แ
แบบฝกทักษะการใชสีนา้ํ ดวยสําลีกาน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะชั้นประถมศึกษาปที่ 5

เลมที่ 1

การใชสีนา้ํ ดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

เรื่อง

โดย…นางรุงทิพย มีสําลี
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม)
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คํานํา

คูมือการใชแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคงานศิลป
ของนั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 5 ได จั ด ทํ าขึ้ น ตามหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยนําเสนอแบบฝกทักษะเปนรายชั่วโมง เพื่อให
ครูผูสอนนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาที่เนนการฝกการใชทักษะสี
น้ํา แบงเปน 8 ชุดกิจกรรม โดยคูมือเลมนี้นําเสนอชุดที่ 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน
สรางภาพจากจุดผูเรียนจะเรียนตั้งแตเรื่องที่ซับซอนนอยไปหาเรื่องซับซอนมากเพื่อสงเสริมความคิด
สร า งสรรค ข องผู เ รี ย น และผู เ รี ย นจะต อ งศึ ก ษาตามขั้ น ตอนตามคํ าแนะนํ าการใช แบบฝ กทั กษะ
ผูจัดทําจึงออกแบบแบบฝกทักษะใหสอดคลองกับธรรมชาติของสาระวิชาสาระทัศนศิลป ซึ่งเปนวิชาที่
เนนการปฏิบัติ มีเทคนิคและวิธีการสอนที่เนนการสาธิตและใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ จริงโดยใชความคิด
สรางสรรคของตนเองรวมกันจนสามารถปฏิบัติไดเองตามธรรมชาติ สามารถเชื่อมโยงทักษะความรู
ความสามารถพัฒนาผลงานใหเกิดความสมบูรณและมีคุณคาได
ผูจัดทําหวังวาคูมือแบบฝกการใชทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด เลมนี้ที่
สรางขึ้นคงจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนให
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

รุงทิพย มีสําลี
ผูจัดทํา

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
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สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา
สารบัญ
คําชี้แจงสําหรับครูผูสอน
จุดประสงคการเรียนรู
บทบาทครูผูสอน
บทบาทผูเรียน
แบบทดสอบกอนเรียน
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
แบบประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม
เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
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คําชี้แจงสําหรับครูผูสอน
1. ศึกษารายละเอียดแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
2. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนสื่อการเรียนรูและเอกสารอื่นๆใหพรอม
3. ครูตองจัดลําดับสื่อการเรียนการสอนหรือเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนใน
แบบฝกทักษะใหถูกตองตามลําดับกอนหลัง
4. ครูควรชี้แจงบทบาทและหนาที่ของผูเรียนและกําหนดขอตกลงรวมกันเพื่อใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเปนไปดวยความเรียบรอย
6. ครูจัดใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 20 ขอและปฏิบัติผลงานแบบฝกทักษะการใชสี
น้ําสรางดวยสําลีกานภาพจากจุด เพื่อประเมินความรูพื้นฐานของผูเรียนกอนเรียน
7. ครูตองแจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบกอนทําแบบฝกทักษะทุกครั้ง
8. ลําดับขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ
8.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
8.2 ขั้นสอน (ประยุกตใชรูปแบบการการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว 5 ขั้น)
8.3 ขั้นสรุปความรู
9. ขณะที่ผูเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนรูครูควรดูแลใหคําแนะนําปรึกษาเมื่อผูเรียนมีปญหาหรือ
ขอสงสัยในการปฏิบัติงานของผูเรียนแตละกลุมอยางใกลชิด
10. การสรุปบทเรียนควรเปดโอกาสใหผูเรียนแตละกลุมมีสวนรวมในการสรุปใหมากชวยกันสรุปหรือ
อาจจะเนนกิจกรรมเปนรายกลุม
11. ครูควรเสริมแรงแกผูเรียนในการเรียนรูดวยการชมเชยรางวัลและการใหกําลังใจ
12. ครูควรเนนย้ําความรูเ ดิมนํามาเชื่อมโยงในการปฏิบัติกิจกรรมที่กําลังจัดอยูโดยควรเนนย้ําทุกครั้ง
ที่สอนเนื้อหาใหมเพื่อใหผูเรียนไดนําความรูความสามารถในเนื้อหาที่เรียนผานไปแลวมาใชใหเกิด
ประโยชนอยูเสมอจะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทนในเนื้อหาที่เรียนดวย
13.ครู ป ระเมิ น ผลตามแบบประเมิ น ผลในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ ละบั น ทึ ก ผลตามแบบ
ประเมินผลในแตละกิจกรรมทุกกิจกรรม
14. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 20 ขอและปฏิบัติผลงานจากแบบฝกทักษะการใชสีน้ํา
ดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
15. ประเมินผลดวยแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุดนําผลเปรียบเทียบเพื่อ
ทราบผลการพัฒนาในแตละเรื่อง
4

