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2

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

คูมือการใชแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคงานศิลป
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ไดจัดทําข้ึนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยนําเสนอแบบฝกทักษะเปนรายชั่วโมง เพ่ือให
ครูผูสอนนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสะดวกยิ่งข้ึน ซึ่งมีเนื้อหาท่ีเนนการฝกการใชทักษะสี
น้ํา แบงเปน 8 ชุดกิจกรรม โดยคูมือเลมนี้นําเสนอชุดท่ี 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน
สรางภาพจากจุดผูเรียนจะเรียนตั้งแตเรื่องท่ีซับซอนนอยไปหาเรื่องซับซอนมากเพ่ือสงเสริมความคิด
สรางสรรคของผูเรียน และผูเรียนจะตองศึกษาตามข้ันตอนตามคําแนะนําการใชแบบฝกทักษะ
ผูจัดทําจึงออกแบบแบบฝกทักษะใหสอดคลองกับธรรมชาติของสาระวิชาสาระทัศนศิลป ซึ่งเปนวิชาท่ี
เนนการปฏิบัติ มีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีเนนการสาธิตและใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความคิด
สรางสรรคของตนเองรวมกันจนสามารถปฏิบัติไดเองตามธรรมชาติ สามารถเชื่อมโยงทักษะความรู
ความสามารถพัฒนาผลงานใหเกิดความสมบูรณและมีคุณคาได

ผูจัดทําหวังวาคูมือแบบฝกการใชทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด เลมนี้ท่ี
สรางข้ึนคงจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนให
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งข้ึน

รุงทิพย  มีสําลี
ผูจัดทํา
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แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

คําช้ีแจงสําหรับครูผูสอน

1. ศึกษารายละเอียดแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
2. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนสื่อการเรียนรูและเอกสารอ่ืนๆใหพรอม
3. ครูตองจัดลําดับสื่อการเรียนการสอนหรือเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนใน
แบบฝกทักษะใหถูกตองตามลําดับกอนหลัง
4. ครูควรชี้แจงบทบาทและหนาท่ีของผูเรียนและกําหนดขอตกลงรวมกันเพ่ือใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเปนไปดวยความเรียบรอย
6. ครูจัดใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 20 ขอและปฏิบัติผลงานแบบฝกทักษะการใชสี
น้ําสรางดวยสําลีกานภาพจากจุด เพ่ือประเมินความรูพ้ืนฐานของผูเรียนกอนเรียน
7. ครูตองแจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบกอนทําแบบฝกทักษะทุกครั้ง
8. ลําดับข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนแบงออกเปน 3 ข้ันตอนคือ
8.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน

8.2 ข้ันสอน (ประยุกตใชรูปแบบการการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว 5 ข้ัน)
8.3 ข้ันสรุปความรู

9. ขณะท่ีผูเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนรูครูควรดูแลใหคําแนะนําปรึกษาเม่ือผูเรียนมีปญหาหรือ
ขอสงสัยในการปฏิบัติงานของผูเรียนแตละกลุมอยางใกลชิด
10. การสรุปบทเรียนควรเปดโอกาสใหผูเรียนแตละกลุมมีสวนรวมในการสรุปใหมากชวยกันสรุปหรือ
อาจจะเนนกิจกรรมเปนรายกลุม
11. ครูควรเสริมแรงแกผูเรียนในการเรียนรูดวยการชมเชยรางวัลและการใหกําลังใจ
12. ครูควรเนนย้ําความรูเดิมนํามาเชื่อมโยงในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีกําลังจัดอยูโดยควรเนนย้ําทุกครั้ง
ท่ีสอนเนื้อหาใหมเพ่ือใหผูเรียนไดนําความรูความสามารถในเนื้อหาท่ีเรียนผานไปแลวมาใชใหเกิด
ประโยชนอยูเสมอจะทําใหเกิดการเรียนรูท่ีคงทนในเนื้อหาท่ีเรียนดวย
13.ครูประเมินผลตามแบบประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและบันทึกผลตามแบบ

ประเมินผลในแตละกิจกรรมทุกกิจกรรม
14. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 20 ขอและปฏิบัติผลงานจากแบบฝกทักษะการใชสีน้ํา
ดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
15. ประเมินผลดวยแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุดนําผลเปรียบเทียบเพ่ือ
ทราบผลการพัฒนาในแตละเรื่อง

4

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

คําช้ีแจงสําหรับครูผูสอน

1. ศึกษารายละเอียดแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
2. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนสื่อการเรียนรูและเอกสารอ่ืนๆใหพรอม
3. ครูตองจัดลําดับสื่อการเรียนการสอนหรือเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนใน
แบบฝกทักษะใหถูกตองตามลําดับกอนหลัง
4. ครูควรชี้แจงบทบาทและหนาท่ีของผูเรียนและกําหนดขอตกลงรวมกันเพ่ือใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเปนไปดวยความเรียบรอย
6. ครูจัดใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 20 ขอและปฏิบัติผลงานแบบฝกทักษะการใชสี
น้ําสรางดวยสําลีกานภาพจากจุด เพ่ือประเมินความรูพ้ืนฐานของผูเรียนกอนเรียน
7. ครูตองแจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบกอนทําแบบฝกทักษะทุกครั้ง
8. ลําดับข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนแบงออกเปน 3 ข้ันตอนคือ
8.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน

8.2 ข้ันสอน (ประยุกตใชรูปแบบการการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว 5 ข้ัน)
8.3 ข้ันสรุปความรู

9. ขณะท่ีผูเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนรูครูควรดูแลใหคําแนะนําปรึกษาเม่ือผูเรียนมีปญหาหรือ
ขอสงสัยในการปฏิบัติงานของผูเรียนแตละกลุมอยางใกลชิด
10. การสรุปบทเรียนควรเปดโอกาสใหผูเรียนแตละกลุมมีสวนรวมในการสรุปใหมากชวยกันสรุปหรือ
อาจจะเนนกิจกรรมเปนรายกลุม
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12. ครูควรเนนย้ําความรูเดิมนํามาเชื่อมโยงในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีกําลังจัดอยูโดยควรเนนย้ําทุกครั้ง
ท่ีสอนเนื้อหาใหมเพ่ือใหผูเรียนไดนําความรูความสามารถในเนื้อหาท่ีเรียนผานไปแลวมาใชใหเกิด
ประโยชนอยูเสมอจะทําใหเกิดการเรียนรูท่ีคงทนในเนื้อหาท่ีเรียนดวย
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5

1.เพ่ือฝกทักษะการใชสีน้ําดวยกานสําลีสรางภาพจากจุด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5

2. เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคงานศิลปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
3. เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนได
4. เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจของผูเรียนใหมีความตื่นตัวและกระตือรือรนในการเรียน

มากข้ึน
5. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลี

กานสรางภาพจากจุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

จุดประสงคการเรียนรู
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แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

บทบาทครูผูสอน

1. จัดเตรียมเอกสารแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุดและสื่ออุปกรณให
พรอมกอนลวงหนาท้ังนี้เพ่ือใหการใชเอกสารสื่อและอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

