสดงดนตรี
รายวิชาดนตรี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- นาเสนอการจัดการแสดงดนตรีบูรณา
การสาระการเรียนรูอื่น ในกลุ่มศิลปะ
ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓๔๖
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกขั้นตอนการจัด
การแสดงดนตรีในวาระ
ต่าง ๆ ได
ด้านทักษะ/กระบวนการ
นาเสนอการจัดการแสดง
ดนตรีบูรณาการสาระการ
เรี
ยนรูรียอืนรู
่น ในกลุ
่มศิล่มปะ
การเ
้อื่น ในกลุ
ศิลปะ
ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
ด้านคุณลักษณะ
เห็นคุณค่าดนตรี

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์รอยละ ๕๐

ประเมิน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒ จาก
๔ ระดับ

สังเกต

แบบบันทึกการ
สังเกต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ จาก
๔ ระดับ

๒๙๙
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
..................................................................................................................................... ................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตรวจ
(............................................)
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........
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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
๕. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
๖. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
๗. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
๘. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
๙. นางผานิต ทวีศักดิ์

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

คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นางกิติมา จงสมจิต
นางศกุณตลา ดีทองอ่อน
นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์
นายวิทูร ยศธนวรกุล
นายจิรัฐติกร ศรีชื่น
นายสถิต วิเศษสัตย์
นางสบันนา มหาวรรณ์
นางสาววันวิสาข์ จิตต์สุภา
นาวสาวสุมิตรา คณะแพง

ข้าราชการบำนาญ
ข้าราชการบำนาญ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ
โรงเรียนนวลนรดิศ
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๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษี
นางสาวนฤมล ไชยวุฒิ
นายกายเพชร สมเพชร
นายสรศักดิ์ บัวแย้ม
นายวิทวัฒน์ มาทอง
นายปราโมทย์ คชเสนีย์
นายศุภชัย ไพรินทร์
นายก้องยศ สังฆกูล
นางสาวชมพูนุท ภู่สกุล
นางสาวโชติกา ยั่งยืน
นายนิพนธ์ กล่อมบรรจง
นายธนะพล บัวพล
นายสถิตย์ เสมาใหญ่
นายธนพล เชียงโชติ
นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์
นายกายเพชร สมเพชร
นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม
นายวิทูร ยศธนวรกุล
นางสาวขวัญชนก ภิญโญทรัพย์
นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์
นายปฏิมากร โกมลธร
ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพงศ์ ชนะศึก
นายวิทวัฒน์ มาทอง
นายสรศักดิ์ บัวแย้ม
นางเทวารัตน์ สุธาพจน์
นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
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นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
ประธานกรรมการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นางราตรี ศรีไพรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
๓. นายธีระพล เข่งขวา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
๔. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสำนักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
๖. นางสาวปวีณา โค้วจำรัส
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
๗. นางสาวชุติมา จงใจงาม
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
๘. นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
๙. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๐. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๑. นางสาวกมลชนก ดวงคำ
๑๒. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก

นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

