แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบพอเพียงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 6 ชั่วโมง
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
แผนที่ 3 (2 ชั่วโมง)
เรื่อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
มฐ./ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.3/1,ม.3/7
สาระการเรียนรู้ การสร้ างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ ผู้สร้ างผลงานต้ องทางานอย่าง
อิสระ มีความคิดริ เริ่ มก้ าวหน้ าและใหม่
มีลกั ษณะเฉพาะตัวซึง่ เป็ นสัญลักษณ์
ส่วนตัวของศิลปิ น

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1.ความสามรถในการคิด
2.ความสามารถในการสื่อสาร
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4.ความสามารถในการแก้ปัญหา

การออกแบบและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบพอเพียง (3 แผน 6
ชั่วโมง) สาระสาคัญ วาดเส้น เป็นวิธีการถ่ายทอดการแสดงออกเบื้องต้น
ของผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และการออกแบบโดยการสร้างรูปจากสิ่งที่
เห็นภายนอก หรือสิ่งที่คิดฝัน จินตนาการขึ้นโดยเทคนิคพื้นฐานหรือการ
คิดค้นกระบวนการ ใหม่ ๆ สะท้อนอารมณ์แล้วพัฒนาให้สมบูรณ์ในที่สุด
แผนที่ 2 (2 ชั่วโมง)
เรื่อง การร่างภาพด้วยการวาดเส้น (Sketch Drawing)
และการวาดการ์ตูน
มฐ./ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.3/1,ม.3/7
สาระการเรียนรู้ การวาดการ์ ตนู เป็ นการสร้ างสรรค์ผลงานขึ ้น
จากแนวคิด ความรู้สกึ การสือ่ ความหมาย และเทคนิคการเขียน
เฉพาะคน สะท้ อนสิง่ ที่ประสบและต้ องการแสดงออก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝุเรียนรู้
2.อยู่อย่างพอเพียง
3.มุ่งมั่นในการทางาน

แผนที่ 1 (2 ชั่วโมง)
เรื่อง การวาดเส้ นโดยศึกษาธรรมชาติเป็ นแบบ
มฐ./ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.3/1,ม.3/7
สาระการเรียนรู้ วาดเส้นเป็นพื้นฐานที่สาคัญของ
งานทัศนศิลป์ ผู้สร้างสรรค์จึงต้องฝึกฝนพื้นฐานให้
เชี่ยวชาญโดยไม่ยึดติดกับทักษะ ความถูกต้อง และ
ความชานาญ การวาดเส้นจะต้องประกอบด้วยความ
กล้าแสดงออก ความสนุกสนาน และความอิสระ ที่จะ
ค้นคว้าทดลองวิธีการใหม่ ๆ

ภาระ/ชิ้นงาน
1.ออกแบบปกสมุดทามือ
2.สมุดทามือจากกระดาษรีไซเคิล

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ( Backward Design)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบพอเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 6 ชั่วโมง
1.เป้าหมายการเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.3/1 บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา
โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
ศ 1.1 ม.3/7สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ สือ่ ความหมายเป็น
เรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาระสาคัญ
วาดเส้ น เป็ นวิธีการถ่ายทอดการแสดงออกเบื ้องต้ นของผู้
สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์และการออกแบบโดยการสร้ างรูป
จากสิง่ ที่เห็นภายนอก หรื อสิง่ ที่คิดฝั น จินตนาการขึ ้นโดย
เทคนิคพื ้นฐานหรื อการคิดค้ นกระบวนการใหม่ ๆ สะท้ อน
อารมณ์แล้ วพัฒนาให้ สมบูรณ์ในที่สดุ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) อธิบายขั้นตอนการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติ
เป็นแบบ(K)
2) วาดเส้นพื้นฐานเบื้องต้นของทัศนศิลป์(P)
3) สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์(A)
สาระการเรียนรู้
1) การวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติเป็นแบบ
2) การวาดเส้นพื้นฐานเบื้องต้นของทัศนศิลป์
3) การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
สมรรถนะสาคัญ
1.ความสามารถในการสื่อสาร: อธิบาย เขียน และนาเสนอ
2.ความสามารถในการคิด: คิดวิเคราะห์ สรุปผล วางแผนการ
คิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: มีทักษะในการวาง
แผนการออกแบบทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน
4.ความสามารถในการแก้ปัญหา: มีการวางแผนการออกแบบ
ชิ้นงานโดยนาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และความคิด
สร้างสรรค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.ใฝุเรียนรู:้ ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้ใหม่แล้วมาสรุป
2.อยู่อย่างพอเพียง: คิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพตนเอง รอบคอบ มี
เหตุผล