2. ครูเปนผูสาธิตข้ันตอนและแนะนําเทคนิควิธีการการปฏิบัติงานดานทัศนศิลป แบบฝก
ทักษะการใชทักษะสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุดโดยสาธิตการปฏิบัติงานใหผูเรียนไดดู
ตามลําดับตั้งแตตนจนจบโดยสาธิตจากแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยกานสําลีซึ่งลักษณะงานจะมี
ลาดับข้ันจากงายไปหายากเปนการเชื่อมโยงความรูเรื่องท่ีเรียนแลวกับเรื่องใหมเม่ือมีจุดสังเกต
จุดสําคัญหรือเทคนิคท่ีจะชวยใหปฏิบัติงานงายข้ึนครูจะแจงใหทราบหรือย้ําเตือนทุกครั้ง

3. ครูคอยแนะนําสิ่งท่ีเปนปญหาติดขัดซึ่งเปนสาเหตุใหการปฏิบัติงานลาชา
4. ครูสังเกตและควบคุมการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการวัดและประเมินผลใหเปนไป

ตามลําดับข้ันตอน
5. ใหผูเรียนศึกษาใบความรูปฏิบัติกิจกรรมใบงานตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนดในแบบฝก

ทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีาน
6. ครูควรดูแลนักเรียนใหความชวยเหลืออยางใกลชิด ใหกําลังใจเสริมแรงคอยสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู อํานวยความสะดวกแกผู เรียน เพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมบรรลุตาม
จุดประสงคการเรียนรู
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พรอมกอนลวงหนาท้ังนี้เพ่ือใหการใชเอกสารสื่อและอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

2. ครูเปนผูสาธิตข้ันตอนและแนะนําเทคนิควิธีการการปฏิบัติงานดานทัศนศิลป แบบฝก
ทักษะการใชทักษะสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุดโดยสาธิตการปฏิบัติงานใหผูเรียนไดดู
ตามลําดับตั้งแตตนจนจบโดยสาธิตจากแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยกานสําลีซึ่งลักษณะงานจะมี
ลาดับข้ันจากงายไปหายากเปนการเชื่อมโยงความรูเรื่องท่ีเรียนแลวกับเรื่องใหมเม่ือมีจุดสังเกต
จุดสําคัญหรือเทคนิคท่ีจะชวยใหปฏิบัติงานงายข้ึนครูจะแจงใหทราบหรือย้ําเตือนทุกครั้ง

3. ครูคอยแนะนําสิ่งท่ีเปนปญหาติดขัดซึ่งเปนสาเหตุใหการปฏิบัติงานลาชา
4. ครูสังเกตและควบคุมการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการวัดและประเมินผลใหเปนไป

ตามลําดับข้ันตอน
5. ใหผูเรียนศึกษาใบความรูปฏิบัติกิจกรรมใบงานตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนดในแบบฝก

ทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีาน
6. ครูควรดูแลนักเรียนใหความชวยเหลืออยางใกลชิด ใหกําลังใจเสริมแรงคอยสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู อํานวยความสะดวกแกผู เรียน เพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมบรรลุตาม
จุดประสงคการเรียนรู
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แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

บทบาทของผูเรียน

1. เตรียมวัสดุอุปกรณการเรียนใหครบและพรอมเสมอ
2. ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
3. ปฏิบัติงานแบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด
4. ทําความเขาใจในจุดประสงคการเรียนรูของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. รวมกิจกรรมการอภิปรายสนทนาซักถามและกิจกรรมการเรียนรูอยางพรอม

เพรียง
6. ศึกษาใบความรูตามลําดับท่ีกําหนดไวในแผนการกิจกรรมการเรียนรู
7. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานตามลําดับท่ีกําหนดไวในแผนการกิจกรรมการเรียนรู
8. เปนผูสังเกตการสาธิตการปฏิบัติผลงานแบบฝกการใชทักษะสีน้ําดวยสําลี

กานสรางภาพจากจุดจากการสาธิตโดยครูผูสอน
9. รวมนําเสนอผลงานนําเสนอเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด
10. รวมแสดงความคิดเห็นสรุปความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ทัศนศิลป ป.5
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แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

1. ขอใดกลาวถึงความหมายของ“จุด”ได
ถูกตอง

ก. จุดมีรูปรางท่ีสวยงามสัมผัสดวยมือได
ข. จุดไมมีมิติเม่ือรวมตัวกันจะเกิดเปน

รูปราง
ค. จุดมีรูปรางโปรงแสงจับตองไมได
ง. จุดมีรูปทรงท่ีแข็งแรง ม่ันคง สงางาม

4. วัสดุชนิดใดท่ีเกิดจากฝมือมนุษย
ก. กานกลวยระบายสี
ข. กอนหินเล็กๆ กลมๆ ระบายสี
ค. ดินน้ํามันปนเปนกอนเล็กๆ ระบายสี
ง. สิ่งแหลมคมแตม กด จิ้มเปนรอยกลมๆ
ลงบนผิวพ้ืนท่ีวาง

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

5.จุดท่ีเกิดจากการใชสําลีกาน เกิดข้ึนอยางไร
ก. จุดท่ีเกิดจากธรรมชาติ

ข. จุดท่ีเกิดจากฝมือมนุษย
ค. จุดท่ีเกิดจากการปาฝาผนัง
ง. จุดท่ีเกิดจากการหยดสี

3. ภาพในขอใดคือจุดท่ีเกิดจากธรรมชาติ

ก.ข.

ค. ง.

6. จุดท่ีเกิดจากฝมือมนุษยคือภาพใด

ก. ข.

ค. ง.

.

ทัศนศิลป ป.5

แบบทดสอบกอนเรียน
การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

คําช้ีแจงใหนักเรียนกากบาท × ทับขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว
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แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

7.ขอใดคือ
ข้ันตอนแรก
ของการใช
สําลีกานสราง
ภาพใหเกิด
จุด

ก. การ
ผสมสี
ใส
จานสี

ข. การ
ราง
ภาพ

ค. การ
เตรีย
ม
อุปกร
ณ

ง. การ
จุดสีท่ี
ใช
ความ
คิด
สราง
สรรค

9.การจุดโดยใชสําสีกาน
เพ่ือใหภาพเกิด

ความสวยงามมีมิติ
ควรทําอยางไร

ก. จุดแบบกระจาย
เต็มภาพ

ข. จุดตามเสนท่ีราง
ภาพไว

ค. จุดตามใจฉัน
ง. จุดแบบถ่ีๆ ใชสี

ใหใกลเคียงกัน

ทัศนศิลป ป.5

9

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

7.ขอใดคือ
ข้ันตอนแรก
ของการใช
สําลีกานสราง
ภาพใหเกิด
จุด

ก. การ
ผสมสี
ใส
จานสี

ข. การ
ราง
ภาพ

ค. การ
เตรีย
ม
อุปกร
ณ

ง. การ
จุดสีท่ี
ใช
ความ
คิด
สราง
สรรค

9.การจุดโดยใชสําสีกาน
เพ่ือใหภาพเกิด

ความสวยงามมีมิติ
ควรทําอยางไร

ก. จุดแบบกระจาย
เต็มภาพ

ข. จุดตามเสนท่ีราง
ภาพไว

ค. จุดตามใจฉัน
ง. จุดแบบถ่ีๆ ใชสี

ใหใกลเคียงกัน

ทัศนศิลป ป.5

9

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

7.ขอใดคือ
ข้ันตอนแรก
ของการใช
สําลีกานสราง
ภาพใหเกิด
จุด

ก. การ
ผสมสี
ใส
จานสี

ข. การ
ราง
ภาพ

ค. การ
เตรีย
ม
อุปกร
ณ

ง. การ
จุดสีท่ี
ใช
ความ
คิด
สราง
สรรค

9.การจุดโดยใชสําสีกาน
เพ่ือใหภาพเกิด

ความสวยงามมีมิติ
ควรทําอยางไร

ก. จุดแบบกระจาย
เต็มภาพ

ข. จุดตามเสนท่ีราง
ภาพไว

ค. จุดตามใจฉัน
ง. จุดแบบถ่ีๆ ใชสี

ใหใกลเคียงกัน

ทัศนศิลป ป.5



10

8. สําลีกาน
ชนิดใดใม
เหมาะกับการ
สรางสรรค

งานศิลป
โดยการจุด

ก.

