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การพฒันากระบวนการและวธีิการสอนเด็กอนุบาลใหมี้

ทกัษะการวาดภาพท่ีเป็นเลิศ

น ำเสนอโดย นำงสำว พรทิพย์ สังข์เอี่ยม
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1.บทสรุปของผู้บริหำร

ความส าเร็จของโรงเรียนอนบุาลเดน่หล้า เกิดขึน้จากความมุง่มัน่และพฒันาการศกึษาที่ไมห่ยดุน่ิง 
สง่ผลให้เป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางในแวดวงการศกึษา

จ านวนครูที่มีประสบการณ์สงู และจ านวนนกัเรียนที่เพ่ิมขึน้อยา่งได้สดัสว่น เคียงคูก่บันวตักรรมทาง
การศกึษาที่ทนัสมยั ได้ถกูน ามาประยกุต์ใช้ ควบคูก่นัในโรงเรียนอนบุาลเดน่หล้าเป็นต้นแบบของวงการอนบุาล
ศกึษาไทย เป็นผู้น าในการพฒันาศกึษาและปฏิวตักิารเรียนรู้ระดบัอนบุาลศกึษามากวา่ 40 ปี โดยค านึงถึง
ความเป็นจริงของสภาพสงัคม และความเหมาะสมของเด็กปฐมวยั ตา่งปณิธาน 3 มัน่ของโรงเรียน คือ 

มุง่มัน่ พฒันาการศกึษาให้เป็นเลิศ
ตัง้มัน่ ในการเอาใจใสด่แูลนกัเรียนทกุคน
ยดึมัน่ ในคณุธรรมและอดุมการ



4

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน

Product 0.5-2 ขวบ 2-3 ขวบ 3-4 ขวบ 4-5 ขวบ 5-6 ขวบ

หลกัสูตรบูรณาการ/

หลกัสูตรภาษาองักฤษ

ต.อ. / Pre-K. X

อ.1 / K.1 X

อ.2 / K.2 X

อ.3 / K.3 X

หลกัสูตรนานาชาติ Half Day X

Toddler X

EY1 X

EY2 X

หลกัสูตร Playgroup Playgroup I, II X X

คอรส์พิเศษหลงัเลิกเรยีน X X X X

แคมป์กิจกรรมช่วงปิดภาคเรยีน และวนัเสาร์ X X X X

หลกัสตูรโรงเรียนอนบุาลเดน่หล้า
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน
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3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรที่น ำเสนอ" 

1. นักเรียนมีพัฒนาการความพร้อมทัง้ 4 ด้าน
2. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดในการเรียนรู้ของนักเรียน
4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

แบบสอบถามผู้ปกครองและการประเมินผลของผู้ปกครอง
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ใบสมคัร

1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้สมคัร
- ช่ือนามสกลุ
- วนัเดือนปีเกิด
- อายุ
- ที่อยูปั่จจบุนั

2. ข้อมลูผู้ปกครอง
- ช่ือนามสกุล(บิดา)
- ช่ือนามสกลุ(มารดา)
- เบอร์โทรศพัท์ / อีเมล์



9

4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

แบบฟอร์มทดสอบพืน้ฐานทักษะด้านศิลปะ

1.ทักษะการวาดภาพ
1.1 สามารถวาดภาพส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติได้มากกว่า 5 อย่าง เช่นต้นไม้ ดอกไม้ แมลง พระอาทิตย์ ภูเขา ก้อนเมฆ ต้นหญ้า

ผ่านเกณฑ์                                                                 ไม่ผ่านเกณฑ์               

แบบทดสอบ

1. ทกัษะการวาดภาพ 
-สามารถวาดภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้มากกวา่ 5 อยา่ง เชน่ 

ดอกไม้ ต้นไม้ แมลง พระอาทิตย์ ภเูขา ก้อนเมฆ ต้นหญ้า
-สามารถวาดภาพคนมีสว่นประกอบ 7 อยา่งขึน้ไป เชน่