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

จุดประสงคการเรียนรู

1.เพื่ อ ฝ ก ทั ก ษะการใช สี น้ํ า ด ว ยก า นสํ า ลี ส ร า งภาพจากจุ ด ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5
2. เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคงานศิลปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
3. เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได
4. เพื่อเพิ่มแรงจูงใจของผูเรียนใหมีความตื่นตัวและกระตือรือรนในการเรียน
มากขึ้น
5. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลี
กานสรางภาพจากจุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทบาทครูผูสอน
1. จัดเตรียมเอกสารแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุดและสื่ออุปกรณให
พรอมกอนลวงหนาทั้งนี้เพื่อใหการใชเอกสารสื่อและอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
2. ครูเปนผูสาธิตขั้นตอนและแนะนําเทคนิควิธีการการปฏิบัติงานดานทัศนศิลป แบบฝก
ทักษะการใช ทักษะสีน้ํ าด ว ยสํ าลีกานสรางภาพจากจุ ดโดยสาธิต การปฏิ บัติ งานใหผู เรี ย นได ดู
ตามลําดับตั้งแตตนจนจบโดยสาธิตจากแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยกานสําลีซึ่งลักษณะงานจะมี
ลาดับขั้นจากงายไปหายากเปนการเชื่อมโยงความรูเรื่องที่ เรียนแลวกับเรื่องใหมเมื่อมีจุดสังเกต
จุดสําคัญหรือเทคนิคที่จะชวยใหปฏิบัติงานงายขึ้นครูจะแจงใหทราบหรือย้ําเตือนทุกครั้ง
3. ครูคอยแนะนําสิ่งที่เปนปญหาติดขัดซึ่งเปนสาเหตุใหการปฏิบัติงานลาชา
4. ครู สั งเกตและควบคุ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู และการวั ด และประเมิ น ผลให เ ป น ไป
ตามลําดับขั้นตอน
5. ให ผูเ รีย นศึ กษาใบความรูป ฏิบั ติกิจกรรมใบงานตามลําดับ ขั้น ตอนที่กําหนดในแบบฝ ก
ทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน
6. ครู ค วรดู แ ลนั ก เรี ย นให ค วามช ว ยเหลื อ อย า งใกล ชิ ด ให กํ า ลั ง ใจเสริ ม แรงคอยสั ง เกต
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู อํ า นวยความสะดวกแก ผู เ รี ย น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมบรรลุ ต าม
จุดประสงคการเรียนรู
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บทบาทของผูเรียน

1. เตรียมวัสดุอุปกรณการเรียนใหครบและพรอมเสมอ
2. ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
3. ปฏิบัติงานแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
4. ทําความเขาใจในจุดประสงคการเรียนรูของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. รวมกิจกรรมการอภิปรายสนทนาซักถามและกิจกรรมการเรียนรูอยางพรอม
เพรียง
6. ศึกษาใบความรูตามลําดับที่กําหนดไวในแผนการกิจกรรมการเรียนรู
7. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานตามลําดับที่กําหนดไวในแผนการกิจกรรมการเรียนรู
8. เปนผูสังเกตการสาธิตการปฏิบัติผลงานแบบฝกการใชทักษะสีน้ําดวยสําลี
กานสรางภาพจากจุดจากการสาธิตโดยครูผูสอน
9. รวมนําเสนอผลงานนําเสนอเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
10. รวมแสดงความคิดเห็นสรุปความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

7

ทัศนศิลป ป.5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

แบบทดสอบกอนเรียน
การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
คําชี้แจงใหนักเรียนกากบาท × ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดกลาวถึงความหมายของ“จุด”ได
ถูกตอง
ก. จุดมีรูปรางที่สวยงามสัมผัสดวยมือได
ข. จุดไมมีมิติเมื่อรวมตัวกันจะเกิดเปน
รูปราง
ค. จุดมีรูปรางโปรงแสงจับตองไมได
ง. จุดมีรูปทรงที่แข็งแรง มั่นคง สงางาม

4. วัสดุชนิดใดที่เกิดจากฝมือมนุษย
ก. กานกลวยระบายสี
ข. กอนหินเล็กๆ กลมๆ ระบายสี
ค. ดินน้ํามันปนเปนกอนเล็กๆ ระบายสี
ง. สิ่งแหลมคมแตม กด จิ้มเปนรอยกลมๆ
ลงบนผิวพื้นที่วาง

2. จุดที่เกิดจากธรรมชาติเกิดขึ้นจากอะไรบาง
ก. พืช,สัตว,หิน,แร
ข. อิฐ,หิน,ปูน,ทราย
ค. ลายจุดจากเศษผา
ง. ลายจุกจากปลายพูกัน

5.จุดที่เกิดจากการใชสําลีกาน เกิดขึ้นอยางไร
ก. จุดที่เกิดจากธรรมชาติ
ข. จุดที่เกิดจากฝมือมนุษย
ค. จุดที่เกิดจากการปาฝาผนัง
ง. จุดที่เกิดจากการหยดสี

3. ภาพในขอใดคือจุดที่เกิดจากธรรมชาติ

6. จุดที่เกิดจากฝมือมนุษยคือภาพใด
ก.

ข.

ก.ข.
ค.
ค.

ง.
.

ง.
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7.ขอใดคือ
9.การจุดโดยใชสําสีกาน
ขั้นตอนแรก เพื่อใหภาพเกิด
ของการใช
ความสวยงามมีมิติ
สําลีกานสราง ควรทําอยางไร
ภาพใหเกิด
ก. จุดแบบกระจาย
จุด
เต็มภาพ
ก. การ
ข. จุดตามเสนที่ราง
ผสมสี
ภาพไว
ใส
ค. จุดตามใจฉัน
จานสี
ง. จุดแบบถี่ๆ ใชสี
ข. การ
ใหใกลเคียงกัน
ราง
ภาพ
ค. การ
เตรีย
ม
อุปกร
ณ
ง. การ
จุดสีที่
ใช
ความ
คิด
สราง
สรรค
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8. สําลีกาน
ชนิดใดใม
เหมาะกับการ
สรางสรรค
งานศิลป
โดยการจุด
ก.

10. ภาพจุดลักษณะใด
จัดอยูในรูป
องคประกอบศิลปที่
สวยงามที่สุด

ก.
ข.