ข.

ค.

ง.

10. ภาพจุดลักษณะใด
จัดอยูในรูป
องคประกอบศิลปท่ี
สวยงามท่ีสุด

ก.

ข.

ค.

10

8. สําลีกาน
ชนิดใดใม
เหมาะกับการ
สรางสรรค

งานศิลป
โดยการจุด

ก.

ข.

ค.

ง.

10. ภาพจุดลักษณะใด
จัดอยูในรูป
องคประกอบศิลปท่ี
สวยงามท่ีสุด

ก.

ข.

ค.

10

8. สําลีกาน
ชนิดใดใม
เหมาะกับการ
สรางสรรค

งานศิลป
โดยการจุด

ก.

ข.

ค.

ง.

10. ภาพจุดลักษณะใด
จัดอยูในรูป
องคประกอบศิลปท่ี
สวยงามท่ีสุด

ก.

ข.

ค.



11

ง.

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด ทัศนศิลป ป.5

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว
(Harrow”Instructional Model for Psychomotor domain)

1. ทฤษฎ/ีหลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
แฮรโรว(Harrow, 1972: 96-99) ไดจัดลําดับข้ันของการเรียนรูทางดานทักษะปฏิบัติไว

5 ข้ัน โดยเริ่มจากระดับท่ีซับซอนนอยไปจนถึงระดับท่ีซับซอนมาก ดังนั้นการกระทําจึงเริ่มจาก
การเคลื่อนไหวกลามเนื้อใหญไปถึงการเคลื่อนไหวกลามเนื้อยอยลําดับข้ันดังกลาวไดแกการ
เลียนแบบ การลงมือกระทําตามคําสั่ง การกระทําอยางถูกตองสมบูรณ การแสดงออกและการ
กระทําอยางเปนธรรมชาติ
2. วัตถุประสงคของรูปแบบ

รูปแบบนี้มุงชวยใหผูเรียนเกิดความสามารถทางดานทักษะปฏิบัติตางๆ กลาวคือ
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แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด ทัศนศิลป ป.5

3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ข้ันท่ี 1 ข้ันการเลียนแบบ  เปนข้ันท่ีใหผูเรียนสังเกตการณกระทําท่ีตองการใหผูเรียนทํา

ได ซึ่งผูเรียนยอมจะรับรูหรือสังเกตเห็นรายละเอียดตางๆ ไดไมครบถวน แตอยางนอยผูเรียนจะ
สามารถบอกไดวา ข้ันตอนหลักของการกระทํานั้นๆ มีอะไรบาง

ข้ันท่ี 2 ข้ันการลงมือกระทําตามคําสั่ง เม่ือผูเรียนไดเห็นและสามารถบอกข้ันตอนของ
การกระทําท่ีตองการเรียนรูแลว ใหผูเรียนลงมือทําโดยไมมีแบบอยางใหเห็นผูเรียนอาจลงมือทํา
ตามคําสั่งของผูสอน หรือทําตามคําสั่งท่ีผูสอนเขียนไวในคูมือก็ได การลงมือปฏิบัติตามคําสั่งนี้
แมผูเรียนจะยังไมสามารถทําไดสมบูรณแตอยางนอยผูเรียนก็ไดประสบการณในการลงมือทํา
และ คนพบปญหาตางๆ  ซึ่งชวยใหเกิดการเรียนรูและการปรับการกระทําใหถูกตองสมบูรณข้ึน

ข้ันท่ี 3 ข้ันการกระทําอยางถูกตองสมบูรณ (Precision) ข้ันนี้เปนข้ันท่ีผูเรียนจะตอง
ฝกฝนจนสามารถทําสิ่งนั้นๆ ไดอยางถูกตองสมบูรณ โดยไมจําเปนตองมีแบบอยางหรือมีคําสั่ง
นําทางการกระทํา การกระทําท่ีถูกตองแมนตรง พอดี สมบูรณแบบ เปนสิ่งท่ีผูเรียนจะตอง
สามารถทําไดในข้ันนี้

ข้ันท่ี 4 ข้ันการแสดงออก (articulation) ข้ันนี้เปนข้ันท่ีผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนมาก
ข้ึน จนกระท้ังสามารถกระทําสิ่งนั้นไดถูกตองสมบูรณแบบอยางคลองแคลว รวดเร็ว ราบรื่น
และดวยความม่ันใจ

ข้ันท่ี 5 ข้ันการกระทําอยางเปนธรรมชาติ(naturalization) ข้ันนี้เปนข้ันท่ีผูเรียน
สามารถกระทําสิ่งนั้นๆ อยางสบายๆ เปนไปอยางอัตโนมัติ โดยไมรูสึกวาตองใชความพยายาม
เปนพิเศษ ซึ่งตองอาศัยการปฏิบัติบอยๆ ในสถานการณตางๆ ท่ีหลากหลาย
4. ผลท่ีผูเรียนจะไดรีบจากการเรียนตามรูปแบบ
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1. มาตรฐานการเรียนรู

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด ทัศนศิลปป.5

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระทัศนศิลป)รหัสวิชา  ศ. 15101 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานเวลา 8 ชั่วโมง
แผนกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุดเวลา 1 ชั่วโมง
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4.จุดประสงคการเรียนรู

2. สาระสําคัญ

3. ตัวช้ีวัด

มาตรฐาน ศ1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค
วิเคราะหวิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยาง
อิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

จุดเปนองคประกอบอันดับแรกของงานศิลปะ เม่ือนํามาเรียงตอกันตามตําแหนงท่ี
เหมาะสมอยางตอเนื่องและซ้ําๆ กัน ก็จะทําใหเกิดเปนเสน รูปราง-รูปทรง พ้ืนผิว น้ําหนักออน-แก
และเปนสิ่งท่ีชวยเนนการออกแบบใหนาดูยิ่งข้ึน

ศ 1.1ป. 5/3 วาดภาพ โดยใชเทคนิคของแสงเงา น้ําหนัก วรรณะสี

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

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

ทัศนศิลป ป.5
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5. สาระการเรียนรู

6. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

1. ความหมายของจุด
2. ลักษณะของจุด
3. การนําจุดมาใชสรางสรรคงานศิลป
4. สรางภาพจากจุด

6.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1.ครูนําภาพตัวอยาง การใชจุดในการสรางภาพ มาใหนักเรียนดูและเขียนบรรยายใต

