ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก 3 ปี

นางสมใจ อินธิราช
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะทาย ตาบลพะทาย อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

คานา
ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ เล็กเป็นทักษะทีส่ าคัญและจาเป็นอย่างยิง่ ที่ควรส่งเสริมให้เด็ก
ระดับก่อนปฐมวัยหรือระดับปฐมวัย เพราะเด็กต้องใช้มือในการทากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
ความสามารถของกล้ามเนือ้ เล็กของเด็กก่อนปฐมวัยหรือระดับปฐมวัย ควรได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม
ตามความสามารถและความสนใจของเด็ก กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างให้เด็กได้มี
โอกาสฝึกฝนและพัฒนางานศิลปะอย่างอิสระ เน้นให้เด็กเรียนรูก้ ารทางานเป็นกระบวนการ ได้ลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้วยตนเอง เกิดความสนุกสนานในการเรียนรูด้ ว้ ยการสร้างงานตามความต้องการของเด็กจากการ
เขียนเส้น ระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ การฉีก ตัด ปะ ตามความคิดจินตนาการของเด็ก โดยใน
การทากิจกรรมจะเน้นการใช้กล้ามเนือ้ เล็ก มือ นิว้ มือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของเด็กเป็น
สาคัญ ทั้งนีค้ รูมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก การสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ดี
สื่อการเรียนรู้ท่เี หมาะสม และครูให้แรงเสริมเพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจในกิจกรรมและแสดงออกอย่างเต็มที่
ตามความสามารถ และความสนใจของเด็ก
การจัดประสบการณ์กจิ กรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนือ้ เล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก
อายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะทาย มีทั้งหมด 60 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมศิลปะที่แบ่งเป็น
เล่ม/เรื่อง ที่มีความสอดคล้องกัน จานวน 5 เล่ม หรือ 5 เรื่องด้วยกัน คือ
เล่มที่ 1 สนุกกับเส้นสี จานวน 12 กิจกรรม
เล่มที่ 2 เล่นกับสีสัน จานวน 12 กิจกรรม
เล่มที่ 3 การสร้างสรรค์งานด้วยการฉีก ตัด ปะ จานวน 12 กิจกรรม
เล่มที่ 4 อิสระกับการปัน้ จานวน 12 กิจกรรม
เล่มที่ 5 ศิลปะหรรษา จานวน 12 กิจกรรม
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนือ้ เล็กของเด็กก่อนปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะทาย จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการพัฒนากล้ามเนือ้ เล็กของเด็กก่อนปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะทาย ได้ดียิ่งขึ้น
สมใจ อินธิราช

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาชีแ้ จง
คาแนะนาสาหรับครู
ใบความรู้ เรื่อง การเขียนตามเส้นประ
ใบความรู้ เรื่องการระบายสีภาพ
สนุกกับเส้นสี
กิจกรรมที่ 1 แบบฝึกลากเส้นตรงแนวตัง้
กิจกรรมที่ 2 แบบฝึกลากเส้นตรงแนวนอน
กิจกรรมที่ 3 แบบฝึกลากเส้นเอียง
กิจกรรมที่ 4 แบบฝึกลากเส้นโค้ง
กิจกรรมที่ 5 แบบฝึกลากวงกลม
กิจกรรมที่ 6 แบบฝึกลากเส้นซิกแซก
กิจกรรมที่ 7 แบบฝึกลากเส้นก้นหอย
กิจกรรมที่ 8 แบบฝึกลากเส้นคลืน่
กิจกรรมที่ 9 แบบฝึกลากเส้นตามทิศทางที่กาหนด
กิจกรรมที่ 10 แบบฝึกลากเส้นตามรอยปะรูปดอกไม้
กิจกรรมที่ 11 แบบฝึกลากเส้นตามรอยปะรูปเป็ด
กิจกรรมที่ 12 แบบฝึกลากเส้นตามรอยปะรูปผึง้
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ เล็ก
เกณฑ์การประเมินผลแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตกิ จิ กรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ เล็ก
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตกิ ิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เกณฑ์การประเมินผลแบบสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัตกิ ิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
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คาชี้แจง
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนือ้ เล็กของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพะทาย เป็นกิจกรรมที่มีวิธกี ารจัดให้เด็กสามารถปฏิบัติคนเดียวหรือปฏิบตั ิเป็นกลุ่ม ซึ่งเด็กสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมตามต่างๆ ทีห่ ลากหลาย มีวธิ กี ารจัดกิจกรรมอย่างง่ายๆ ลักษณะของกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนือ้ เล็กของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะทาย มีทงั้ หมด 60 กิจกรรม
ประกอบด้วยกิจกรรมสนุกกับเส้นสี จานวน 12 กิจกรรม กิจกรรมเล่นกับสีสัน จานวน 12 กิจกรรม
กิจกรรมการสร้างสรรค์งานด้วยการฉีก ตัด ปะ จานวน 12 กิจกรรม กิจกรรมอิสระกับการปั้น จานวน 12
กิจกรรม และกิจกรรมศิลปะหรรษา จานวน 12 กิจกรรม สามารถช่วยให้นกั เรียนเกิดการพัฒนากล้ามเนือ้
เล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา นักเรียนได้รับประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ เกิด
จินตนาการร่วมกัน
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยครูผู้สอนในระดับปฐมวัยใช้จัดประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์
สาหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะทาย
2. เพื่อให้เด็กได้ฝกึ กิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลายวิธีการ และปฏิบัตกิ ิจกรรมแปลก
แตกต่างจากที่เคยฝึกปฏิบตั ิและเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
3. เพื่อพัฒนากล้ามเนือ้ เล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะทาย
หลักการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนือ้ เล็กของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะ
ทาย จัดขึ้นในช่วงเวลากิจกรรมสร้างสรรค์ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วัน
ละ 60 นาที โดยจัดในวันจันทร์ ได้แก่ กิจกรรมสนุกกับเส้นสี วันอังคาร ได้แก่ กิจกรรมเล่นกับสีสัน วันพุธ
ได้แก่ กิจกรรมการสร้างสรรค์งานด้วยการฉีก ตัด ปะ วันพฤหัสบดี ได้แก่ กิจกรรมอิสระกับการปั้น และวัน
ศุกร์ ได้แก่กิจกรรมศิลปะหรรษา ในช่วงเวลา 10.00 – 11.00 น.

2. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จัดขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมเป็น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่
- ขัน้ นา ครูเข้านาสู่กิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและมี ความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม
- ขัน้ ดาเนินกิจกรรม แนะนา กิจกรรม วัสดุ/อุปกรณ์ อธิบายวิธีทา วิธีใช้วัสดุ เด็กลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยการใช้กล้ามเนือ้ เล็ก มือ นิว้ มือในการสร้างสรรค์ผลงานและ
ตกแต่ง ต่อเติมจากสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย ที่ครูเตรียมให้และเป็นผูก้ ระตุน้ ให้เด็กสร้างสรรค์
ผลงานตามจินตนาการของตนเอง
- ขัน้ สรุป เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้นาเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนและครูฟัง ครูจดบันทึก
คาพูดและเรื่องราวที่เด็กเล่าเกี่ยวกับผลงาน เด็กและครูช่วยกันสรุปถึงกิจกรรม และนาผลงานไปตั้งแสดง
3. จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง โดยเป็นศิลปะที่เน้นการใช้กล้ามเนือ้ เล็ก มือ นิว้ มือในการสร้างสรรค์ผลงานและตกแต่ง ต่อเติมจาก
สื่อ วัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ที่หลากหลายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเขียนเส้น ระบายสี การ
ปั้น การพิมพ์ภาพ การพับกระดาษ และการฉีกปะ การตัดปะ เป็นต้น
4. ให้เด็กมีอิสระในการปฏิบัตกิ ิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุ อุปกรณ์ที่ครูจดั เตรียมไว้ใน
บรรยากาศที่เป็นกันเอง ครูมบี ทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้กาลังใจเด็กขณะปฏิบัตกิ ิจกรรม โดยแสดงความชื่นชม
ในผลงานที่เด็กสร้างสรรค์ข้นึ มาเพื่อเด็กจะได้แสดงออกทางผลงานอย่างเต็มความสามารถ
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ โดยจัดกิจกรรมในวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และ
วันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ และจัดเก็บรวบรวมผลงานทุกวันที่จัดกิจกรรม
บทบาทเด็ก
1. ซักถาม ใช้มือหยิบ จับ สัมผัสเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์อย่างอิสรเสรี
2. เด็กลงมือปฏิบัตกิ ิจกรรมด้วยตนเองตามจินตนาการ โดยใช้วัสดุที่หลากหลายสร้างสรรค์
ตกแต่ง ต่อเติมผลงาน
3. นาผลงานมาเสนอ บอกวิธกี ารทางาน และบอกเกี่ยวกับผลงานของตนเอง เพื่อให้ทราบถึง
ความคิดและจินตนาการ
4. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และทาความสะอาดให้เรียบร้อย

บทบาทครู
1. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เข้าใจก่อนลงมือจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัตกิ จิ กรรมที่เอือ้ ต่อการทากิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
3. ให้คาแนะนา สื่ออุปกรณ์และอธิบายขั้นตอนในการทากิจกรรม เปิดโอกาสให้เด็กได้ซักถามใช้
มือหยิบ จับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
4. ให้เด็กมีอิสระในการทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยตนเอง แล้วใช้ วัสดุ อุปกรณ์ที่
หลากหลายในการตกแต่ง ต่อเติมผลงานของตนเองตามจินตนาการ
5. ระหว่างดาเนินกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ครูให้แรงเสริม กระตุ้นและจูงใจให้เด็กสนใจใน
กิจกรรมและแสดงออกอย่างเต็มทีต่ ามความสามารถ
6. จดบันทึกคาพูดของเด็กทุกครั้ง เมื่อเด็กบอกเกี่ยวกับผลงานของตน
7. ช่วยอานวยความสะดวก ให้การจัดกิจกรรมดาเนินไปด้วยความราบรื่นและเด็กเกิดความสุข
จากการจัดกิจกรรม
ตารางการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ตารางการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยทากิจกรรมสัปดาห์ละ 5 วัน คือ
วันจันทร์ได้แก่ กิจกรรมสนุกกับเส้นสี
วันอังคาร ได้แก่ กิจกรรมเล่นกับสีสัน
วันพุธ ได้แก่ กิจกรรมการสร้างสรรค์งานด้วยการฉีก ตัด ปะ
วันพฤหัสบดี ได้แก่ กิจกรรมอิสระกับการปั้น
และวันศุกร์ ได้แก่กิจกรรมศิลปะหรรษา วันละ 60 นาที

ตารางการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
รายการ

สัปดาห์ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

9

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

(กิจกรรมสนุกกับ
เส้นสี)

(กิจกรรมเล่น
กับสีสัน)

(กิจกรรมการ
ฉีก ตัด ปะ)

(กิจกรรมอิสระ
กับการปั้น)

(กิจกรรม
ศิลปะหรรษา)

แบบฝึกลากเส้น
ตรงแนวตัง้
แบบฝึกลากเส้น
ตรงแนวนอน
แบบฝึกลากเส้น
เอียง
แบบฝึกลากเส้น
โค้ง
แบบฝึกลาก
วงกลม

การเป่าสีด้วย
หลอดกาแฟ

ฉีก ตัด ปะ
ผลไม้

หอยทากน่ารัก

วาดภาพ
ระบายสี

การหยดสี

ปลาแสนสวย

หนอนน้อย
กระดื๊บๆ

ฉีก ปะ

การพับสี

บ้านของหนู

รถของเล่น

ตัด พับ
กระดาษ

เปลือกไข่
ดอกไม้แสนสวย พิมพ์ภาพ
แสนสวย
ตัดกระดาษ
การกลิง้ สี
อมยิ้มของฉัน ฝนสีแสนสนุก
ตามรอยปะ
ตัดกระดาษ
แบบฝึกลาก การพิมพ์สีจาก
ตัวหนังสือของ
ตามแนวที่
ขยากระดาษ
เส้นซิกแซก
ก้านกล้วย
ฉัน
กาหนด
แบบฝึกลากเส้น เป่าสีเป็นหน้า
ตัด พับ
ปลาดาว
มัดย้อมสี
ก้นหอย
ปิศาจน้อย
จุดสีเป็น
แบบฝึกลากเส้น
ช่อดอกไม้
ดอกไม้แสน
ปลาหมึก
ร้อยลูกปัด
คลื่น
แสนสวย
สวย
แบบฝึกลากเส้น
การพับ
ตามทิศทางที่ หยด พับ เติม
ศิลปะจาก
กระดาษรูป แมลงปอปีกบาง
กาหนด
สีสันให้ดอกไม้
เมล็ดพืช
หมาจิ้งจอก
การดีดสี

ตารางการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการ

สัปดาห์ที่

10

11

12

จันทร์

อังคาร

(กิจกรรมสนุก (กิจกรรม
กับเส้นสี)
เล่นกับสีสัน)

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

(กิจกรรมการ
ฉีก ตัด ปะ)

(กิจกรรมอิสระ
กับการปั้น)

(กิจกรรมศิลปะ
หรรษา)

แบบฝึก
พิมพ์มือ
การพับ
เรือน้อยคอย
ลากเส้นตาม สร้างสรรค์ กระดาษรูปรูป
รัก
ทักษะการต่อ
รอยปะรูป
เรือ
ภาพ Tangram
ดอกไม้
แบบฝึก
เป่าฟองสบู่ สายรัดข้อมือ
ลากเส้นตาม
เต่าทอง
ลูกเป็ด
ศิลปะจากไม้
รอยปะรูป
ไอศกรีม
เป็ด
แบบฝึก
พิมพ์ภาพ
หุ่นนิว้ มือ
เต่าน้อยน่ารัก
นิทานหน้า
ลากเส้นตาม แสนสวย
อาเซียน
เดียว
รอยปะรูปผึง้

การประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ เล็ก
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตกิ ิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ประโยชน์ที่จะได้รบั
1. ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะทาย มีแนวทางในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
โดยมีการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มกี ิจกรรมหลากหลายในการใช้จัดกิจกรรม
2. เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะทาย ได้รบั การพัฒนากล้ามเนือ้ เล็กและการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
3. เด็กได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรูส้ ึกทีด่ ีต่อตนเองและความเชื่อมั่นใน
ตนเองขณะปฏิบตั ิกจิ กรรม

คาแนะนาสาหรับครู
สาหรับเล่มที่ 1 สนุกกับเส้นสี เล่มนี้ จะเป็นกิจกรรมศิลปะที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การฝึกการเขียนตัวอักษรต่างๆ ของเด็ก ซึ่งจะได้ศกึ ษาเรียนรู้ และปรับตัวทีจ่ ะเรียนรู้ศลิ ปะเป็นการฝึกการ
ใช้กล้ามเนือ้ มือ ตา และการเรียนรู้เรื่องเส้น สี และการเล่นกับสีในการทากิจกรรมศิลปะอย่างมีคณ
ุ ค่าก่อน
ปฏิบัติกิจกรรมครูควรดาเนินการ ดังนี้
1. ก่อนจัดกิจกรรมศิลปะให้เด็กแต่ละครั้ง ครูควรเตรียมความพร้อม ในด้านการศึกษาเอกสาร
การศึกษาเนือ้ หา ความรู้พนื้ ฐานทางศิลปะในเรื่อง ทีจ่ ะสอน ศึกษาใบกิจกรรมที่ปรากฏในชุดกิจกรรม แต่
ละกิจกรรม
2. ครูเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการทากิจกรรมศิลปะของเด็ก เพื่อการจัดกิจกรรมให้เด็กเป็นไป
อย่างราบรื่น เช่น ดินสอ สีไม้ สีเมจิก สีเทียน สีโปสเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ในใบกิจกรรม โต๊ะหรือสถานที่
สาหรับใช้ทากิจกรรมศิลปะ
3. สาหรับสถานที่ หรือชั้นเรียนกิจกรรมศิลปะ ไม่จาเป็นที่จะต้องในห้องเรียนของเด็กเสมอไป ครู
อาจพาเด็กไปในสถานที่ท่เี อือ้ ต่อการเรียนรู้ทางศิลปะของเด็ก อาทิ ใต้ร่มไม้ บริเวณระเบียงอาคาร หรือ
บริเวณใกล้เคียงที่เหมาะสม และเอือ้ ต่อบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
4. ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ครูควรจุดประกายให้เด็กเกิดความสนใจเพื่อเป็นแรงกระตุ้นใน
การเรียนศิลปะของเด็ก เพราะการเรียนรู้ทางศิลปะ อารมณ์ และความรูส้ ึกภายในตัวตน เป็นสิ่งสาคัญมาก
5. การจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กนั้น ควรจัดอย่างต่อเนื่อง และกาหนดระยะเวลาในการจัดที่
เหมาะสม การเร่งจัดกิจกรรมหรือจัดเพื่อให้กิจกรรมนี้ เสร็จสิน้ ไปเท่านั้น จะไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กเลย