ใบหน้า ผิว ผม ตา จมกู ปาก แขน ล าตวั ขา เคร่ืองแตง่กาย
-สามารถวาดภาพสตัว์ป่า สว่นประกอบ 7 อยา่งขึน้ไป เชน่

ใบหน้า ตา ห ูจมกู ปาก แขน ขา หาง ล าตวั
-สามารถ วาดภาพสตัว์ทะเล สว่นประกอบ 7 อยา่งขึน้ไป เชน่ ใบหน้า 

ตา จมกู ปาก ครีป หาง ล าตวั
- สามารถ วาดภาพสตัว์เลีย้ง สว่นประกอบ 7 อยา่งขึน้ไป เชน่ ใบหน้า

ตา ห ูจมกู ปาก แขน ขา หาง ล าตวั
- สามารถวาดภาพสถานที่ ตา่งๆ ได้ 1 อยา่ง เชน่ น า้ตก ทะเล ภเูขา
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

แบบทดสอบ

2.     ทกัษะการะบายสี
-สามารถใช้คูส่ีได้เกิน 3 คู ่ขึน้ไป เชน่ แดงคูช่มพ ู/ แดงคูส้่ม /เขียวเข้ม

คูเ่ขียวออ่น / ฟา้คูน่ า้เงิน เป็นต้น
-สามาถระบายสี ได้แมน่ในขอบเขต 4 เซนติเมตร

3. การใช้วสัดอุปุกรณ์ทางศิลปะ 
-เลือกใช้วสัดอุปุกรณ์ได้ถกูต้อง เชน่ พูก่นัใช้ระบายสีน า้ / ปากกาใช้

วาดรูป,ตดัเส้น / ดินสอใช้วาดรูป
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

แบบทดสอบ

4. มีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์
- ถ่ายทอดผลงานได้เองตามจินตนาการ(วาดได้หนึ่งรูปภาพ)
- วาดตอ่เติมจากรูปเรขาคณิต ได้ตามจินตนาการ 
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

1.จดุมุ่งหมายของการจดัประกวด   :    เพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค์และสนุทรียภาพของเด็ก

2.Quality Table

แกน [x] = 
เกณฑ์การตดัสิน

1) ผลงานแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวาดภาพเพ่ือน าเสนอเร่ืองราวและมีความสอดคล้องกบัหวัข้อท่ีก าหนด                               ได้   30 คะแนน
2) ผลงานแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหาทางด้านการวาดภาพ โดดเดน่ด้านการใช้ ความคิดสร้างสรรค์   
ด้วยการน าเสนอมมุมองหรือรูปทรงท่ีแปลกใหม ่มีความสอดคล้องกบัหวัข้อท่ีก าหนด                                                     ได้   30 คะแนน
3) ผลงานแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวหรือรูปทรงได้อยา่งละเอียด ประณีต สวยงาม

เน้นการแสดงทกัษะในการจดัองค์ประกอบภาพอย่างโดดเดน่และมีความสอดคล้องกบั หวัข้อท่ีก าหนด                                         ได้    30   คะแนน

4) ผลงานแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวาดภาพ โดยใช้วสัดแุละเทคนิควิธีการในการวาดภาพ ท่ีก่อให้เกิดความสวยงาม สมบรูณ์
สอดคล้องกบัหวัข้อท่ีก าหนด                                                                                                    ได้    10 คะแนน 

รวม 100 คะแนน
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

แกน [y] =  ทกัษะพืน้ฐานที่เด็กต้องได้

ทกัษะวาดภาพ

– สามารถวาดภาพส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติได้มากกวา่ 5 อยา่ง เชน่ต้นไม้ ดอกไม้ แมลง พระอาทิตย์ ภูเขา ก้อนเมฆ 
ต้นหญ้า

– สามารถวาดภาพคนมีส่วนประกอบ 7 อยา่งขึน้ไป เชน่ ใบหน้า ผม ห ูตา จมกู ปาก หน้า  แขน ล าตวั  ขา เคร่ืองแตง่กาย