ภาพวามีลักษณะการเกิดจุดไดอยางไร มีวัสดุอะไรบางท่ีสรางจุดไดสวยงาม
2. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเก่ียวกับภาพตัวอยางวัสดุท่ีใชสรางจุด ซึ่งเปนสิ่ง

สําคัญในการสรางสรรคผลงานไดอยางงายและรวดเร็ว นักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาพ
3. ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูการใชสําลีกานสรางภาพจากจุด ใหนักเรียนทราบ

6.2 ข้ันสอน(ตามรูปแบบทักษะปฏิบัติของแฮรโรว 5 ข้ัน)
ข้ันท่ี 1 ข้ันการเลียนแบบ
1.1 ครูนําเสนอความรูใหมการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุดโดยใหนักเรียน

ศึกษาใบความรูท่ี 1 ความหมายของจุด,ใบความรูท่ี 2 ลักษณะของจุด,ใบงานท่ี 3การใชจุดสรางสรรค
งานศิลป}และใบงานท่ี 4 การสรางภาพจากจุด ครูผูสอนเสริมดวยกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู และแสดงความคิดเห็นรวมกัน
แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

1.2 ใหผูเรียนสังเกตภาพ จุดตางๆ ในใบความรูเสนอความคิดเห็น
รายละเอียดตางๆ ข้ันตอนการสรางภาพท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคของผูเรียนเอง ผูเรียนเลือกภาพ
ท่ีตนเองสนใจสามารถเลียนแบบผลงานไดโดยใชสําลีกานสรางภาพใหเกิดจุด

1.3ครูยกตัวอยางถึงข้ันตอนการทํา หลักสําคัญตางๆ และวิธีการใชสีน้ําดวยสําลี
กานสรางภาพจากจุดโดยใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกัน

1.4 ใหนักเรียนจัดกลุม 3 คน (มีเรียนเกง ออน ปานกลาง) โดยทํางานรวมกันเปน
ทีมคละความสามารถสรางผลงานท่ีดีมีคุณภาพ

ทัศนศิลป ป.5
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ข้ันท่ี 2 ข้ันการลงมือกระทําตามคําสั่ง
2.1 ตัวแทนนักเรียนแจกใบงานท่ี 1 ฝกการสรางภาพจากจุดดวยสําลีกาน
2.2 ครูปฏิบัติตามในใบงานท่ี 1 ใหดูเปนตัวอยาง และใหกลุมผูเรียนแบงงานกันตาม

ความสามารถลงมือกระทําตามคําสั่งในใบงานท่ี 1 ฝกการสรางภาพจากจุดดวยสําลีกานตามภาพ
ตัวอยาง

ข้ันท่ี 3 ข้ันการกระทําอยางถูกตองสมบูรณ (Precision)
3.1 ตัวแทนนักเรียนแจกใบงานท่ี 2ฝกการสรางจุดดวยสําลีกานโดยการหยดสีและ

สลัดสีตามภาพตัวอยางโดยผสมสีใหคอนขางเหลวสรางภาพจากจุดท่ีแปลกใหมอยางถูกตองสมบูรณ
ใชกลุมเดิมปฏิบัติผลงานรวมกัน

3.2 ครูคอยแนะนําสิ่งท่ีเปนปญหาติดขัด ซึ่งเปนสาเหตุใหปฏิบัติการลาชา
ข้ันท่ี 4 ข้ันการแสดงออก (articulation)

4.1นักเรียนรับใบงานท่ี 3สรางภาพจุดดวยสําลีกานใหเปนรูปแบบตางๆโดยให
นักเรียนแสดงออกถึงการวาดภาพรูปแบบตางๆ ตามความคิดสรางสรรคจุดสีดวยสําลีกานใชกลุมเดิม
ปฏิบัติผลงานรวมกัน

4.2 ครูคอยแนะนําสิ่งท่ีเปนปญหาติดขัด ซึ่งเปนสาเหตุใหปฏิบัติการลาชา
ข้ันท่ี 5 ข้ันการกระทําอยางเปนธรรมชาติ(naturalization)

5.1ตัวแทนนักเรียนแจกใบงานท่ี 4สรางจุดดวยสําลีกานตามความคิดสรางสรรค
และจินตนาการโดยใชกลุมเดิมปฏิบัติผลงานรวมกันวาดภาพจัดเปนรูปองคประกอบศิลป ตาม
ความคิดของตนเองและสรางจุดดวยสําลีกาน

5.2 ครูคอยแนะนําสิ่งท่ีเปนปญหาติดขัด ซึ่งเปนสาเหตุใหปฏิบัติการลาชา

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

6.3 ข้ันสรุปความรู
6.3.1 คัดเลือกผลงานจากกลุมท่ีดีท่ีสุด 2กลุม ใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานของ

ตนเองท่ีสําเร็จแลว
6.3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

และวิธีการใชในการปฏิบัติงานครั้งตอไป
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8. การวัดและประเมินผล

9. กิจกรรมเสนอแนะ

7.1 รูปภาพตัวอยางการใชจุดรูปแบบตางๆ
7.2 วัสดุ อุปกรณสีน้ํา สําลีกาน กระดาษวาดเขียน
7.3 ใบความรู
7.4 ใบงาน
7.5 หองเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล ๒(วัดศรีบุรีรตนาราม)

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

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

นักเรียนตองฝกสังเกตลักษณะการใชจุดรูปแบบตางๆจดจําข้ันตอน วิธีการปฏิบัติผลงาน
บอยๆ เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคงานศิลปตลอดจนศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูตางๆ
เพ่ือกิจกรรมการปฏิบัติงานครั้งตอไป

ทัศนศิลป ป.
552
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7.2 วัสดุ อุปกรณสีน้ํา สําลีกาน กระดาษวาดเขียน
7.3 ใบความรู
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8.1 วิธีการวัดและประเมินผล
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แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด
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ทัศนศิลป ป.
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บันทึกผลหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู

10. ความคิดเห็นของผูบริหาร
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ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๒(วัดศรีบุรีรตนาราม)
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ปญหาและอุปสรรค
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ใบความรู

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด ทัศนศิลป ป.5

1. ความหมายของจุด จุด (Point Dot) เปนทัศนธาตุอันดับแรกไมมี
มิติ แตเม่ือนํามาเรียงรอยตอกัน จะทําใหเกิดเปนเสน
และถานําจุดหลายๆ จุดมารวมกลุมกันอยางหนาแนน ก็
จะเกิดเปนรูปราง หรือการรวมตัวกันของจุดท่ีมีน้ําหนัก
และปริมาตรก็จะเกิดรูปทรงตางๆ ข้ึน

ใบความรูที่ 1
ความหมายของจุด

แสดงความคิดเห็นเก่ียวภาพขางบนนี้
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.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

ใบความรู
ใบความรูที่ 2

ลักษณะของจุด

ทัศนศิลป ป.5

2. ลักษณะของจุด

จุด หมายถึง รอยหรือแตมท่ีมีลักษณะกลมๆ ปรากฏท่ีผิวพ้ืน ไมมีขนาด ความ
กวาง ความยาว ความหนา แบงแยกไมได เปนสิ่งท่ีเล็กท่ีสุด สามารถเคลื่อนไหวไปในท่ีวาง
ได จุดเปนธาตุเริ่มแรกท่ีทําใหเกิดธาตุอ่ืนๆ ข้ึน