ใบความรู้ เรื่อง การเขียนตามเส้นประ
การพัฒนาการเขียนเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จาเป็นสาหรับเด็กปฐมวัย ที่ควรให้ความสาคัญ เพราะ
ทักษะด้านการเขียนนั้นมีประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การฝึกลีลามือ เป็นกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมไปสู่ทกั ษะการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการลากเส้นจากซ้ายไปขวา การลากเส้นจากบนลงล่าง การเขียน
เส้นโค้ง หรือการลากเส้นตามรอยประ โดยการเขียนเส้นพื้นฐานต่างๆ ก็เพื่อฝึกความมั่นคงของการใช้มือ
นิว้ มือ และการประสานสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างมือกับตา ซึ่ง แบบฝึกหัดลากเส้น ลีลามือ เป็นแบบฝึกการ
ลากเส้นตามรอยประ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคด เส้นตั้ง เส้นนอน เส้นเฉียงในทิศทางต่างกัน โดยเส้น
พื้นฐานมีทงั้ หมด 13 เส้น ซึ่งจะใช้เป็นเส้นพื้นฐานที่ฝกึ การเขียนตัวอักษรต่างๆ ในอนาคต ดังภาพ

ภาพเส้นพื้นฐาน 13 เส้น
จุดมุ่งหมายกิจกรรมวาดเส้นตามแบบ
1. ฝึกการวาดเส้นแบบง่ายๆ
2. ฝึกความฉับไวในการเห็น
3. ปลูกฝังการรับรู้เบื้องต้น
ประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้ เล็กมีความสาคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญ
ั ญาของเด็กก่อนวัยอนุบาลโดยมีประโยชน์ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนือ้ เล็กมีความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการเขียน
ซึ่งต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างสายตากับมือ ตลอดจนการควบคุมกล้ามเนือ้ มือและแขน

2. ช่วยให้ลูกน้อยได้พัฒนาสมองและความฉับไวในการคิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์
(Piaget) ที่กล่าวว่า สติ ปัญญากับการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กนั เมื่อลูกน้อยได้เคลื่อนไหว สมองก็จะ
ทางานไปพร้อมๆ กัน การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้กล้ามเนือ้ มือที่ประสานสัมพันธ์กนั อย่าง
มากกับการคิดอันฉับไวของลูก และในทางตรงกันข้าม หากลูกไม่มีความสามารถเคลื่อนไหวนิว้ มือได้อย่าง
คล่องแคล่วมักจะคิดอะไรช้าด้วย
3. เป็นการส่งเสริมลูกน้อยในด้านการแสดงออกทางด้านความรู้สกึ และจินตนาการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนือ้ เล็กประเภทกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ การวาดภาพระบายสี การปัน้
ดินน้ามัน การทดลองด้วยสี การตัด พับ ฉีกปะกระดาษ การทาศิลปะประดิษฐ์ ฯลฯ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้ มือและตาให้สัมพันธ์กัน
การบังคับกล้ามเนือ้ ทั้งสองส่วนนีจ้ ะพัฒนาให้มีความสามารถในการหยิบจับสิง่ ของต่างๆ ได้อย่างมั่นคง
เช่น เมื่อเด็กได้รับการฝึกฝนจนกล้ามเนือ้ ประสานสัมพันธ์กันดีแล้ว ลูกจะจับดินสอได้อย่างมัน่ คง มีความ
พร้อมในการเขียนหรือการใช้มือในการทากิจกรรมอื่นๆ การจับช้อน ส้อมในการรับประทานอาหาร การถือ
สิ่งของ การแปรงฟัน ฯลฯ
5. ส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการอ่าน การทางานประสานสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างกล้ามเนือ้ มือ
และตาจะช่วยให้เด็กสามารถที่จะใช้สายตาในการมองตัวหนังสือ การหยิบจับหนังสือ และมองตัวอักษรใน
หนังสือจากซ้ายไปขวา อันเป็นพื้นฐานในการฝึกอ่านอย่างคล่องแคล่วในระดับต่อไป
6. ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรูใ้ นการสารวจ เปรียบเทียบ และแบ่งประเภทของสิ่งต่างๆ รอบตัว
7. เด็กได้สร้างภาพพจน์ของตนเองและทักษะทางสังคม ทาให้ร่วมเล่นและทากิจกรรมร่วมกับ
เพื่อนได้
8. สามารถนาสิ่งที่เรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้
9. เป็นแบบฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมลีลามือ เพื่อฝึกทักษะด้านต่างๆ เช่น ฝึกการเขียน การ
ลากเส้น ลีลามือในรูปทรงที่หลากหลาย ช่วยให้เด็กสนุกสนาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงจะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้แก่เด็ก ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไปในอนาคต จึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับ เด็ก ครู ปกครอง ได้ใช้เป็นแบบฝึกเตรียมความพร้อมลีลามือเป็นอย่างดี