– สามารถวาดภาพสตัว์ ป่า สตัว์เลีย้ง สตัว์ทะเล มีส่วน 7 อยา่งขึน้ไป เชน่ ใบหน้า ตา ห ูจมกู ปาก แขน ขา หาง ล าตวั

– สามารถวาดภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึน้ได้ มากกวา่ 2 อยา่ง เชน่ บ้าน ตกึ รถ โรงเรียน โต๊ะ เก้าอี ้

– สามารถวาดภาพสถานที่ ตา่งๆ ได้ 1 อยา่ง เชน่ น า้ตก ทะเล ภูเขา ห้าง

ทกัษะระบายสี – สามารถใช้คูสี่ได้เกิน 3 คูข่ึน้ไป เชน่ แดงคูช่มพ ู/ แดงคูส้่ม /เขียวเข้มคูเ่ขียวออ่น/ฟา้คูน่ า้เงิน เป็นต้น

– สามารถระบายสีได้แนน่อยูใ่นขอบเขต 4 เซนติเมตร
การใช้วสัดอุปุกรณ์ทางศิลปะ – เลือกใช้วสัดอุปุกรณ์ได้ถกูต้อง 2 เชน่ พูก่นัใช้ระบายสีน า้ / ปากกาใช้วาดรูป,ตดัเส้น /  ดินสอใช้วาดรูป

มีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ – ถา่ยทอดผลงานได้เองตามจินตนาการ ได้ 1 รูปภาพ

มีสมาธิ – มีสมาธิในการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานได้ 1 ชัว่โมงขึน้ไป
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ทกัษะพืน้ฐาน

แน
ว

ทา
ง เกณฑ์การตดัสินของกรรมการ ทกัษะวาดภาพ ทกัษะการระบายสี ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ สมาธิ วสัดอุปุกรณ์

การจดั
องค์ประกอบ

ภาพ

การวาดภาพมี
รายละเอียดเนือ้หา

การเลือกใช้สีให้
เหมาะสมเหมือน
จริงตามธรรมชาติ

การใช้เทคนิคของสี สร้างสรรค์ผลงานได้
ตามจินตนาการใน
หวัข้อที่ก าหนด

น าวัสดุอุปกรณ์มา
สร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานเสร็จตรง
ตามเวลาที่
ก าหนด

เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้
เหมาะสม

เรียนรู้จกั
วัสดุ

อุปกรณ์

1 น าเสนอเร่ืองราวได้สอดคล้องกับหวัข้อท่ีก าหนด × × ×
2 ใช้ความคิดสร้างสรรค์น ามาเสนอหรือรูปทรงที่แปลกใหม่(ได้อย่างสอดคล้องกับหวัข้อท่ีก าหนด) × × × × ×
3 ถ่ายทอดเร่ืองราวหรือรูปทรงได้อย่างละเอียดประณีตสวยงาม × × × × × ×
4 แสดงทกัษะในการจดัองค์ประกอบอย่างโดดเด่น(และมคีวามสอดคล้องกับ หวัข้อท่ีก าหนด) × × ×
5 ใช้วสัดแุละเทคนิควิธีการในการวาดภาพท่ีก่อให้เกิดความสวยงาม × × ×
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

การใช้วสัดอุปุกรณ์ศิลปะ

ประเภทของวสัดุ
อปุกรณ์ ข้อดี ข้อเสีย

สีไม้

1.สามารถระบายสีรูปภาพท่ีมีขนาดเลก็ได้ดีกวา่ 1.ใช้เวลาในการระบายสีภาพนาน

2.ไมเ่ปรอะมือ 2.การระบายสี เนือ้สีจะกดุเร็ว หกัง่าย แล้วต้องเหลาบ่อย

3.มีสีสนัท่ีสวยงาม น า้หนกัเบา จบัถนดัมือ 3.ถ้าไมก่ดแรงจะเน้นน า้หนกัของเส้นไมห่็น และไมไ่ปในทิศทางเดียวกนั

4.สามารถแยกน า้หนกัของเส้น ออ่น เบา จากน า้หนกัของมือท่ีระบาย ได้ 4.ใช้น า้หนกัมือในการกดสีเยอะ ท าให้เมื่อยมือ