1.1 จุดท่ีเกิดจากธรรมชาติ จุดกระจัดกระจายอยูตามธรรมชาติมากมายในสิ่ง
ตางๆ ท่ีธรรมชาติสรางข้ึน เชน จุดปรากฏท่ีสวนตางๆ ของพืชและสัตวบางชนิด จุดท่ี
มองเห็นตามกลุมดาวบนทองฟา จุดบนวัตถุธาตุบางชนิด เชน ดิน หิน แร เปนตน

1.2 จุดท่ีเกิดจากฝมือมนุษย มนุษยใชสิ่งแหลมคมแตม กด จิ้ม เปนรอย
กลมๆ ลงบนผิวพ้ืนท่ีวาง ทําใหเกิดเปนรอยแตมเปนจุดเดียวหรือหลายจุดไมมีความหมาย
หรือเปนลวดลายท่ีจงใจใหเปน เชน จุดท่ีปรากฏบนกระดาษจุดเดียว จุดตอเนื่องลักษณะ
ไขปลา จุดท่ีรวมเปนกลุมอยางอิสระ จุดท่ีรวมตัวเคลื่อนไหวกระจายเปนระยะเทาๆ กัน
อยางมีระเบียบเปนตน
จุดเปนองคประกอบแรกท่ีทําใหเกิดธาตุตางๆ ท่ีนํามาประกอบสัมพันธกัน รวมกลุมกัน
เปน องคประกอบศิลป จุดเม่ือปรากฏบนท่ีวางจะมีปฏิกิริยาโตตอบผลักดันกันหรือดึงดูด
กัน จุดท่ีรวมกันเปนกลุมทําใหมองเห็นโครงสรางจากจินตนาการเปนรูปแบบคงท่ีและ
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม

2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม

รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนประจํา ให 3 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทํานอยครั้ง ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน            ระดับคุณภาพ
13 - 15 ดี
8 - 13 ปานกลาง
5 - 7 ปรับปรุง

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

วันท่ี................................................................
จากจ ุดแบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ

เกณฑการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

เรื่อง การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

ประเด็น
การ

ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

4 3 2 1
1.บทบาท

หนาท่ี
มีการกําหนดบทบาท
หนาท่ีสมาชิกไว
ชัดเจน

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 1 อยาง

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 2 อยาง

ไมมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ี

2.การมี
สวนรวม

สมาชิกทุกคนมีสวน
รวมในการปฏบิัติ
งานกลุม

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ
ปฏิบัติงานกลุมเปน
สวนนอย

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุมเปน
สวนนอย
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แบบประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

3.ความ
รับผิดชอบ

สมาชิกทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายไม
หลีกเลี่ยงงาน งาน
เสร็จทันตามเวลาท่ี
กําหนด

สมาชิกสวนใหญ
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย ไม
หลีกเลี่ยงงาน งาน
เสร็จทันตามเวลาท่ี
กําหนด

สมาชิกสวนนอย
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
หลีกเลี่ยงงานเปน
บางคน งานเสร็จชา
กวาเวลาท่ีกําหนด
เล็กนอย

สมาชิกสวนใหญไม
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
หลีกเลี่ยงงานเปน
บางคน งานเสร็จ
ชากวากําหนด

4.รับฟง
ความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
อยางมีเหตผุลและ
สรางสรรค

สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนใหญไม
รับฟงความคิดเห็น
ผู อ่ื น  แ ล ะ ไ ม มี
เหตุผลเลย

5.
ผลสําเร็จ
ของงาน

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกทุกคน
ในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
1-2 คนในกลุม
เทาน้ัน

ระดับคุณภาพ
 คะแนน 16-20 ดีมาก
 คะแนน 11-15 ดี
 คะแนน 6-10 พอใช

คะแนน 0-5 ควรปรับปรุง

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

แบบประเมินกิจกรรม ใบงานท่ี 1ฝกการสรางภาพจากจุดดวยสําลีกาน
หนวยการเรียนรูท่ี 1 การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม 1......................................................................

2.......................................................................
3.......................................................................

คําช้ีแจง:ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ในชองท่ีตรงกับความเปนจริง

พฤติกรรมท่ีสังเกต
คะแนน

3 2 1
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2.......................................................................
3.......................................................................

คําช้ีแจง:ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ในชองท่ีตรงกับความเปนจริง

พฤติกรรมท่ีสังเกต
คะแนน

3 2 1

ทัศนศิลป ป.5
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เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม

รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนประจาํ ให 3 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทํานอยครั้ง ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน            ระดับคุณภาพ
13 - 15 ดี
8 - 13 ปานกลาง
5 - 7 ปรับปรุง

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

วันท่ี..............................................................
แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

ใบงานท่ี 1 ฝกการสรางภาพจากจุดดวยสําลีกาน
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานสรางภาพจากจุด

ประเด็น
การ

ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

4 3 2 1
1.บทบาท

หนาท่ี
มีการกําหนดบทบาท
หนาท่ีสมาชิกไว
ชัดเจน

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 1 อยาง

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 2 อยาง

ไมมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ี

2.การมี
สวนรวม

สมาชิกทุกคนมีสวน
รวมในการปฏบิัติ
งานกลุม

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ
ปฏิบัติงานสวนนอย

สมาชิกสวนใหญไม
มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

3.ความ สมาชิกทุกคนทํางาน สมาชิกสวนใหญ สมาชิกสวนนอย สมาชิกสวนใหญไม

ทัศนศิลป ป.5
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เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม

รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนประจาํ ให 3 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทํานอยครั้ง ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน            ระดับคุณภาพ
13 - 15 ดี
8 - 13 ปานกลาง
5 - 7 ปรับปรุง

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

วันท่ี..............................................................
แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

ใบงานท่ี 1 ฝกการสรางภาพจากจุดดวยสําลีกาน
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานสรางภาพจากจุด

ประเด็น
การ

ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

4 3 2 1
1.บทบาท

หนาท่ี
มีการกําหนดบทบาท
หนาท่ีสมาชิกไว
ชัดเจน

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 1 อยาง

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 2 อยาง

ไมมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ี

2.การมี
สวนรวม

สมาชิกทุกคนมีสวน
รวมในการปฏบิัติ
งานกลุม

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ
ปฏิบัติงานสวนนอย

สมาชิกสวนใหญไม
มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

3.ความ สมาชิกทุกคนทํางาน สมาชิกสวนใหญ สมาชิกสวนนอย สมาชิกสวนใหญไม
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เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม

รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนประจาํ ให 3 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทํานอยครั้ง ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน            ระดับคุณภาพ
13 - 15 ดี
8 - 13 ปานกลาง
5 - 7 ปรับปรุง

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

วันท่ี..............................................................
แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

ใบงานท่ี 1 ฝกการสรางภาพจากจุดดวยสําลีกาน
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานสรางภาพจากจุด

ประเด็น
การ

ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

4 3 2 1
1.บทบาท

หนาท่ี
มีการกําหนดบทบาท
หนาท่ีสมาชิกไว
ชัดเจน

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 1 อยาง

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 2 อยาง

ไมมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ี

2.การมี
สวนรวม

สมาชิกทุกคนมีสวน
รวมในการปฏบิัติ
งานกลุม

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ
ปฏิบัติงานสวนนอย

สมาชิกสวนใหญไม
มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

3.ความ สมาชิกทุกคนทํางาน สมาชิกสวนใหญ สมาชิกสวนนอย สมาชิกสวนใหญไม

ทัศนศิลป ป.5
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แบบประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