2.หลักฐานการเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน : 1.ออกแบบปกสมุดทามือ
2.สมุดทามือจากกระดาษรีไซเคิล
การวัดประเมินผล :
ประเด็น
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
ประเมิน
ด้าน K -ตรวจสมุด
-สมุดทามือ
ร้อยละ 60
สมุดทามือ-แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์
ตรวจชิ้นงาน ชิ้นงาน
ด้าน P

ด้าน A

1

สังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานเป็นราย
บุคล
สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ทางานเป็นราย
บุคล
แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ระดับ
คุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
ระดับ
คุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

2
ชื่อแผน การออกแบบและสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์แบบพอเพียง

3
3.กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้: วิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดย
การลงมือปฏิบัติ
สื่อการเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียนวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ตัวอย่างงานของครู
3. อินเทอร์เน็ต
เวลา : 6 ชั่วโมง

แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบพอเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 6 ชั่วโมง
3.กิจกรรมการเรียนรู้: วิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ
1. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
 พื้นฐานที่สาคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์คืออะไร(เงื่อนไขความรู้)
 นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ได้หรือไม่ ได้หรือไม่ได้เพราะเหตุใด(ความมีเหตุผล)
 ทาไมนักเรียนจึงต้องสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ได้
(ความมีเหตุผล,การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)
โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคาถามเพื่อให้เกิดความสนใจเรียนรู้
2. ครูนาภาพวาดเส้นของตนเองและของจิตรกร มาให้นักเรียนดู จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์หลักการออกแบบ
และการสร้างสรรค์ผลงาน วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของการวาดเส้นของภาพทั้ง 2 ภาพ วิจารณ์
ความถูกต้องของรูปแบบและความสวยงามของผลงาน
3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การวาดเส้นเป็นพื้นฐานที่สาคัญของงานทัศนศิลป์ ผู้สร้างสรรค์
จึงต้องฝึกฝนพื้นฐานให้เชี่ยวชาญโดยไม่ยึดติดกับทักษะ ความถูกต้อง และความชานาญ การวาดเส้น
จะต้องประกอบด้วยความกล้าแสดงออก ความสนุกสนาน และความอิสระ ที่จะค้นคว้าทดลองวิธีการใหม่ ๆ
4. ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานการวาดเส้น โดยศึกษาธรรมชาติเป็นแบบ เช่นรูปคน ต้นไม้คนละ 1 ผลงาน
จากนั้นนาเสนอผลงาน
5. ให้นักเรียนนาผลงานของตนเองมาร่วมกันชื่นชม นาผลงานของตัวเองมาจัดทาเป็นรูปเล่มเป็นสมุดทามือ คน
ละ 1 เล่มโดยใช้วัสดุทเี่ หลือใช้คือกระดาษรีไซเคิล (เงื่อนไขความรู้ มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม)
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
วาดเส้นเป็นพื้นฐานที่สาคัญของงานทัศนศิลป์ ผู้สร้างสรรค์จึงต้องฝึกฝนพื้นฐานให้เชี่ยวชาญโดยไม่ยึดติด
กับทักษะ ความถูกต้อง และความชานาญ การวาดเส้นจะต้องประกอบด้วยความกล้าแสดงออก ความสนุกสนาน และ
ความอิสระ ที่จะค้นคว้าทดลองวิธีการใหม่ ๆ
-นักเรียนมีวิธีการในการการออกแบบและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ( เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )

แผ่นที่ 4 ชุดคาถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบพอเพียง
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 6 ชั่วโมง
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน
Q1 นักเรียนชอบวาดภาพหรือไม่ (ความมีเหตุผล)
Q2 นักเรียนมีวิธีการวาดภาพอย่างไร (เงื่อนไขความรู้)
Q3 นักเรียนนาทักษะการวาดภาพไปใช้ในโอกาสใดบ้าง (ความมีเหตุผล , การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน
Q4 จงบอกวิธีการวาดภาพของตนเอง (ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )
Q5 จงบอกวิธีการวาดภาพตามหลักการวาดภาพ (ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )
Q6 จงบอกวิธีการจัดวางองค์ประกอบของภาพ (ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)
Q7 จงบอกวิธีการจัดวางภาพ (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม)
Q8 จงบอกวิธีการตกแต่งภาพและการลงสี (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม)
Q9 จงบอกขั้นตอนการออกแบบสมุด ทามือจากกระดาษรีไซเคิล (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม มิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม)
Q10 จงบอกประโยชน์ของการใช้กระดาษรีไซเคิล (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม)
Q11 นักเรียนบอกจุดเด่นและจุดด้อยและการปรับปรุงพัฒนาชิ้นงานของตนเอง (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )
Q12 นักเรียนอธิบายประโยชน์ของทักษะการวาดภาพและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข
คุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน
Q13 นักเรียนมีวิธีการในการออกแบบสร้างสรรสมุดทามือได้อย่างไร ( เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )
Q14 ประโยชน์ของการวาดภาพและออกแบบสมุดทามือจากกระดาษรีไซเคิทลาให้เกิดผลอย่างไร (ความพอประมาณ มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มิติเศรษฐกิจ )

แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบพอเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 6 ชั่วโมง
ครูผู้สอนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวาดภาพ
3. การออกแบบสมุดทามือ
ประเด็น
เนื้อหา
เวลา

การจัด
กิจกรรม

พอประมาณ
-เนื้อหาพื้นฐานในการ
สร้างสรรค์ผลงานทาง
ทัศนศิลป์ สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดเหมาะสมกับ
เวลาที่กาหนดและวัยของ
ผู้เรียน
-กาหนดเนื้อหาในแต่ละ
กิจกรรมเหมาะสมกับกิจกรรม
เนื้อหา วัยของผู้เรียน

สือ่ /อุปกรณ์ -ตัวอย่างผลงานของครู และ
วัสดุอุปกรณ์ เหมาะสมกับ
กิจกรรม และมีปริมาณ
เพียงพอกับจานวนนักเรียน
แหล่งเรียนรู้ -เลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น
ห้องสมุดโรงเรียน
ประเมินผล -จัดทาแบบประเมินผลงาน
และประเมินพฤติกรรมได้
เหมาะสมกับเปูาหมายการ
เรียนรู้

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. มีความรักความเมตตากับศิษย์
2. มีความยุติธรรม
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีวินัยตรงต่อเวลา
มีเหตุผล
-เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐาน
ในการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ทัศนศิลป์อย่างเข้าใจและนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-สรุปขั้นตอนการสร้างสรรค์
ชิ้นงานได้
-อธิบายขั้นตอนตามลาดับการ
เรียนรู้

-จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามที่ -วางแผนการใช้เวลาในการทางาน
ออกแบบไว้
ได้เหมาะสม กาหนดไว้เกิน
เล็กน้อยเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในขณะทากิจกรรม
-เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม -เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์
จัดกิจกรรม
-ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด
-มีลาดับขั้นตอนการใช้สื่อและเก็บ
วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ
-เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการ -มีห้องการเรียนรู้ จัดเตรียมความ
เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า
พร้อม
-ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
-ต้องการประเมินผลการเรียนรู้ -วางแผนการจัดการเรียนรู้/
ตามเปูาหมาย
ประเมินตามขั้นตอนของกิจกรรม แบบประเมินมีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในการวัดตามตัวชี้วัด

แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบพอเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 6 ชั่วโมง
6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้
ความรู้ที่นักเรียนจะต้องมีก่อน
คุณธรรมของนักเรียนที่จะทาให้การเรียนรู้สาเร็จ
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
1.ความรับผิดชอบ
2. การวาดภาพ
2.ความมุ่งมั่นในการทางาน
3. ความคิดสร้างสรรค์
3.แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
พอประมาณ
1.นักเรียนรู้จักการวางแผนการ
ออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

มีเหตุผล
1.ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการ
ออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
2.นักเรียนสามารถออกแบบ
สร้างสรรค์ชิ้นงานประยุกต์ใช้ววัสดุ
เหลือใช้อย่างเหมาะสมละ
สร้างสรรค์

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1.มีการวางแผนการทางานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามกาหนดเวลา
2.เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
3.ระมัดระวังรอบคอบในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้ปลอดภัย

6.2 ผู้เรียนจะเรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้
ด้าน
องค์ประกอบ

ความรู้
(K)

ทักษะ
(P)

วัตถุ
- มีความรู้ในการ
ออกแบบสร้างสรรค์
ชิ้นงานทัศนศิลป์
-รู้วิธีใช้วัสดุเหลือใช้
(รีไซเคิล)และอุปกรณ์
อย่างประหยัดคุ้มค่า

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
สังคม
สิ่งแวดล้อม

-รู้จักหาความรู้เรื่อง
การออกแบบ
สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์
จากผู้รู้ และแหล่ง
การเรียนรู้ ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
-ออกแบบสร้างสรรค์ -มีทักษะการอยู่
ชิ้นงานทัศนศิลป์โดยนา ร่วมกันกับผู้อื่น มี
วัสดุเหลือใช้(กระดาษรี การช่วยเหลือกัน
ไซเคิล)มาใช้ทาสมุดทา
มือได้เหมาะสม

วัฒนธรรม

มีความรู้ในการใช้
วัสดุที่เหลือใช้มา
ประดิษฐ์ชิ้นงาน

มีความรู้เรื่องการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์
โดยใช้วัสดุเหลือใช้และ
นาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิต

-มีทักษะในการ
ออกแบบสร้างสรรค์
ชิ้นงานทัศนศิลป์
-รู้จักนาวัสดุเหลือใช้
มาทาสมุดทามือ

-ปฏิบัติตนเป็นนัก
ออกแบบและรู้จักใช้วัสดุ
เหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์คุ้มค่า
- สร้างนิสัยให้รักความ

ประหยัด
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ด้าน
องค์ประกอบ

ค่านิยม
(A)

วัตถุ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

-ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์
-ตระหนักและเห็น
คุณค่าของวัสดุเหลือใช้
-นักเรียนภูมิใจใน
ชิ้นงานที่ทาขึ้น

เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี
เห็นความสาคัญ
ของความพอเพียง

-เห็นคุณค่าของการ
ออกแบบและการ
ทางานทัศนศิลป์
-เห็นประโยชน์ของ
วัสดุวัสดุเหลือใช้

-เกิดความภูมิใจใน
ชิ้นงานที่ทาจากวัสดุ
เหลือใช้
-สร้างนิสัยประหยัดและ
ใช้สิ่งของให้คุ้มค่า

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินสมุดทามือจากกระดาษรีไซเคิล
รายการประเมิน

คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

1. การออกแบบปกสมุด สร้างสรรค์ผลงานการวาด
ทามือจากกระดาษรี
ภาพได้สวยงาม เหมาะสม
ไซเคิล
แสดงถึงความคิด สร้างสรรค์
มาก แตกต่างจากที่ครู
ยกตัวอย่างและสามารถให้
คาแนะนาเพิ่มเติมกับผู้อื่นได้