ใบความรู้ เรื่องการระบายสีภาพ
การวาดภาพ คือ การถ่ายทอดอารมณ์ส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ ออกมาเป็นลวดลายบนวัตถุชนิด
ต่างๆ เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ผ้า และอีกมากมายที่เราเห็นเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นภาพการ์ตูน
ภาพคนเหมือนภาพที่เป็นลายเส้น เป็นต้น
การระบายสี (PAINTING) เป็นการวาดภาพโดยการใช้พู่กัน หรือแปรง หรือวัสดุอย่างอืน่ มา
ระบายให้เกิดเป็นภาพ การระบายสี ต้องใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกว่าการวาดเส้น ผลงาน
การระบายสีจะสวยงาม เหมือนจริง และสมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้น
การวาดภาพระบายสี หมายถึง การขูด ขีด เขียน ระบายด้วยสีชนิด ต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ กัน มี
ลักษณะสองมิติคือกว้างและยาว ส่วนมิติที่สามคือความตืน้ ลึกนัน้ อยูท่ ี่ความรู้สกึ ของผู้ท่ไี ด้ชมภาพนั้น ๆ
การวาดภาพระบายสี ซึ่งส่วนหนึ่งในการทาให้จนิ ตนาการเราสวยมากขึ้นก็เป็นการระบายสีซึ่ง การระบาย
สีแต่ชนิดของก็มีเทคนิคทีแ่ ตกต่างกันไปผสมกลมกลืนให้เกิดน้าหนักแสงเงา และสีสันตามที่ต้องการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี (Introduction to Colour)
สีส่งผลต่อความรูส้ กึ นึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื่อความหมาย และความสุขสาราญใจใน
ชีวิตประจาวัน ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอทิ ธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์กใ็ ช้ประโยชน์ จากสี
อย่าง เอนกอนันต์ ในการสร้างสรรค์ สิง่ ต่างๆ อย่างไม่มีทส่ี นิ้ สุด
หน้าที่ของสี
1. สีท่มี ีอยูใ่ นธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความเป็นไป ของสิ่ง
ที่มีอยูบ่ นโลก ซึ่งสีจะเป็นตัวบ่งบอก สิ่งต่างๆ ได้แก่ความเปลี่ยนแปลง หรือวิวัฒนาการ ของธรรมชาติ หรือ
วัตถุธาตุ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป สีอาจกลายสภาพจากสีหนึง่ ไปเป็นอีกสีหนึง่ เช่น การเปลี่ยนสีของใบไม้
2. สีในงานศิลปะ ทาหน้าที่ เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้งานศิลปะชิน้ นัน้ มีคุณค่าทางสุนทรียะ
หน้าที่หลักของสีในงานศิลปะ คือ
- ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพืน้ หรือรูปทรงกับที่วา่ ง
- ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนาสายตาของผู้ดูบริเวณที่สีตดั กันจะดึงดูดความสนใจ
- ให้ความเป็นมิติแก่รูปทรง และภาพด้วยน้าหนักของสีที่ต่างกัน
- ให้อารมณ์ความรู้สกึ ได้ด้วยตัวมันเอง

3. ในด้านกายภาพ สีมักนามาใช้เพื่อส่งผลต่ออุณหภูมิ เช่น สีดา จะดูดความร้อนได้มากกว่าสีขาว
และด้านความปลอดภัย สีที่สว่างจะช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้ดีกว่าสีมืด
การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ การเลือกใช้สี ประเภทของสี และความสามารถทักษะการใช้สีที่
เหมาะสมกับความถนัดของผูส้ ร้างชิน้ งานจะเป็นส่วนที่ทาให้งานศิลปะเกิดขึ้นมาได้มลี ักษณะเฉพาะตัวของ
ชิน้ งาน ปัจจุบนั ประเภทของสีมีความหลากหลายมากขึ้นเช่น
ลักษณะของสีประเภทดินสอสี
มีลกั ษณะคล้ายดินสอดา ไส้อ่อน และมีให้เลือกหลายสี ปัจจุบันมีดินสอสี
ชนิดใช้แทนสีน้าได้ คือ เมื่อระบายเสร็จแล้วใช้น้าลูบทับ สีท่รี ะบายไว้จะ
กลายเป็นสีน้าทันที ทาให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น
ลักษณะของสีประเภทสีเมจิก
เป็นสีเคมีเหลว บรรจุในหลอดสักหลาด มีทอ่ พลาสติกหุ้ม ปลายปากกา
เป็นสักหลาด มีหลายขนาด และมีให้เลือกหลายสี
ลักษณะของสีประเภทสีน้า
เป็นสีท่มี ีคุณสมบัติโปร่งใส ใช้น้าเป็นตัวละลายเนื้อสี เวลาใช้ต้องผสมกับ
น้า สีน้ามีทงั้ ที่บรรจุอยูใ่ นหลอดคล้ายยาสีฟนั และชนิดแห้งเป็นแท่งที่บรรจุอยู่
ในกล่องเป็นชุด
ลักษณะของสีประเภทสีโปสเตอร์
มีลกั ษณะคล้ายสีน้า แต่เนือ้ สีหยาบและข้นกว่า มีคณ
ุ สมบัติทบึ แสง บรรจุ
อยูใ่ นขวดหลายขนาด
ลักษณะของสีประเภทสีชอล์ก
เป็นแท่งยาวคล้ายชอล์กเขียนกระดานดา แต่มีเนือ้ ละเอียดกว่าและราคา
แพงกว่า เวลาใช้ต้องเขียนบนกระดาษเขียนสีชอล์กโดยเฉพาะ ซึ่งเราอาจใช้มือ
ลูบสีให้ผสมกลมกลืนกันได้
ลักษณะของสีประเภทสีเทียน
มีลกั ษณะเป็นแท่ง เนือ้ สีผสมกับไข มีหลายสี บรรจุไว้เป็นกล่อง วิธกี ารใช้
คล้ายกับสีชอล์ก