รับผิดชอบ ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายงานเสร็จ
ทันตามเวลาท่ี
กําหนด

ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จทันตาม
เวลาท่ีกําหนด

ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวาเวลา
ท่ีกําหนดเล็กนอย

ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวา
กําหนด

4.รับฟง
ความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
อยางมีเหตผุลและ
สรางสรรค

สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนใหญไม
รับฟงความคิดเห็น
ผูอ่ืนและไมมี
เหตุผลเลย

5
ผลสําเร็จ
ของงาน

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกทุกคน
ในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

เ กิ ด จ า ก ค ว า ม
รวมมือของสมาชิก
1-2ค น ใ น ก ลุ ม
เทาน้ัน

ระดับคุณภาพ
 คะแนน16-20 ดีมาก
 คะแนน11-15 ดี
 คะแนน6-10 พอใช

คะแนน0-5 ควรปรับปรุง

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

ใบงานท่ี 2ฝกสรางจุดดวยสําลีกานโดยการหยดสีและสลัดสี
หนวยการเรียนรูท่ี 1 การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม 1......................................................................

2.......................................................................
3.......................................................................

คําชี้แจง: ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย ในชองท่ีตรงกับความเปนจริง

พฤติกรรมท่ีสังเกต
คะแนน

3 2 1

ทัศนศิลป ป.5
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แบบประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

รับผิดชอบ ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายงานเสร็จ
ทันตามเวลาท่ี
กําหนด

ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จทันตาม
เวลาท่ีกําหนด

ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวาเวลา
ท่ีกําหนดเล็กนอย

ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวา
กําหนด

4.รับฟง
ความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
อยางมีเหตผุลและ
สรางสรรค

สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนใหญไม
รับฟงความคิดเห็น
ผูอ่ืนและไมมี
เหตุผลเลย

5
ผลสําเร็จ
ของงาน

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกทุกคน
ในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

เ กิ ด จ า ก ค ว า ม
รวมมือของสมาชิก
1-2ค น ใ น ก ลุ ม
เทาน้ัน

ระดับคุณภาพ
 คะแนน16-20 ดีมาก
 คะแนน11-15 ดี
 คะแนน6-10 พอใช

คะแนน0-5 ควรปรับปรุง

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

ใบงานท่ี 2ฝกสรางจุดดวยสําลีกานโดยการหยดสีและสลัดสี
หนวยการเรียนรูท่ี 1 การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม 1......................................................................

2.......................................................................
3.......................................................................

คําชี้แจง: ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย ในชองท่ีตรงกับความเปนจริง

พฤติกรรมท่ีสังเกต
คะแนน

3 2 1
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แบบประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

รับผิดชอบ ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายงานเสร็จ
ทันตามเวลาท่ี
กําหนด

ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จทันตาม
เวลาท่ีกําหนด

ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวาเวลา
ท่ีกําหนดเล็กนอย

ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวา
กําหนด

4.รับฟง
ความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
อยางมีเหตผุลและ
สรางสรรค

สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนใหญไม
รับฟงความคิดเห็น
ผูอ่ืนและไมมี
เหตุผลเลย

5
ผลสําเร็จ
ของงาน

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกทุกคน
ในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

เ กิ ด จ า ก ค ว า ม
รวมมือของสมาชิก
1-2ค น ใ น ก ลุ ม
เทาน้ัน

ระดับคุณภาพ
 คะแนน16-20 ดีมาก
 คะแนน11-15 ดี
 คะแนน6-10 พอใช

คะแนน0-5 ควรปรับปรุง

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

ใบงานท่ี 2ฝกสรางจุดดวยสําลีกานโดยการหยดสีและสลัดสี
หนวยการเรียนรูท่ี 1 การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม 1......................................................................

2.......................................................................
3.......................................................................

คําชี้แจง: ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย ในชองท่ีตรงกับความเปนจริง

พฤติกรรมท่ีสังเกต
คะแนน

3 2 1
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เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

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

รวม
เกณฑการใหคะแนน

พฤติกรรมท่ีทําเปนประจํา ให 3 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทํานอยครั้ง ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน            ระดับคุณภาพ
13 - 15 ดี
8 - 13 ปานกลาง
5 - 7 ปรับปรุง

ลงช่ือ..........................................................ผูประเมิน
(..............................................)

วันท่ี..............................................................

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสราง ภาพจากจุด

ใบงานท่ี 2ฝกสรางจุดดวยสําลีกานโดยการหยดสีและสลัดสี
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

ประเด็น
การ

ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

4 3 2 1
1.บทบาท

หนาท่ี
มีการกําหนดบทบาท
หนาท่ีสมาชิกไว
ชัดเจน

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 1 อยาง

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 2 อยาง

ไมมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ี

2.การมี
สวนรวม

สมาชิกทุกคนมีสวน
รวมในการปฏบิัติ

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ

สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ

สมาชิกสวนใหญไม
มีสวนรวมในการ

ทัศนศิลป ป.5
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เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

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

รวม
เกณฑการใหคะแนน

พฤติกรรมท่ีทําเปนประจํา ให 3 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทํานอยครั้ง ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน            ระดับคุณภาพ
13 - 15 ดี
8 - 13 ปานกลาง
5 - 7 ปรับปรุง

ลงช่ือ..........................................................ผูประเมิน
(..............................................)

วันท่ี..............................................................

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสราง ภาพจากจุด

ใบงานท่ี 2ฝกสรางจุดดวยสําลีกานโดยการหยดสีและสลัดสี
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

ประเด็น
การ

ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

4 3 2 1
1.บทบาท

หนาท่ี
มีการกําหนดบทบาท
หนาท่ีสมาชิกไว
ชัดเจน

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 1 อยาง

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 2 อยาง

ไมมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ี

2.การมี
สวนรวม

สมาชิกทุกคนมีสวน
รวมในการปฏบิัติ

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ

สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ

สมาชิกสวนใหญไม
มีสวนรวมในการ

ทัศนศิลป ป.5
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เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

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

รวม
เกณฑการใหคะแนน

พฤติกรรมท่ีทําเปนประจํา ให 3 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทํานอยครั้ง ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน            ระดับคุณภาพ
13 - 15 ดี
8 - 13 ปานกลาง
5 - 7 ปรับปรุง

ลงช่ือ..........................................................ผูประเมิน
(..............................................)

วันท่ี..............................................................