ค.

ข.
ง.

ค.
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รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว
(Harrow”Instructional Model for Psychomotor domain)
1. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
แฮรโรว(Harrow, 1972: 96-99) ไดจัดลําดับขั้นของการเรียนรูทางดานทักษะปฏิบัติไว
5 ขั้น โดยเริ่มจากระดับที่ซับซอนนอยไปจนถึงระดับที่ซับซอนมาก ดังนั้นการกระทําจึงเริ่มจาก
การเคลื่อนไหวกลามเนื้อใหญไปถึงการเคลื่อนไหวกลามเนื้อยอยลําดับขั้นดังกลาวไดแกการ
เลียนแบบ การลงมือกระทําตามคําสั่ง การกระทํ
11 าอยางถูกตองสมบูรณ การแสดงออกและการ
กระทําอยางเปนธรรมชาติ
2. วัตถุประสงคของรูปแบบ

3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 ขั้นการเลียนแบบ เปนขั้นที่ใหผูเรียนสังเกตการณกระทําที่ตองการใหผูเรียนทํา
ได ซึ่งผูเรียนยอมจะรับรูหรือสังเกตเห็นรายละเอียดตางๆ ไดไมครบถวน แตอยางนอยผูเรียนจะ
สามารถบอกไดวา ขั้นตอนหลักของการกระทํานั้นๆ มีอะไรบาง
ขั้นที่ 2 ขั้นการลงมือกระทําตามคําสั่ง เมื่อผูเรียนไดเห็นและสามารถบอกขั้นตอนของ
การกระทําที่ตองการเรียนรูแลว ใหผูเรียนลงมือทําโดยไมมีแบบอยางใหเห็นผูเรียนอาจลงมือทํา
ตามคําสั่งของผูสอน หรือทําตามคําสั่งที่ผูสอนเขียนไวในคูมือก็ได การลงมือปฏิบัติตามคําสั่งนี้
แมผูเรียนจะยังไมสามารถทําไดสมบูรณแตอยางนอยผูเรียนก็ไดประสบการณในการลงมือทํา
และ คนพบปญหาตางๆ ซึ่งชวยใหเกิดการเรียนรูและการปรับการกระทําใหถูกตองสมบูรณขึ้น
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ขั้นที่ 3 ขั้นการกระทําอยางถูกตองสมบูรณ (Precision) ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนจะตอง
ฝกฝนจนสามารถทําสิ่งนั้นๆ ไดอยางถูกตองสมบูรณ โดยไมจําเปนตองมีแบบอยางหรือมีคําสั่ง
นําทางการกระทํา การกระทําที่ถูกตองแมนตรง พอดี สมบูรณแบบ เปนสิ่งที่ผูเรียนจะตอง
สามารถทําไดในขั้นนี้
ขั้นที่ 4 ขั้นการแสดงออก (articulation) ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนมาก
ขึ้น จนกระทั้งสามารถกระทําสิ่งนั้นไดถูกตองสมบูรณแบบอยางคลองแคลว รวดเร็ว ราบรื่น
และดวยความมั่นใจ
ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทําอยางเปนธรรมชาติ(naturalization) ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียน
12
สามารถกระทําสิ่งนั้นๆ อยางสบายๆ เปนไปอยางอัตโนมัติ โดยไมรูสึกวาตองใชความพยายาม
เปนพิเศษ ซึ่งตองอาศัยการปฏิบัติบอยๆ ในสถานการณตางๆ ที่หลากหลาย
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระทัศนศิลป)รหัสวิชา ศ. 15101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานเวลา 8 ชั่วโมง
แผนกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุดเวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู
13

มาตรฐาน ศ1.1 สรางสรรค งานทั ศนศิ ล ป ต ามจิ น ตนาการ และความคิ ด สร างสรรค
วิ เ คราะห วิ พากษ วิ จ ารณ คุณ ค างานทั ศนศิ ล ป ถ ายทอดความรู สึ ก ความคิ ด ต องานศิ ล ปะอย า ง
อิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

2. สาระสําคัญ
จุ ด เป น องค ป ระกอบอั น ดั บ แรกของงานศิ ล ปะ เมื่ อ นํ า มาเรี ย งต อกั น ตามตํ า แหน ง ที่
เหมาะสมอยางตอเนื่องและซ้ําๆ กัน ก็จะทําใหเกิดเปนเสน รูปราง-รูปทรง พื้นผิว น้ําหนักออน-แก
และเปนสิ่งที่ชวยเนนการออกแบบใหนาดูยิ่งขึ้น

3. ตัวชี้วัด
ศ 1.1ป. 5/3 วาดภาพ โดยใชเทคนิคของแสงเงา น้ําหนัก วรรณะสี
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4.จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

บอกความหมายของจุดได
บอกลักษณะของจุดได
การนําจุดมาใชสรางสรรคงานศิลปได
การสรางภาพจากจุด
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5. สาระการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