สร้างสรรค์ผลงานการวาด
ภาพได้สวยงาม เหมาะสม
แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
บ้างแตกต่างจากที่ครู
ยกตัวอย่าง แต่ไม่สามารถให้
คาแนะนาผู้อื่นได้

สร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพ
ได้ แสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์เล็กน้อยโดยต้องให้
ผู้อื่นแนะนาบ้าง

2. การออกแบบสมุดทา สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
มือจากกระดาษรีไซเคิล ได้สวยงาม เหมาะสมแสดง
ถึงความคิด สร้างสรรค์มาก
แตกต่างจากที่ครู ยกตัวอย่าง
และสามารถให้คาแนะนา
เพิ่มเติมกับผู้อื่นได้

สร้างสรรค์ผลงานออกแบบได้
สวยงาม เหมาะสมแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์บ้าง
แตกต่างจากที่ครูยกตัวอย่าง
แต่ไม่สามารถให้คาแนะนา
ผู้อื่นได้

สร้างสรรค์ผลงานออกแบบได้
แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
เล็กน้อยโดยต้องให้ผู้อื่น
แนะนาบ้าง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า3

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

แบบประเมินสมุดทามือจากกระดาษรีไซเคิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
1. การออกแบบปกสมุดทามือ
รายการประเมิน
จากกระดาษรีไซเคิล
1
ปรับปรุง

ชื่อ-สกุล
เด็กชายเกียรติพงศ์
เด็กชายชนันธร
เด็กชายธันยาวัตร
เด็กชายนราธิป
เด็กชายนิติธร
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอภิศักดิ์
เด็กหญิงกนกกาญจน์
เด็กหญิงกนกวรรณ
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงญาชิฎา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัญนิน
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธัญญลักษณ์
เด็กหญิงธัญฑมาศ
เด็กหญิงธาริกา
เด็กหญิงปลื้มใจ
เด็กหญิงเปรมฤดี
เด็กหญิงพนิตนาฏ
เด็กหญิงพลอยชมพู
เด็กหญิงศุภรัสมิ์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงอาทิตยา

2
พอใช้

1
ปรับปรุง

2
พอใช้




หมวดเมือง
เอียดทองใหม่
บุญชู
เนินทอง
สิริพันธ์พงศ์
พรหมดนตรี
รัตนคช






ทวนดา
พงศ์อาไพ
เรืองศรี
ทองแปูน






ชนะคช
ขุนทน
นาคา
ผิวผ่อง
แก้วจันทร์
คงศรี
พรหมปาน
หัสไทรทอง
พันธ์เนียม
เกิดบัวทอง
ทองพุฒ
อินวังราช
บัวทอง
พิกุลงาม
สุขศรี
รัตนสุภา
ระวังสุข
ศรีสุข
เกาะริม

3
ดี

1. การออกแบบสมุดทา
มือจากกระดาษรีไซเคิล

ระดับคะแนน

3
ดี



























































ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวปานจันทร์ กู้เมือง)
ครูผู้สอน

6
6
6
4
4
4
4
6
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
4
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของสมาชิกเป็นรายบุคคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
คาชี้แจง ประธานกลุ่มสังเกตการทางานของสมาชิก โดยการทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
ความสนใจ
ในการเรียน

รายการประเมิน
ชื่อ-สกุล
เด็กชายเกียรติพงศ์
เด็กชายชนันธร
เด็กชายธันยาวัตร
เด็กชายนราธิป
เด็กชายนิติธร
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอภิศักดิ์
เด็กหญิงกนกกาญจน์
เด็กหญิงกนกวรรณ
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงญาชิฎา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัญนิน
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธัญญลักษณ์
เด็กหญิงธัญฑมาศ
เด็กหญิงธาริกา
เด็กหญิงปลื้มใจ
เด็กหญิงเปรมฤดี
เด็กหญิงพนิตนาฏ
เด็กหญิงพลอยชมพู
เด็กหญิงศุภรัสมิ์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงอาทิตยา

3
หมวดเมือง
เอียดทองใหม่
บุญชู
เนินทอง
สิริพันธ์พงศ์
พรหมดนตรี
รัตนคช
ทวนดา
พงศ์อาไพ
เรืองศรี
ทองแปูน

ชนะคช
ขุนทน
นาคา
ผิวผ่อง
แก้วจันทร์
คงศรี
พรหมปาน
หัสไทรทอง
พันธ์เนียม
เกิดบัวทอง
ทองพุฒ
อินวังราช
บัวทอง
พิกุลงาม
สุขศรี
รัตนสุภา
ระวังสุข
ศรีสุข
เกาะริม

2




1

การมีส่วนร่วม
แสดงความ
คิดเห็นในการ
อภิปราย

การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

3

3





























เกณฑ์ การประเมิน
ให้ คะแนน 1-6

ถ้ าการทางานนันอยู
้ ใ่ นระดับต้ องปรับปรุง

ให้ คะแนน 7-11 ถ้ าการทางานนันอยู
้ ใ่ นระดับพอใช้ (ต้ องพัฒนา)
ให้ คะแนน 12-15 ถ้ าการทางานนันอยู
้ ใ่ นระดับดี (ให้ รักษาระดับไว้ )
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1

การตอบ
คาถาม









2

















1











2

ความ
รับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย






ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวปานจันทร์ กู้เมือง)
ครูผู้สอน

1

รวม
คะแนน
15
15
15
10
10
15
15
15
15
15
10
10
15
15
15
15
15
15
10
15
15
10
10
10
15
15
15
10
15
15
15

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
คาชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

รายการประเมิน
3

ชื่อ-สกุล
เด็กชายเกียรติพงศ์
เด็กชายชนันธร
เด็กชายธันยาวัตร
เด็กชายนราธิป
เด็กชายนิติธร
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอภิศักดิ์
เด็กหญิงกนกกาญจน์
เด็กหญิงกนกวรรณ
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงญาชิฎา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัญนิน
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธัญญลักษณ์
เด็กหญิงธัญฑมาศ
เด็กหญิงธาริกา
เด็กหญิงปลื้มใจ
เด็กหญิงเปรมฤดี
เด็กหญิงพนิตนาฏ
เด็กหญิงพลอยชมพู
เด็กหญิงศุภรัสมิ์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงอาทิตยา

หมวดเมือง
เอียดทองใหม่
บุญชู
เนินทอง
สิริพันธ์พงศ์
พรหมดนตรี
รัตนคช

ชนะคช
ขุนทน
นาคา
ผิวผ่อง
แก้วจันทร์
คงศรี
พรหมปาน
หัสไทรทอง
พันธ์เนียม
เกิดบัวทอง
ทองพุฒ
อินวังราช
บัวทอง
พิกุลงาม
สุขศรี
รัตนสุภา
ระวังสุข
ศรีสุข
เกาะริม

อยู่อย่าง
พอเพียง

ใฝ่เรียนรู้
2




1

3

2






































รวม
คะแนน
1

9
9
9
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9









เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอให้ 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้ 2 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครัง้ ให้
1 คะแนน










2






















3










1





















มุ่งมั่นในการ
ทางาน






9
9
6
6
6
9
9
9
6
6
9
9

ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวปานจันทร์ กู้เมือง)
ครูผู้สอน

บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................
ปญหา/แนวทางแกไขปญหา
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................
กิจกรรมเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ผู้บันทึก

ลงชื่อ......................................................
(...............................................)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ.....................................................
(นางอรัญญา ธนาวุฒิ)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

ลงชื่อ.....................................................
(นายโชคดี อิ้ววังโส)
ผู้อานวยการสถานศึกษา

ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่อง การออกแบบและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบพอเพียง

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันนัวที่ดี

สื่ อ/นวัตกรรม

ถอดบทเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การออกแบบและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ แบบพอเพียง

โดย
นางสาวปานจันทร์ กู้เมือง
ครู คศ.3

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชิ้นงานครู /นักเรียน
ปก/สมุดทามือจากกระดาษรีไซเคิล