5.ไลส่ีโดยการใช้คูส่ีได้ 5.ถ้าเหลาสีแหลมเกินไปจะท าให้ กระดาษทะลุ

6.ตดัเส้นได้ง่าย 6.ดินสอสี ถ้าปลายแหลมมากจะท าให้เกิดอบุตัิเหตกุบันกัเรียนได้

7.สามารถลบสีได้ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีอ่ืน 7.ไมส่ามารถกัน้สีน า้ได้

8.สามารถใช้ปากกา หรือ สีชนิดอ่ืนตดัเส้นทบัได้
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

โปรแกรม (รายเดือน)

เดือน เวลา หวัข้อเร่ือง สาระการเรียนรู้ หวัข้อควบคมุคณุภาพ

พฤษภาคม เรียน 16 ครัง้ / ครัง้ละ 1 ชัว่โมง

ทกัษะการวาดภาพ

– การหาจดุกึ่งกลางของพืน้ทีข่องกระดาษ – หาจดุกึ่งกลางได้

รวม 16  ชัว่โมง – วาดภาพคน ชาย/ หญิง – วาดภาพส่วนประกอบครบ  13  อย่างได้แก่ ใบหน้า /ผม/ คิว้/ตา/ จมกู/ ปาก/ ห/ู คอ/ ล าตัว/ แขน/ ขา/ มือ/เท้า 

– วาดภาพ สตัว์ทะเล – วาดภาพส่วนประกอบครบ  6 อย่าง ได้แก่ ส่วนหวั/ ตา/ ปาก/ ล าตัว/ ครีบ/ หาง 

– วาดภาพ สตัว์ป่า –วาดภาพส่วนประกอบครบ  12 อย่าง ได้แก่ ใบหน้า/ หวั/ ตา/ จมกู/ ปาก/ ห/ู หนวด/ ล าตัว/ แขน/ ขา/ เท้า/ หาง 

– วาดภาพ สตัว์เลีย้ง – วาดภาพส่วนประกอบครบ 12 อย่าง  ได้แก่ ใบหน้า/ หวั/ ตา/ จมกู/ ปาก/ ห/ู หนวด/ ล าตัว/ แขน/ ขา/ เท้า/ หาง

– วาดภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ธรรมชาติได้ – วาดรูปภาพ ภเูขา น า้ตก ทะเล เป็นต้น

– จดัช่องไฟรูปภาพให้เหมาะสมกับพืน้ที่ – จดัช่องไฟรูปภาพให้เหมาะสมกับพืน้ทีห่น้ากระดาษ

ทกัษะการระบายสี

– การระบายสีเทียน – ระบายสีได้แน่นอยู่ในขอบเขต

– การระบายสีไม้ – ระบายสีได้แน่นอยู่ในขอบเขต ไปในทิศทางเดียวกัน

– การเลือกใช้คู่สี – รู้จกัคู่สีได้ 8 คู่ เช่น สีแดงคู่กับสีส้ม/ สีฟ้าคู่กับสีน า้เงิน  เป็นต้น

– เรียนรู้เทคนิคการระบายสีไม้ – การลงน า้หนกัอ่อนเข้ม

– การเรียนรู้จกัสีเหมือนจริงตามธรรมชาติ – รู้จกัสีเหมือนจริงตามธรรมชาติ 5 สี เช่น ใบไม้สีเขียว/ล าต้นของต้นไม้สีน า้ตาล เป็นต้น

ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์
– การวาดภาพสถานที่ธรรมชาติ ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ – วาดภาพสถานที่ทางธรรมชาติได้ เช่น ภเูขา น า้ตก ทะเล เป็นต้น ได้

– การวาดภาพต่อเติมสิ่งแวดล้อมตามจินตนาการสร้างสรรค์ – วาดภาพสิ่งแวดล้อมได้ 5 อย่าง เช่น พระอาทิตย์/ ก้อนเมฆ/ ต้นหญ้า/ ดอกไม้/ ภเูขา/ แมลง/ สตัว์/ บ้าน/ รถ เป็นต้น