ความหมายของจุด
ลักษณะของจุด
การนําจุดมาใชสรางสรรคงานศิลป
สรางภาพจากจุด

6. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1.ครูนําภาพตัวอยาง การใชจุดในการสรางภาพ มาใหนักเรียนดูและเขียนบรรยายใต
ภาพวามีลักษณะการเกิดจุดไดอยางไร มีวัสดุอะไรบางที่สรางจุดไดสวยงาม
2. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพตัวอยางวัสดุที่ใชสรางจุด ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญในการสรางสรรคผลงานไดอยางงายและรวดเร็ว นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ
3. ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูการใชสําลีกานสรางภาพจากจุด ใหนักเรียนทราบ
6.2 ขั้นสอน(ตามรูปแบบทักษะปฏิบัติของแฮรโรว 5 ขั้น)
ขั้นที่ 1 ขั้นการเลียนแบบ
1.1 ครูนําเสนอความรูใหมการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุดโดยใหนักเรียน
ศึกษาใบความรูที่ 1 ความหมายของจุด,ใบความรูที่ 2 ลักษณะของจุด,ใบงานที่ 3การใชจุดสรางสรรค
งานศิลป}และใบงานที่ 4 การสรางภาพจากจุด ครูผูสอนเสริมดวยกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู และแสดงความคิดเห็นรวมกัน
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพ
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1.2 ใหผูเรียนสังเกตภาพ
จุดตางๆ ในใบความรูเสนอความคิดเห็น
รายละเอียดตางๆ ขั้นตอนการสรางภาพที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของผูเรียนเอง ผูเรียนเลือกภาพ
ที่ตนเองสนใจสามารถเลียนแบบผลงานไดโดยใชสําลีกานสรางภาพใหเกิดจุด
1.3ครูยกตัวอยางถึงขั้นตอนการทํา หลักสําคัญตางๆ และวิธีการใชสีน้ําดวยสําลี
กานสรางภาพจากจุดโดยใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกัน
1.4 ใหนักเรียนจัดกลุม 3 คน (มีเรียนเกง ออน ปานกลาง) โดยทํางานรวมกันเปน
ทีมคละความสามารถสรางผลงานที่ดีมีคุณภาพ
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ขั้นที่ 2 ขั้นการลงมือกระทําตามคําสั่ง
2.1 ตัวแทนนักเรียนแจกใบงานที่ 1 ฝกการสรางภาพจากจุดดวยสําลีกาน
2.2 ครูปฏิบัติตามในใบงานที่ 1 ใหดูเปนตัวอยาง และใหกลุมผูเรียนแบงงานกันตาม
ความสามารถลงมือกระทําตามคําสั่งในใบงานที่ 1 ฝกการสรางภาพจากจุดดวยสําลีกานตามภาพ
ตัวอยาง
ขั้นที่ 3 ขั้นการกระทําอยางถูกตองสมบูรณ (Precision)
3.1 ตัวแทนนักเรียนแจกใบงานที่ 2ฝกการสรางจุดดวยสําลีกานโดยการหยดสีและ
สลัดสีตามภาพตัวอยางโดยผสมสีใหคอนขางเหลวสรางภาพจากจุดที่แปลกใหมอยางถูกตองสมบูรณ
ใชกลุมเดิมปฏิบัติผลงานรวมกัน
3.2 ครูคอยแนะนําสิ่งที่เปนปญหาติดขัด ซึ่งเปนสาเหตุใหปฏิบัติการลาชา
ขั้นที่ 4 ขั้นการแสดงออก (articulation)
4.1นักเรียนรับใบงานที่ 3สรางภาพจุดดวยสําลีกานใหเปนรูปแบบตางๆโดยให
นักเรียนแสดงออกถึงการวาดภาพรูปแบบตางๆ ตามความคิดสรางสรรคจุดสีดวยสําลีกานใชกลุมเดิม
ปฏิบัติผลงานรวมกัน
4.2 ครูคอยแนะนําสิ่งที่เปนปญหาติดขัด ซึ่งเปนสาเหตุใหปฏิบัติการลาชา
ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทําอยางเปนธรรมชาติ(naturalization)
5.1ตัวแทนนักเรียนแจกใบงานที่ 4สรางจุดดวยสําลีกานตามความคิดสรางสรรค
และจิ น ตนาการโดยใช กลุ มเดิ ม ปฏิ บั ติ ผ ลงานร ว มกั น วาดภาพจั ด เป น รู ป องค ป ระกอบศิ ล ป ตาม
ความคิดของตนเองและสรางจุดดวยสําลีกาน
5.2 ครูคอยแนะนําสิ่งที่เปนปญหาติดขัด ซึ่งเปนสาเหตุใหปฏิบัติการลาชา

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพ
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6.3 ขั้นสรุปความรู
6.3.1 คัดเลือกผลงานจากกลุมที่ดีที่สุด 2กลุม ใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานของ
ตนเองที่สําเร็จแลว
6.3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
และวิธีการใชในการปฏิบัติงานครั้งตอไป

7. สื่อ อุปกรณและแหลงเรียนรู
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7.1 รูปภาพตัวอยางการใชจุดรูปแบบตางๆ
7.2 วัสดุ อุปกรณสีน้ํา สําลีกาน กระดาษวาดเขียน
7.3 ใบความรู
7.4 ใบงาน
7.5 หองเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๒(วัดศรีบุรีรตนาราม)

8. การวัดและประเมินผล
8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
8.1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
8.1.2 ตรวจใบงาน
8.2 การวัดและประเมินผล
8.2.1แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
8.2.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมใบงาน
8.3 เกณฑการวัดและประเมินผล
8.3.1 ประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ผานเกณฑ รอยละ 80
8.3.2 ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน ผานเกณฑ รอยละ 80

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพ
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9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนตองฝกสังเกตลั กษณะการใชจุด รูปแบบตางๆจดจําขั้นตอน วิธีการปฏิบั ติผลงาน
บอยๆ เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคงานศิลปตลอดจนศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตางๆ
เพื่อกิจกรรมการปฏิบัติงานครั้งตอไป
17

10. ความคิดเห็นของผูบริหาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………
(นางสุขฤทัย เจริญวัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๒(วัดศรีบุรีรตนาราม)