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสราง ภาพจากจุด

ใบงานท่ี 2ฝกสรางจุดดวยสําลีกานโดยการหยดสีและสลัดสี
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

ประเด็น
การ

ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

4 3 2 1
1.บทบาท

หนาท่ี
มีการกําหนดบทบาท
หนาท่ีสมาชิกไว
ชัดเจน

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 1 อยาง

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 2 อยาง

ไมมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ี

2.การมี
สวนรวม

สมาชิกทุกคนมีสวน
รวมในการปฏบิัติ

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ

สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ

สมาชิกสวนใหญไม
มีสวนรวมในการ

ทัศนศิลป ป.5
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แบบประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

งานกลุม ปฏิบัติงานกลุม ปฏิบัติงานสวนนอย ปฏิบัติงานกลุม
3.ความ

รับผิดชอบ
สมาชิกทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายงานเสร็จ
ทันตามเวลาท่ี
กําหนด

สมาชิกสวนใหญ
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จทันตาม
เวลาท่ีกําหนด

สมาชิกสวนนอย
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวาเวลา
ท่ีกําหนดเล็กนอย

สมาชิกสวนใหญไม
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวา
กําหนด

4.รับฟง
ความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
อยางมีเหตผุลและ
สรางสรรค

สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนใหญไม
รับฟงความคิดเห็น
ผูอ่ืนและไมมี
เหตุผลเลย

5
ผลสําเร็จ
ของงาน

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกทุกคน
ในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
1-2 คนในกลุม
เทาน้ัน

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

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

ใบงานท่ี 3 สรางภาพจุดดวยสําลีกานใหเปนรูปแบบตางๆ
หนวยการเรียนรูท่ี 1 การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม1......................................................................

2.......................................................................
3.......................................................................

คําชี้แจง : ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย ในชองท่ีตรงกับความเปนจริง

พฤติกรรมท่ีสังเกต
คะแนน

3 2 1

ทัศนศิลป ป.5
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แบบประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

งานกลุม ปฏิบัติงานกลุม ปฏิบัติงานสวนนอย ปฏิบัติงานกลุม
3.ความ

รับผิดชอบ
สมาชิกทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายงานเสร็จ
ทันตามเวลาท่ี
กําหนด

สมาชิกสวนใหญ
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จทันตาม
เวลาท่ีกําหนด

สมาชิกสวนนอย
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวาเวลา
ท่ีกําหนดเล็กนอย

สมาชิกสวนใหญไม
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวา
กําหนด

4.รับฟง
ความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
อยางมีเหตผุลและ
สรางสรรค

สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนใหญไม
รับฟงความคิดเห็น
ผูอ่ืนและไมมี
เหตุผลเลย

5
ผลสําเร็จ
ของงาน

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกทุกคน
ในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
1-2 คนในกลุม
เทาน้ัน

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

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

ใบงานท่ี 3 สรางภาพจุดดวยสําลีกานใหเปนรูปแบบตางๆ
หนวยการเรียนรูท่ี 1 การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม1......................................................................

2.......................................................................
3.......................................................................

คําชี้แจง : ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย ในชองท่ีตรงกับความเปนจริง

พฤติกรรมท่ีสังเกต
คะแนน

3 2 1
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แบบประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

งานกลุม ปฏิบัติงานกลุม ปฏิบัติงานสวนนอย ปฏิบัติงานกลุม
3.ความ

รับผิดชอบ
สมาชิกทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายงานเสร็จ
ทันตามเวลาท่ี
กําหนด

สมาชิกสวนใหญ
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จทันตาม
เวลาท่ีกําหนด

สมาชิกสวนนอย
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวาเวลา
ท่ีกําหนดเล็กนอย

สมาชิกสวนใหญไม
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวา
กําหนด

4.รับฟง
ความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
อยางมีเหตผุลและ
สรางสรรค

สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนใหญไม
รับฟงความคิดเห็น
ผูอ่ืนและไมมี
เหตุผลเลย

5
ผลสําเร็จ
ของงาน

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกทุกคน
ในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
1-2 คนในกลุม
เทาน้ัน

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

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

ใบงานท่ี 3 สรางภาพจุดดวยสําลีกานใหเปนรูปแบบตางๆ
หนวยการเรียนรูท่ี 1 การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม1......................................................................

2.......................................................................
3.......................................................................

คําชี้แจง : ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย ในชองท่ีตรงกับความเปนจริง

พฤติกรรมท่ีสังเกต
คะแนน

3 2 1
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เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางานกลุม

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

รวม
เกณฑการใหคะแนน

พฤติกรรมท่ีทําเปนประจํา   ให 3 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนบางครั้ง  ให 2 คะแนน

พฤติกรรมท่ีทํานอยครั้ง ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน            ระดับคุณภาพ
13 – 15 ดี
8 - 13 ปานกลาง
5 - 7 ปรับปรุง

ลงช่ือ..........................................................ผูประเมิน
(..............................................)
วันท่ี..............................................................

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

ใบงานท่ี 3 สรางภาพจุดดวยสําลีกานใหเปนรูปแบบตางๆ
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานสรางภาพจากจุด

ประเด็น
การ

ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

4 3 2 1
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หนาท่ี
มีการกําหนดบทบาท
หนาท่ีสมาชิกไว
ชัดเจน

มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 1 อยาง

มีการกําหนดบทบาท
หนาท่ีไมครบขาดไป
2 อยาง

ไมมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ี
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2.การมี
สวนรวม

สมาชิกทุกคนมีสวน
รวมในการปฏบิัติ
งานกลุม

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ
ปฏิบัติงานสวนนอย

สมาชิกสวนใหญไมมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

3.ความ
รับผิดชอบ

สมาชิกทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายงานเสร็จ
ทันตามเวลาท่ี
กําหนด

สมาชิกสวนใหญ
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จทันตาม
เวลาท่ีกําหนด

สมาชิกสวนนอย
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย งาน
เสร็จชากวาเวลาท่ี
กําหนดเล็กนอย

สมาชิกสวนใหญไม
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย งาน
เสร็จชากวากําหนด

4.รับฟง
ความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
อยางมีเหตผุลและ
สรางสรรค

สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนใหญไมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
และไมมีเหตผุลเลย

5ผลสําเร็จ
ของงาน

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกทุกคน
ในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกสวนนอย
ในกลุม

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิก 1-2 คนใน
กลุมเทาน้ัน

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

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

ใบงานท่ี 4สรางจุดดวยสําลีกานตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
หนวยการเรียนรูท่ี 1 การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

กลุม ..........................................................................................................
สมาชิกในกลุม 1......................................................................

2.......................................................................
3.......................................................................

คําชี้แจง: ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย ในชองท่ีตรงกับความเปนจริง
พฤติกรรมท่ีสังเกต คะแนน
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กลุม

3 2 1
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รวม
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนประจาํ ให 3 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน
พฤติกรรมท่ีทํานอยครั้ง      ให 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน            ระดับคุณภาพ
13 – 15 ดี
8 - 13 ปานกลาง
5 - 7 ปรับปรุง

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

วันท่ี..............................................................