สมาธิ – มีสมาธิในขณะปฏิบติังาน – ปฏิบติังานได้ 1 ชัว่โมง

วัสดุอุปกรณ์ – การเรียนรู้วัสดอุุปกรณ์ – บอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับงานกระดาษได้ 7 อย่าง เช่น ดินสอ/ ปากกา/ ยางลบ/ สีไม้/ สีชอล์ค/ สีเทียน/ สีน า้/ จานสี/ พู่กัน เป็นต้น
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

โปรแกรมรายสปัดาห์ เดือน พฤษภาคม

สัป
ดา
ห์

เวลา หวัข้อ สาระการเรียนรู้ หวัข้อจดุควบคมุ

1 เรียน 16 ครัง้ / ครัง้ละ 1 ชั่วโมง

ทกัษะการวาดภาพ

– การหาจดุก่ึงกลางของพืน้ท่ีของกระดาษ – หาจดุก่ึงกลางของกระดาษได้

รวม 16 ชั่วโมง – การวาดภาพสตัว์ทะเล – วาดภาพส่วนประกอบครบ  6 อย่าง ได้แก่ ส่วนหวั/ ตา/ ปาก/ ล าตวั/ ครีบ/ หาง เป็นต้น

– การวาดภาพสตัว์ป่า –วาดภาพส่วนประกอบครบ  12 อยา่ง ได้แก ่ใบหน้า/ หัว/ ตา/ จมกู/ ปาก/ หู/ หนวด/ ล าตวั/ แขน/ ขา/ เท้า/ หาง เป็น
ต้น

– วาดภาพสิ่งแวดล้อม สถานท่ีธรรมชาติได้ – วาดรูปภาพ ภเูขา น า้ตก ทะเล เป็นต้น

ทกัษะการระบายสี

– การระบายสีเทียน – ระบายสีได้แน่นอยู่ในขอบเขต 5 จดุ จดุละ 4 cm.

– การระบายสีไม้ – ระบายสีได้แน่นอยู่ในขอบเขตไปในทิศทางเดียวกัน 5 จดุ จดุละ 4  cm.

– การเรียนรู้จกัสีหมอืนจริงตามธรรมชาติ – บอกสีเหมือนจริงตามธรรมชาติ ได้ 5 สี เช่น ใบไม้สีเขียว,ก้อนเมฆสีฟา้หรือสีขาว,ต้นไม้สีน า้ตาลหรือเทา

– การเลือกใช้คู่สี – ระบายสคีู่สไีด้ 3 คู่

ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์
– วาดภาพต่อเติมสิ่งแวดล้อมตามจินตนาการสร้างสรรค์ – วาดภาพสิ่งแวดล้อมได้ 5 อย่าง เช่น พระอาทิตย์,ก้อนเมฆ,ต้นไม้,ดอกไม้,แมลง,สตัว์ เป็นต้น

– วาดภาพสถานท่ีธรรมชาติได้ตามจินตนาการสร้างสรรค์ – วาดภาพภเูขา,ทะเล,น า้ตก ได้

สมาธิ – มสีมาธิในขณะปฏิบตัิงาน – สามารถปฏิบตัิงานได้ 1 ชัว่โมง

วสัดอุปุกรณ์ – การเรียนรู้วสัดจุกัอปุกรณ์กับงานกระดาษ – บอกวสัดอุปุกรณ์กบังานกระดาษได้ 7 อยา่ง เช่น ดินสอ, ยางลบ, ปากกา, สีไม้,สีเทียน,สีน า้,พูก่นั เป็นต้น
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

การใช้วสัดอุปุกรณ์

1. ประเภทของวสัดอุปุกรณ์ (สีไม้)
2. ข้อดีของสีไม้

-สามาถระบายสีรูปภาพที่มีขนาดเล็กได้ดีกวา่
-ไมเ่ปรอะมือ
-มีสีสนัที่สวยงาม น า้หนกัเบา จบัถนดัมือ
-สามารถแยกน า้หนกัของเส้น ออ่นเบา จากน า้หนกัของมือที่ระบายได้
-ไลส่ีโดยการใช้คูส่ีได้
-ตดัเส้นได้งา่ย
- สามารถลบสีได้ถ้าเราอยากเปลี่ยนสีอ่ืน
- สามารถใช้ปากกาหรือสีชนิดอื่นตดัเส้นทบัได้
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