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพ

จากจุด

ทัศนศิลป ป.5

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18

ปญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………………..
(นางรุงทิพย มีสําลี)
ตําแหนง ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการ
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)
………../…………………………/………………
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพ

จากจุด

ทัศนศิลป ป.5

กิจกรรมขั้นนําเขาสูบทเรียน
ใหนักเรียนสังเกตภาพตามตัวอยาง

19

แสดงความคิดเห็นเก

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

ทัศนศิลป ป.5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

วามรู
ามรูที่ 1
มายของจุด
1. ความหมายของจุด

จุด (Point Dot) เปนทัศนธาตุอันดับแรกไมมี
มิ ติ แต เ มื่ อนํ ามาเรี ย งร อ ยต อ กั น จะทํ าให เ กิ ด เป น เส น
และถานําจุดหลายๆ จุดมารวมกลุมกันอยางหนาแนน ก็
จะเกิดเปนรูปราง หรือการรวมตัวกันของจุดที่มีน้ําหนัก
และปริมาตรก็จะเกิดรูปทรงตางๆ ขึ้น
20

จุด หมายถึง รอยหรือแตมที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น ไมมีขนาด ความ
กวาง ความยาว ความหนา แบงแยกไมได เปนสิ่งที่เล็กที่สุด สามารถเคลื่อนไหวไปในที่วาง
ได จุดเปนธาตุเริ่มแรกที่ทําใหเกิดธาตุอื่นๆ ขึ้น

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

ใบความรู

ทัศนศิลป ป.5
ใบความรูที่ 2
ลักษณะของจุด

2. ลักษณะของจุด
1.1 จุดที่เกิดจากธรรมชาติ จุดกระจัดกระจายอยูตามธรรมชาติมากมายในสิ่ง
ตางๆ ที่ธรรมชาติสรางขึ้น เชน จุดปรากฏที่สวนตางๆ ของพืชและสัตวบางชนิด จุดที่
มองเห็นตามกลุมดาวบนทองฟา จุดบนวัตถุธาตุบางชนิด เชน ดิน หิน แร เปนตน

1.2 จุดที่เกิดจากฝมือมนุษย มนุษยใชสิ่งแหลมคมแตม กด จิ้ม เปนรอย
กลมๆ ลงบนผิวพื้นที่วาง ทําใหเกิดเปนรอยแตมเปนจุดเดียวหรือหลายจุดไมมีความหมาย
หรือเปนลวดลายที่จงใจใหเปน เชน จุดที่ปรากฏบนกระดาษจุดเดียว จุดตอเนื่องลักษณะ
ไขปลา จุดที่รวมเปนกลุมอยางอิสระ จุดที่รวมตัวเคลื่อนไหวกระจายเปนระยะเทาๆ กัน
อยางมีระเบียบเปนตน
21
จุดเปนองคประกอบแรกที่ทําใหเกิดธาตุตางๆ ที่นํามาประกอบสัมพันธกัน รวมกลุมกัน
เปน องคประกอบศิลป จุดเมื่อปรากฏบนที่วางจะมีปฏิกิริยาโตตอบผลักดันกันหรือดึงดูด

ทัศนศิลป ป.5
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพ

จากจุด

ใบความรูที่ 3
การใชจุดสรางสรรคงานศิลป

ใบความรู

3. การนําจุดมาใชในงานสรางสรรคงานศิลป
1. ลักษณะการจัดที่เรียงกันและทําซ้ํากัน ( Repetition )
2. ลักษณะการจัดโดยใชชองจังหวะที่ซ้ํากัน ( Rhythm )
3. ลักษณะการจัดโดยใหเหมือนกัน สมดุลกันทั้ง 2 ดาน( Symmetry Balance )
4. ลักษณะการจัดโดยใหสมดุลไมเทากัน 2 ดาน(AsymmetryBalance)
5. ลักษณะการจัดใหเปนรูปแบบตาง ๆ ( Pattern )
6 ลักษณะการจัดในรูปองคประกอบศิลป( Composition )

ภาพตัวอยาง

....อานตอไดที่:https://www.gotoknow.org/posts/155330
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ทัศนศิลป ป.5
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพ

จากจุด

ใบความรูที่ 4
การสรางภาพจากจุด

ใบความรู

จุดเปนองคประกอบอันดับแรกของงานศิลปะ เมื่อนํามาเรียงตอกันตามตําแหนงที่
เหมาะสมอยางตอเนื่องและซ้ําๆ กัน ก็จะทําใหเกิดเปนเสน รูปราง-รูปทรง พื้นผิว น้ําหนัก
ออน-แก และเปนสิ่งที่ชวยเนนการออกแบบใหนาดูยิ่งขึ้น

ภาพตัวอยาง
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ทัศน
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

กิจกรรมใบงาน
คําชี้แจง: ใหนักเรียนฝกการสรางภาพจากจุดดวยสําลีกาน

ภาพตัวอยาง

24

ใบงานที่ 1
ฝกการสรางภาพจากจุดดวยสําลีกาน

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

ทัศนศิลป ป.5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

ใบงานที่ 2
ฝกการสรางจุดดวยสําลีกาน
โดยการหยดสีเปนรูปภาพ
นร

กิจกรรมใบงาน

คําชี้แจง: ใหนักเรียนฝกการสรางจุดดวยสําลีกานโดยการหยดสีตกแตงเปนภาพตางๆ

ภาพตัวอยาง
25

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

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสราง

ภาพจากจุด

ทัศนศิลปป.5
5

ใบงานที่ 3
สรางภาพจุดดวยสําลีกา น
ใหเปนรูปแบบตางๆ

กิจกรรมใบงาน

คําชี้แจง:ใหนักเรียนสรางภาพจุดดวยกานสําลีตามภาพตัวอยางที่กําหนดให
ใหเปนรูปแบบตางๆ