ประโยชน์ของการวาดภาพตามเส้นปะและการระบายสีในเด็กปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีของเด็กปฐมวัยเป็นการวาดภาพหรือระบายสีโดยใช้ดินสอสี สีเทียน สีน้า สี
โปสเตอร์ พูก่ ัน ฯลฯ แล้ววาดบนกระดาษหรือวัสดุอย่างอื่น ซึ่งมีประโยชน์สาหรับเด็กปฐมวัยดังนี้
1. ฝึกความรับผิดชอบ การเล่นระบายสี เป็นกิจกรรมที่มีหลายขั้นตอน เริ่มจากการเตรียม
กระดาษ เตรียมสมุดภาพ หรือต้องวาดภาพตามเส้นปะให้เรียบร้อยก่อน การเตรียมสี การเลือกสี และการ
ระบายสี เมื่อทากิจกรรมแล้ว เด็กต้องจัดเก็บอุปกรณ์ของเล่นให้เข้าที่ เป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยและ
ทาให้เด็กมีความรับผิดชอบ
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็กในวัยอนุบาลจะแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน บางบาง
คนที่มีพฤติกรรมเอาแต่ใจ การวาดภาพระบายสีทาให้เด็กได้ผ่อนคลาย และลดความกดดันทางอารมณ์ ทา
ให้อารมณ์ดแี ละเป็นเด็กอารมณ์เย็น
3. ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ การวาดภาพระบายสี ทาให้มีการเคลื่อนไหวของนิว้ มือและมือ
จากการลากเส้นตามรอยปะหรือทาสีไปตามรูปทรงต่างๆ
เป็นการฝึกใช้กล้ามเนือ้ มือให้กับเด็ก
4. กระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล์สมอง กล้ามเนือ้ นิว้ มือถูกควบคุมด้วย
สมอง การใช้นิ้วมือทั้ง 10 ไปพร้อมๆกับการเลือกสีและระบายสีไปตามรูปภาพ ทาให้เกิดการคิด วิเคราะห์
เป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาเซลล์สมองของเด็ก
5. เสริมสร้างจินตนาการ การวาดภาพหรือระบายสี เป็นกิจกรรมที่เด็กแสดงออกอย่าง
อิสระ ส่งเสริมเด็กให้แสดงออกถึงความรูส้ ึกนึกคิดจินตนาการ และความคิด สร้างสรรค์
6. ฝึกการทางาน กิจกรรมการวาดภาพและระบายสีเป็นการฝึกให้เด็ก
รู้จักการทางานตามลาพัง และการทางานร่วมกับเพื่อนๆในวัยเดียวกัน
7. สร้างสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การเล่นระบายสี ยังเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่หรือพีน่ ้องเข้า
มามีส่วนร่วมกับเด็กได้ ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ท่ดี กี ับพ่อแม่และคนในครอบครัว

จุดประสงค์
1. บอกทิศทางของเส้นและลากเส้นตามทิศทางทีก่ าหนดได้
2. บอกชื่อของเส้นต่างๆ ที่ใช้ฝึกได้
3. ลากเส้นตามแบบเพื่อให้เกิดภาพได้
4. ระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงามได้
5. มีความสุขขณะทางานศิลปะ
วัสดุอุปกรณ์
1. ใบกิจกรรมแบบฝึกลากเส้น จานวน 12 กิจกรรม
2. ดินสอ
3. ยางลบ
4. สีเทียน สีเมจิก หรือสีไม้
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม
1. ก่อนดาเนินกิจรรมตามใบกิจกรรม ให้ครูอธิบายการลากเส้นของแต่ละใบกิจกรรมซึ่งจะมีลักษณะ
เส้นที่แตกต่างกัน
2. ครูให้นกั เรียนดาเนินตามใบกิจกรรม แบบฝึกลากเส้น ทั้ง 12 กิจกรรม
3. หลังจากที่นกั เรียนลากเส้นตามใบกิจกรรมแบบฝึกลากเส้น แล้วให้นกั เรียนระบายสีภาพที่
เกี่ยวข้องในแต่ละใบกิจกรรมให้สวยงาม
การประเมินผล
1.สังเกตการสนทนาและการตอบคาถาม
2. สังเกตการใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กนั
3. สังเกตความประณีต สะอาดเรียบร้อยจากผลงาน
4. สังเกตพฤติกรรมคณะทางาน
5.ตรวจสอบผลงาน

ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
1. ฝึกการลากเส้นและรูปทรงต่างๆ
2. ฝึกการควบคุมกล้ามเนือ้ และประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
3. เด็กได้ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดันทางอารมณ์และส่งเสริมให้มีจิตใจทีด่ ีงาม
4. เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สกึ นึกคิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
5. ฝึกการใช้สี ทดลองสี เช่น การผสมสีต่างๆ
6. ฝึกการทางานตามลาพังและเป็นกลุ่ม
7. ฝึกความรับผิดชอบ เช่น การเก็บวัสดุให้เรียบร้อย

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

60 นาที
กิจกรรมที่ 1 แบบฝึกลากเส้นตรงแนวตั้ง
คาชีแ้ จง : ลากรอยประตามทิศทางทีก่ าหนดให้แล้วระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงาม

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

60 นาที
กิจกรรมที่ 2 แบบฝึกลากเส้นตรงแนวนอน
คาชีแ้ จง : ลากรอยประตามทิศทางทีก่ าหนดให้แล้วระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงาม

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

.

60 นาที
กิจกรรมที่ 3 แบบฝึกลากเส้นเอียง

คาชีแ้ จง : ลากรอยประตามทิศทางทีก่ าหนดให้แล้วระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงาม

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

60 นาที
กิจกรรมที่ 4 แบบฝึกลากเส้นโค้ง
คาชีแ้ จง : ลากรอยประตามทิศทางทีก่ าหนดให้แล้วระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงาม

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

60 นาที
กิจกรรมที่ 5 แบบฝึกลากวงกลม
คาชีแ้ จง : ลากรอยประตามทิศทางทีก่ าหนดให้แล้วระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงาม

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

60 นาที
กิจกรรมที่ 6 แบบฝึกลากเส้นซิกแซก
คาชีแ้ จง : ลากรอยประตามทิศทางทีก่ าหนดให้แล้วระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงาม

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

60 นาที
กิจกรรมที่ 7 แบบฝึกลากเส้นก้นหอย
คาชีแ้ จง : ลากรอยประตามทิศทางทีก่ าหนดให้แล้วระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงาม

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

60 นาที
กิจกรรมที่ 8 แบบฝึกลากเส้นคลืน่
คาชีแ้ จง : ลากรอยประตามทิศทางทีก่ าหนดให้แล้วระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงาม

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

60 นาที
กิจกรรมที่ 9 แบบฝึกลากเส้นตามทิศทางที่กาหนด
คาชีแ้ จง : ลากรอยประตามทิศทางทีก่ าหนดให้แล้วระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงาม

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

60 นาที
กิจกรรมที่ 10 แบบฝึกลากเส้นตามรอยปะรูปดอกไม้
คาชีแ้ จง : ลากรอยประตามทิศทางทีก่ าหนดให้แล้วระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงาม

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

60 นาที
กิจกรรมที่ 11 แบบฝึกลากเส้นตามรอยปะรูปเป็ด
คาชีแ้ จง : วาดภาพตามรอยประ แล้วระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงาม

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

60 นาที
กิจกรรมที่ 12 แบบฝึกลากเส้นตามรอยปะรูปผึ้ง
คาชีแ้ จง : วาดภาพตามรอยประ แล้วระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงาม

แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
สอนวันที.่ ...............เดือน........................ พ.ศ. ............................
บันทึกผลการสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก

ที่

ชื่อ-สกุล

ความ
คล่องแคล่ว
ของกล้ามเนือ้
เล็ก

ความยืดหยุ่น
ของ
กล้ามเนือ้ เล็ก

ความถูกต้อง
และ
ความสามารถใน
การควบคุม
กล้ามเนือ้ เล็ก

การ
ประสานกัน
ของ
กล้ามเนือ้ เล็ก

การรับรู้
โดยใช้ประสาท
สัมผัส

1

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

ลงชื่อ..........................
(นางสมใจ อินธิราช)
ครูผู้สอน
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ...........

2

3

ระดับ
คุณภาพ

เกณฑ์การประเมินผลแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
รายการ

ระดับคุณภาพ
3

ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติ
ความคล่องแคล่ว
กิจกรรมได้คล่องแคล่วหลาย
ของกล้ามเนื้อ
ทิศทางและปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ
เล็ก
ภายในเวลาที่กาหนด
มือและนิ้วมือมีความยืดหยุ่น ไม่
ความยืดหยุ่น
แข็งทื่อ สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ของกล้ามเนื้อ
หรือเคลื่อนไหวในลักษณะโค้ง
เล็ก
งอ หรือหมุนได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องยกแขน
ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติ
ความถูกต้องและ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตาม
ความสามารถใน
ลักษณะงานที่กาหนดได้ถูกต้อง
การควบคุม
ควบคุม การทางานของมือและ
กล้ามเนื้อเล็ก
นิ้วมือได้อย่างมั่นคง แม่นยา
การประสานกัน ใช้มือหรือนิ้วมือทั้งสองข้าง
ของกล้ามเนื้อ ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันโดย
ประสานสัมพันธ์กันอย่าง
เล็ก
คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด
การประสานกัน
ของกล้ามเนื้อ
เล็ก
การรับรู้โดยใช้
ประสาทสัมผัส