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

ใบงานท่ี 4สรางจุดดวยสําลีกานตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลีกาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

แบบฝกทักษะการใชสีน้ําดวยสําลกีานสรางภาพจากจุด

ประเด็น
การ

ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

4 3 2 1
1.บทบาท มีการกําหนดบทบาท มีการกําหนด มีการกําหนด ไมมีการกําหนด

ทัศนศิลป ป.5
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เกณฑการประเมินกิจกรรมใบงานการทํางาน
กลุม

3 2 1
1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
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หนาท่ี หนาท่ีสมาชิกไว
ชัดเจน

บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 1 อยาง

บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 2 อยาง

บทบาทหนาท่ี

2.การมี
สวนรวม

สมาชิกทุกคนมีสวน
รวมในการปฏบิัติ
งานกลุม

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ
ปฏิบัติงานสวนนอย

สมาชิกสวนใหญไมมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

3.ความ
รับผิดชอบ

สมาชิกทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายงานเสร็จ
ทันตามเวลาท่ี
กําหนด

สมาชิกสวนใหญ
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จทันตาม
เวลาท่ีกําหนด

สมาชิกสวนนอย
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวาเวลา
ท่ีกําหนดเล็กนอย

สมาชิกสวนใหญไม
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย งาน
เสร็จชากวากําหนด

4.รับฟง
ความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
อยางมีเหตผุลและ
สรางสรรค

สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนใหญไมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
และไมมีเหตผุลเลย

5
ผลสําเร็จ
ของงาน

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกทุกคน
ในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิก 1-2 คน
ในกลุมเทาน้ัน

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

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

1.ทัศนธาตอัุนดับแรกไมมีมิติเม่ือรวมตัวกันจะเกิด
เปนรูปรางเปน คํากลาวตรงกับขอใด

ก. การจําแนกจุด
ข. ความหมายของจุด
ค. ลักษณะสําคัญของจุด
ง. รูปแบบท่ีสรางสรรคข้ึนมาใหม

4.สิ่งแหลมคมแตม กด จิ้มเปนรอยกลมๆ
ลงบนผิวพ้ืนท่ีวาง เกิดข้ึนจากขอใด

ก.จุดท่ีเกิดจากธรรมชาติ
ข.จุดท่ีเกิดข้ึนจากการออกแบบ
ค.จุดท่ีเกิดข้ึนจากหยดน้ํา
ง. จุดท่ีเกิดจากฝมือมนุษย

ทัศนศิลป ป.5

แบบทดสอบหลังเรียน
การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

คําชี้แจง ใหนักเรียนกากบาท × ทับขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว

38

หนาท่ี หนาท่ีสมาชิกไว
ชัดเจน

บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 1 อยาง

บทบาทหนาท่ีไม
ครบขาดไป 2 อยาง

บทบาทหนาท่ี

2.การมี
สวนรวม

สมาชิกทุกคนมีสวน
รวมในการปฏบิัติ
งานกลุม

สมาชิกสวนใหญมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

สมาชิกกลุมใหความ
รวมมือในการ
ปฏิบัติงานสวนนอย

สมาชิกสวนใหญไมมี
สวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกลุม

3.ความ
รับผิดชอบ

สมาชิกทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายงานเสร็จ
ทันตามเวลาท่ี
กําหนด

สมาชิกสวนใหญ
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จทันตาม
เวลาท่ีกําหนด

สมาชิกสวนนอย
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
งานเสร็จชากวาเวลา
ท่ีกําหนดเล็กนอย

สมาชิกสวนใหญไม
ทํางานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย งาน
เสร็จชากวากําหนด

4.รับฟง
ความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคนยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
อยางมีเหตผุลและ
สรางสรรค

สมาชิกสวนใหญ
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนนอย
ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืนและมี
เหตุผล

สมาชิกสวนใหญไมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
และไมมีเหตผุลเลย

5
ผลสําเร็จ
ของงาน

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกทุกคน
ในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนใหญในกลุม

เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม

เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิก 1-2 คน
ในกลุมเทาน้ัน

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

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

1.ทัศนธาตอัุนดับแรกไมมีมิติเม่ือรวมตัวกันจะเกิด
เปนรูปรางเปน คํากลาวตรงกับขอใด

ก. การจําแนกจุด
ข. ความหมายของจุด
ค. ลักษณะสําคัญของจุด
ง. รูปแบบท่ีสรางสรรคข้ึนมาใหม

4.สิ่งแหลมคมแตม กด จิ้มเปนรอยกลมๆ
ลงบนผิวพ้ืนท่ีวาง เกิดข้ึนจากขอใด

ก.จุดท่ีเกิดจากธรรมชาติ
ข.จุดท่ีเกิดข้ึนจากการออกแบบ
ค.จุดท่ีเกิดข้ึนจากหยดน้ํา
ง. จุดท่ีเกิดจากฝมือมนุษย

ทัศนศิลป ป.5

แบบทดสอบหลังเรียน
การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

คําชี้แจง ใหนักเรียนกากบาท × ทับขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว
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ชัดเจน
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เหตุผล
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เหตุผล
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เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิก
สวนนอยในกลุม
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ในกลุมเทาน้ัน
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 คะแนน 0 - 5 ควรปรับปรุง

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพ จากจุด

1.ทัศนธาตอัุนดับแรกไมมีมิติเม่ือรวมตัวกันจะเกิด
เปนรูปรางเปน คํากลาวตรงกับขอใด

ก. การจําแนกจุด
ข. ความหมายของจุด
ค. ลักษณะสําคัญของจุด
ง. รูปแบบท่ีสรางสรรคข้ึนมาใหม

4.สิ่งแหลมคมแตม กด จิ้มเปนรอยกลมๆ
ลงบนผิวพ้ืนท่ีวาง เกิดข้ึนจากขอใด

ก.จุดท่ีเกิดจากธรรมชาติ
ข.จุดท่ีเกิดข้ึนจากการออกแบบ
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ทัศนศิลป ป.5

แบบทดสอบหลังเรียน
การใชสีน้ําดวยสําลีกานสรางภาพจากจุด

คําชี้แจง ใหนักเรียนกากบาท × ทับขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว



39

2. จุดท่ีอยูบนตัวสัตว เกิดข้ึนตรงกับขอใด
ก. จุดท่ีเกิดจากการปาฝาผนัง
ข. จุดท่ีเกิดจากฝมือมนุษย
ค. จุดท่ีเกิดจากธรรมชาติ

ง. จุดท่ีเกิดจากการหยดสี

5.ขอใดไมใชประโยชนของสําลีกานสรางภาพให
เกิดจุดท่ีสวยงาม

ก. มีจําหนายตามทองตลาด
ข. หยิบใชงาย,สะอาด
ค. มีการแกะสลักลวดลายท่ีสวยงาม
ง. มีสีขาวสีเดียว,ราคาถูก

3. ภาพในขอใดไมใชจุดท่ีเกิดจากธรรมชาติ
ก.

ข.

ค.

ง.

6.ขอใดไมใชภาพจุดท่ีเกิดจากฝมือมนุษย
ก.

ข.

ค.

ง.

แบบฝกทักษะการใชสีนํ้าดวยสาํลกีานสรางภาพจากจุด

7.การรางภาพและใชสําลีกานสรางภาพใหเกิด
จุดควรเริ่มจากสวนใดกอน

ก. พ้ืนท่ีวาง
ข. จุดเดนของภาพ
ค. พ้ืนดานลาง
ง. บริเวณท่ีเราสนใจ

9.การจุดโดยใชสําสีกานเพ่ือใหภาพพ้ืนหลัง
มีมิติควรใชสีอะไร
ก. ใชสีเขมจุดแบบกระจายเต็มภาพ
ข. ใชสีออนจุดตามเสนท่ีรางภาพไว
ค. ใชสีจุดตามใจฉัน

ง. ใชสีออนจุดใหสีใกลเคียงกัน

8.สําลีกานชนิดใดเหมาสมะกับการสรางสรรค
งานศิลปโดยการจุดเก็บรายละเอียด

ก.

10.ภาพจุดการจัดองคประกอบศิลปควรเปน
ภาพอยางไร

ก.
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