ตามรูปภาพที่กําหนดให

26

ภาพตัวอยาง

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

ภาพจากจุด

ทัศนศิลป ป.5
ใบงานที่ 4

กิจกรรมใบงาน

สรางจุดดวยสําลีกานตามความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ

คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกการสรางจุดดวยสําลีกานตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
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ชื่อ……………………………………………………………. เลขที่……………ชั้น……………
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสราง

ภาพจากจุด

ทัศนศิลป ป.5

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เรื่อง การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
************************************************************************
กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม 1. ......................................................................
2.......................................................................
3.......................................................................
คําชี้แจง: ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง
คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

3

1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
28

2

1

2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม
รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง
ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
13 - 15
ดี
8 - 13
ปานกลาง
5-7
ปรับปรุง

ลงชื่อ..........................................................ผูประเมิน
(..............................................)
วันที.่ ...............................................................
ทัศนศิลป ป.5
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพ
จากจุด

เกณฑการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เรื่อง การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
ประเด็น
การ
ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน
4

1.บทบาท มีการกําหนดบทบาท
หนาที่ หนาที่สมาชิกไว
ชัดเจน
2.การมี สมาชิกทุกคนมีสวน
สวนรวม รวมในการปฏิบัติ
งานกลุม

3

มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ไม
ครบขาดไป 1 อยาง
สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม
29

2

มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ไม
ครบขาดไป 2 อยาง
สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ
ปฏิบัติงานกลุม เปน
สวนนอย

1

ไมมีการกําหนด
บทบาทหนาที่
สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม เปน
สวนนอย

3.ความ สมาชิกทุกคนทํางาน
รับผิดชอบ ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายไม
หลีกเลี่ยงงาน งาน
เสร็จทันตามเวลาที่
กําหนด
4.รับฟง
ความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอื่น
อยางมีเหตุผลและ
สรางสรรค
5.
เกิดจากความรวมมือ
ผลสําเร็จ ของสมาชิกทุกคน
ของงาน ในกลุม

สมาชิกสวนใหญ
ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย ไม
หลีกเลี่ยงงาน งาน
เสร็จทันตามเวลาที่
กําหนด
สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่นและมี
เหตุผล
เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

สมาชิกสวนนอย
ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
หลีกเลี่ยงงานเปน
บางคน งานเสร็จชา
กวาเวลาที่กําหนด
เล็กนอย
สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่นและมี
เหตุผล
เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

ระดับคุณภาพ




สมาชิกสวนใหญไม
ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
หลีกเลี่ยงงานเปน
บางคน งานเสร็จ
ชากวากําหนด
สมาชิกสวนใหญไม
รับฟงความคิดเห็น
ผู อื่ น แ ล ะ ไ ม มี
เหตุผลเลย
เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
1-2 คนในกลุม
เทานั้น

คะแนน 16-20 ดีมาก
คะแนน 11-15 ดี
คะแนน 6-10 พอใช
คะแนน 0-5 ควรปรับปรุง

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพ

ทัศนศิลป ป.5

จากจุด

แบบประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม
แบบประเมินกิจกรรม ใบงานที่ 1ฝกการสรางภาพจากจุดดวยสําลีกาน
หนวยการเรียนรูที่ 1 การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม 1......................................................................
2.......................................................................
3.......................................................................

คําชี้แจง:ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง

คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

3
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2

1

1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม
รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง
ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
13 - 15 ดี
8 - 13
ปานกลาง
5-7
ปรับปรุง

ลงชื่อ..........................................................ผูประเมิน
(..............................................)
วันที.่ .............................................................

ทัศนศิลป ป.5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม
ใบงานที่ 1 ฝกการสรางภาพจากจุดดวยสําลีกาน
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
ประเด็น
การ
ประเมิน

4
1.บทบาท มีการกําหนดบทบาท
หนาที่ หนาที่สมาชิกไว
ชัดเจน
2.การมี สมาชิกทุกคนมีสวน
สวนรวม รวมในการปฏิบัติ
งานกลุม
3.ความ สมาชิกทุกคนทํางาน

เกณฑการใหคะแนน
3
มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ไม
ครบขาดไป 1 อยาง
สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม
สมาชิกสวนใหญ
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2
มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ไม
ครบขาดไป 2 อยาง
สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ
ปฏิบัติงานสวนนอย
สมาชิกสวนนอย

1
ไมมีการกําหนด
บทบาทหนาที่
สมาชิกสวนใหญไม
มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม
สมาชิกสวนใหญไม

รับผิดชอบ ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายงานเสร็จ
ทันตามเวลาที่
กําหนด
4.รับฟง สมาชิกทุกคนยอมรับ
ความ ฟงความคิดเห็นผูอื่น
คิดเห็น อยางมีเหตุผลและ
สรางสรรค
5
เกิดจากความรวมมือ
ผลสําเร็จ ของสมาชิกทุกคน
ของงาน ในกลุม
ระดับคุณภาพ
 คะแนน16-20
 คะแนน11-15
 คะแนน6-10
คะแนน0-5

ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จทันตาม
เวลาที่กําหนด
สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่นและมี
เหตุผล
เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนดเล็กนอย
สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่นและมี
เหตุผล
เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวา
กําหนด
สมาชิกสวนใหญไม
รับฟงความคิดเห็น
ผูอื่นและไมมี
เหตุผลเลย
เ กิ ด จ า ก ค ว า ม
รวมมือของสมาชิก
1-2ค น ใ น ก ลุ ม
เทานั้น