ใช้มือหรือนิ้วมือทั้งสองข้าง
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันโดย
ประสานสัมพันธ์กันอย่าง
คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด
ใช้มือหรือนิ้วมือปฏิบัติกิจกรรม
ได้ถูกต้องทั้งหมดตามลักษณะ
งานหรือตามแบบอย่างที่กาหนด

2

1

ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมได้เสร็จภายในเวลาที่
กาหนด
แต่ยังไม่คล่องแคล่ว
มือและนิ้วมือมีความยืดหยุ่น
ไม่แข็งทื่อ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมหรือเคลื่อนไหวใน
ลักษณะโค้ง งอ หรือหมุนได้
แต่ต้องยกแขนขึน้
ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตาม
ลักษณะงานที่กาหนดได้
ควบคุมการทางานของมือและ
นิ้วมือได้เป็นส่วนใหญ่
ใช้มือหรือนิ้วมือทั้งสองข้าง
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้แต่
ยังไม่คล่องแคล่ว ติดขัด
ดูเก้งก้าง

ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม ไม่คล่องแคล่วและ
ปฏิบัติกิจกรรมไม่เสร็จภายใน
เวลาที่กาหนด
มือและนิ้วมือไม่มีความ
ยืดหยุ่น แข็งทื่อ ปฏิบัติ
กิจกรรมหรือเคลื่อนไหวใน
ลักษณะโค้ง งอ หรือหมุนได้
ยากลาบาก
ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตาม
ลักษณะงานที่กาหนดไม่
ถูกต้องควบคุมการทางาน
ของมือและนิ้วมือไม่ได้
ใช้มือหรือนิ้วมือทั้งสองข้าง
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันไม่ได้

ใช้มือหรือนิ้วมือทั้งสองข้าง
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้แต่
ยังไม่คล่องแคล่ว ติดขัด
ดูเก้งก้าง
ใช้มือหรือนิ้วมือปฏิบัติ
กิจกรรมได้ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ตามลักษณะงานหรือ
ตามแบบอย่างที่กาหนด

ใช้มือหรือนิ้วมือทั้งสองข้าง
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันไม่ได้

ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะงานหรือตาม
แบบอย่างที่กาหนดหรือปฏิบัติ
ไม่ได้

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
 ดีมาก
(2.51 – 3.00)
 ดี
(2.01 – 2.50)
 พอใช้
(1.51 – 2.00)
 ควรปรับปรุง
(1.00 – 1.50)
หมายเหตุ :
การหาระดับคุณภาพหาได้จากการนาคะแนนรวมในแต่ละช่องมาบวกกัน
แล้วหารด้วยจานวนข้อจะได้คะแนนเฉลี่ย แล้วนามาเทียบกับเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ตัวอย่าง
เด็กหญิงเอ ได้คะแนนรวมเท่ากับ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 15/5 = 3.00
จากคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
จะอยูใ่ นระดับ ดีมาก

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
สอนวันที่................เดือน......................................... พ.ศ. ..................

ที่

ชื่อ-สกุล

บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
ความรับผิดชอบในการ
ระดับคุณภาพ
สร้างผลงานตาม
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
ความคิดของตนเอง
1
1
2
3
2
3

ลงชื่อ..........................
(นางสมใจ อินธิราช)
ครูผู้สอน
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ...........

เกณฑ์การประเมินผลแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ระดับคุณภาพ
3
2
สร้างผลงาน ทาผลงานด้วยตนเองอย่าง ทาผลงานด้วยตนเองแต่
ตามความคิด มั่นใจ ผลงานมีความแปลก ลังเล ไม่มั่นใจ ผลงานมี
ใหม่จากผลงานเดิม
ความแปลกใหม่จาก
ของตนเอง
ผลงานเดิม
เก็บสิง่ ของวัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ เก็บสิง่ ของวัสดุอุปกรณ์ที่
ความ
ใช้ร่วมกันได้เป็นระเบียบ
รับผิดชอบใน ร่วมกันได้เป็นระเบียบ
การจัดเก็บ เรียบร้อยนาไปวางไว้ถกู ที่ เรียบร้อยนาไปวางไว้ไม่ถกู
ที่
วัสดุอุปกรณ์
รายการ

1
ทาผลงานเหมือนตัวอย่าง
หรือเรียนแบบผู้อื่นหรือทา
ตามคาแนะนาของครู
เก็บสิง่ ของวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ร่วมกันได้ไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย นาไป
วางไว้ไม่ถูกที่

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
 ดีมาก
(2.51 – 3.00)
 ดี
(2.01 – 2.50)
 พอใช้
(1.51 – 2.00)
 ควรปรับปรุง
(1.00 – 1.50)
หมายเหตุ :
การหาระดับคุณภาพหาได้จากการนาคะแนนรวมในแต่ละช่องมาบวกกัน
แล้วหารด้วยจานวนข้อจะได้คะแนนเฉลี่ย แล้วนามาเทียบกับเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ตัวอย่าง
เด็กหญิงเอ ได้คะแนนรวมเท่ากับ 3 + 3 = 6
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 6/2 = 3.00
จากคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
จะอยูใ่ นระดับ ดีมาก
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