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

ทัศนศิลป ป.5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

แบบประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม
ใบงานที่ 2ฝกสรางจุดดวยสําลีกานโดยการหยดสีและสลัดสี
หนวยการเรียนรูที่ 1 การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม

1......................................................................
2.......................................................................
3.......................................................................
คําชี้แจง: ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง

คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

3
32

2

1

1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม
รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง
ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
13 - 15 ดี
8 - 13
ปานกลาง
5-7
ปรับปรุง
ลงชื่อ..........................................................ผูประเมิน
(..............................................)
วันที.่ .............................................................
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสราง

ภาพจากจุด

ทัศนศิลป ป.5

เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม
ใบงานที่ 2ฝกสรางจุดดวยสําลีกานโดยการหยดสีและสลัดสี
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
ประเด็น
การ
ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน
4

1.บทบาท มีการกําหนดบทบาท
หนาที่ หนาที่สมาชิกไว
ชัดเจน
2.การมี สมาชิกทุกคนมีสวน
สวนรวม รวมในการปฏิบัติ

3

มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ไม
ครบขาดไป 1 อยาง
สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
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2

มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ไม
ครบขาดไป 2 อยาง
สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ

1

ไมมีการกําหนด
บทบาทหนาที่
สมาชิกสวนใหญไม
มีสวนรวมในการ

งานกลุม
3.ความ สมาชิกทุกคนทํางาน
รับผิดชอบ ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายงานเสร็จ
ทันตามเวลาที่
กําหนด
4.รับฟง สมาชิกทุกคนยอมรับ
ความ ฟงความคิดเห็นผูอื่น
คิดเห็น อยางมีเหตุผลและ
สรางสรรค
5
เกิดจากความรวมมือ
ผลสําเร็จ ของสมาชิกทุกคน
ของงาน ในกลุม
ระดับคุณภาพ





คะแนน 16 - 20
คะแนน 11 - 15
คะแนน 6 - 10
คะแนน 0 - 5

ปฏิบัติงานกลุม
สมาชิกสวนใหญ
ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จทันตาม
เวลาที่กําหนด
สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่นและมี
เหตุผล
เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

ปฏิบัติงานสวนนอย
สมาชิกสวนนอย
ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนดเล็กนอย
สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่นและมี
เหตุผล
เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

ปฏิบัติงานกลุม
สมาชิกสวนใหญไม
ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวา
กําหนด
สมาชิกสวนใหญไม
รับฟงความคิดเห็น
ผูอื่นและไมมี
เหตุผลเลย
เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
1-2 คนในกลุม
เทานั้น

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพ

ทัศนศิลป ป.5

จากจุด

แบบประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม
ใบงานที่ 3 สรางภาพจุดดวยสําลีกานใหเปนรูปแบบตางๆ
หนวยการเรียนรูที่ 1 การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม1......................................................................
2.......................................................................
3.......................................................................
คําชี้แจง : ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง

คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต

3
34

2

1

1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม
รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
13 – 15
ดี
8 - 13
ปานกลาง
5-7
ปรับปรุง
ลงชื่อ..........................................................ผูประเมิน
(..............................................)
วันที.่ .............................................................
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพ

ทัศนศิลป ป.5

จากจุด

เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

ใบงานที่ 3 สรางภาพจุดดวยสําลีกานใหเปนรูปแบบตางๆ
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
ประเด็น
การ
ประเมิน

1.บทบาท
หนาที่

เกณฑการใหคะแนน
4

3

2

1

มีการกําหนดบทบาท มีการกําหนด
มีการกําหนดบทบาท ไมมีการกําหนด
หนาที่สมาชิกไว
บทบาทหนาที่ไม
หนาที่ไมครบขาดไป บทบาทหนาที่
ชัดเจน
ครบขาดไป 1 อยาง 2 อยาง
35

2.การมี
สวนรวม

สมาชิกทุกคนมีสวน
รวมในการปฏิบัติ
งานกลุม
3.ความ สมาชิกทุกคนทํางาน
รับผิดชอบ ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายงานเสร็จ
ทันตามเวลาที่
กําหนด
4.รับฟง สมาชิกทุกคนยอมรับ
ความ
ฟงความคิดเห็นผูอื่น
คิดเห็น อยางมีเหตุผลและ
สรางสรรค
5ผลสําเร็จ เกิดจากความรวมมือ
ของงาน ของสมาชิกทุกคน
ในกลุม
ระดับคุณภาพ
 คะแนน 16 - 20
 คะแนน 11 - 15
 คะแนน
6 - 10
 คะแนน
0-5

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม
สมาชิกสวนใหญ
ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จทันตาม
เวลาที่กําหนด
สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่นและมี
เหตุผล
เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ
ปฏิบัติงานสวนนอย
สมาชิกสวนนอย
ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย งาน
เสร็จชากวาเวลาที่
กําหนดเล็กนอย
สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่นและมี
เหตุผล
เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกสวนนอย
ในกลุม

สมาชิกสวนใหญไมมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม
สมาชิกสวนใหญไม
ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย งาน
เสร็จชากวากําหนด
สมาชิกสวนใหญไมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอื่น
และไมมีเหตุผลเลย
เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิก 1-2 คนใน
กลุมเทานั้น

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพ

จากจุด

ทัศนศิลป ป.5

แบบประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม
ใบงานที่ 4สรางจุดดวยสําลีกานตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
หนวยการเรียนรูที่ 1 การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม 1......................................................................
2.......................................................................
3.......................................................................
คําชี้แจง: ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง

พฤติกรรมที่สังเกต

คะแนน

36

3

2

1

1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม

รวม

เกณฑการใหคะแนน

พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง ให 1 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
13 – 15
8 - 13
5-7

ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

ลงชื่อ..........................................................ผูประเมิน
(..............................................)
วันที.่ .............................................................
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จากจุด

เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางาน
กลุม
ใบงานที่ 4สรางจุดดวยสําลีกานตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
ประเด็น
การ
ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน
4

3

2

1.บทบาท มีการกําหนดบทบาท มีการกําหนด

มีการกําหนด
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1

ไมมีการกําหนด

หนาที่

หนาที่สมาชิกไว
บทบาทหนาที่ไม
ชัดเจน
ครบขาดไป 1 อยาง
2.การมี สมาชิกทุกคนมีสวน สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวม รวมในการปฏิบัติ
สวนรวมในการ
งานกลุม
ปฏิบัติงานกลุม
3.ความ สมาชิกทุกคนทํางาน สมาชิกสวนใหญ
รับผิดชอบ ตามหนาที่ที่ไดรับ
ทํางานตามหนาทีท่ ี่
มอบหมายงานเสร็จ ไดรับมอบหมาย
ทันตามเวลาที่
งานเสร็จทันตาม
กําหนด
เวลาที่กําหนด
4.รับฟง สมาชิกทุกคนยอมรับ สมาชิกสวนใหญ
ความ ฟงความคิดเห็นผูอื่น ยอมรับฟงความ
คิดเห็น อยางมีเหตุผลและ
คิดเห็นผูอื่นและมี
สรางสรรค
เหตุผล
5
เกิดจากความรวมมือ เกิดจากความ
ผลสําเร็จ ของสมาชิกทุกคน
รวมมือของสมาชิก
ของงาน ในกลุม
สวนใหญในกลุม
ระดับคุณภาพ
 คะแนน 16 - 20 ดีมาก
 คะแนน 11 – 15 ดี
 คะแนน
6 - 10 พอใช
 คะแนน
0 - 5 ควรปรับปรุง
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บทบาทหนาที่ไม
ครบขาดไป 2 อยาง
สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ
ปฏิบัติงานสวนนอย
สมาชิกสวนนอย
ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนดเล็กนอย
สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่นและมี
เหตุผล
เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

จากจุด

บทบาทหนาที่
สมาชิกสวนใหญไมมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม
สมาชิกสวนใหญไม
ทํางานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย งาน
เสร็จชากวากําหนด
สมาชิกสวนใหญไมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอื่น
และไมมีเหตุผลเลย
เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิก 1-2 คน
ในกลุมเทานั้น

ทัศนศิลป ป.5

แบบทดสอบหลังเรียน
การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
คําชี้แจง ใหนักเรียนกากบาท × ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1.ทัศนธาตุอันดับแรกไมมีมิติเมื่อรวมตัวกันจะเกิด 4.สิ่งแหลมคมแตม กด จิ้มเปนรอยกลมๆ
เปนรูปรางเปน คํากลาวตรงกับขอใด
ลงบนผิวพื้นที่วาง เกิดขึ้นจากขอใด
ก. การจําแนกจุด
ก.จุดทีเ่ กิดจากธรรมชาติ
ข. ความหมายของจุด
ข.จุดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ
ค. ลักษณะสําคัญของจุด
ค.จุดที่เกิดขึ้นจากหยดน้ํา
ง. รูปแบบที่สรางสรรคขึ้นมาใหม
ง. จุดที่เกิดจากฝมือมนุษย
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2. จุดที่อยูบนตัวสัตว เกิดขึ้นตรงกับขอใด
ก. จุดที่เกิดจากการปาฝาผนัง
ข. จุดที่เกิดจากฝมือมนุษย
ค. จุดที่เกิดจากธรรมชาติ
ง. จุดที่เกิดจากการหยดสี
3. ภาพในขอใดไมใชจุดที่เกิดจากธรรมชาติ
ก.

5.ขอใดไมใชประโยชนของสําลีกานสรางภาพให
เกิดจุดที่สวยงาม
ก. มีจําหนายตามทองตลาด
ข. หยิบใชงาย,สะอาด
ค. มีการแกะสลักลวดลายที่สวยงาม
ง. มีสีขาวสีเดียว,ราคาถูก
6.ขอใดไมใชภาพจุดที่เกิดจากฝมือมนุษย
ก.

ข.

ข.

ค.

ค.

ง.

ง.
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7.การรางภาพและใชสําลีกานสรางภาพใหเกิด
จุดควรเริ่มจากสวนใดกอน
ก. พื้นที่วาง
ข. จุดเดนของภาพ
ค. พื้นดานลาง
ง. บริเวณที่เราสนใจ

9.การจุดโดยใชสําสีกานเพื่อใหภาพพื้นหลัง
มีมิติควรใชสีอะไร
ก. ใชสีเขมจุดแบบกระจายเต็มภาพ
ข. ใชสีออนจุดตามเสนที่รางภาพไว
ค. ใชสีจุดตามใจฉัน
ง. ใชสีออนจุดใหสีใกลเคียงกัน

8.สําลีกานชนิดใดเหมาสมะกับการสรางสรรค
งานศิลปโดยการจุดเก็บรายละเอียด
ก.

10.ภาพจุดการจัดองคประกอบศิลปควรเปน
ภาพอยางไร
ก.
39

ข.

ข.

ค.

ค.

ง.

ง.
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