การใช้วสัดอุปุกรณ์

4. ลกัษณะพืน้ท่ี 
- มีขนาดเล็กตัง้แต่ 0.5 ซม – 2 ซม

3. ข้อด้อยของสีไม้
- ใช้เวลาในการระบายภาพนาน
- การระบายสีเนือ้สีจะกดุเร็ว หกัง่าย แล้วต้องเหลาบอ่ย
- ถ้าไมก่ดแรงจะเน้นน า้หนกัของเส้นให้เห็นและไมไ่ปในทิศทางเดียวกนั 
- ใช้น้าหนกัมือในการกดสีเยอะ ท าให้เมื่อยมือ
- ถ้าเหลาสีแหลมเกินจะท าให้กระดาษทะล ุ
- ดินสอสีถ้าแหลมมากจะท าให้เกิดอบุติัเหตตุ่อนกัเรียนได้
- ไมส่ามารถกัน้สีน า้ได้
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ทกัษะการวาดภาพ

1.ทกัษะการวาดภาพ
-จดัองค์ประกอบโดดเด่นในพืน้กึ่งกลางกระดาษ ขนาดปานกลาง เช่น วาดภาพคนอยูต่รงกลางกระดาษ
-ถ่ายทอดเร่ืองราวได้บริเวณพืน้ท่ีหน้ากระดาษทางซ้ายและขวา ทัง้บนและลา่ง เช่น วาดภาพพระอาทิตย์ อยูท่างซ้าย ก้อน

เมฆอยูท่างขวา ต้นไม้อยูด้่านซ้าย ดอกไม้อยูด้่านขวา
2.ทกัษะการระบายสี

-เลือกใช้สีจริงตามธรรมชาติเช่น ระบายสีใบไม้สดด้วยสีเขียว / ระบายสีใบไม้แห้งด้วยสีน า้ตาล
-ไลเ่ฉดสี แสง และเงา เช่น การใช้คู่สีหรือเฉดสี สีส้มคู่กบัเหลือง สีชมพคูู่กบัสีแดง และเทคนิคการไลเ่ฉดสีแสงเงา(สีน า้

ทะเลใช้สีเขียวฟา้น า้เงินขาว)
3.ทกัษะความคิดจินตนาการสร้างสรรค์

-สร้างผลงานได้ตามจินตนาการเช่น การร่างภาพตามจินตนาการตามหวัข้อ
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ขัน้ตอนสร้างจินตนาการ

1. อา่นโจทย์2-3รอบจนกวา่จะเข้าใจ
2. ตีความหมายของหวัข้อวา่หมายถงึ
3. สร้างภาพในจินตนาการ 
4. คดัเลอืกผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้วน ามาวาดลงกระดาษจริง   
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

น ำจุดเด่นใน 3 หวัขอ้น้ี มำเลือกแลว้น ำมำสเก็ตเป็นรูปภำพ
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

เลอืกองค์ประกอบท่ีจะใช้ในภาพ (ให้เด็กท า)

– จดัองค์ประกอบหลกัเพียง1อยา่ง โดย วงกลม เป็นเส้นสแีดง ลงในตาราง
– เลอืกองค์ประกอบรอง 2~4 อยา่ง โดย ขีดเส้นใต้ เป็นสนี า้เงิน ลงในตาราง
– เลอืกองค์ประกอบประดบั 3~5 อยา่ง โดย ขีดถกู สเีขียว ลงในตาราง
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

๕) จดัองค์ประกอบ ของภาพ (ตามทกัษะการวาดภาพ)

1.วำดภำพองคป์ระกอบเด่นหลกัท่ีเป็นภำพ
ในหลวง และภำพหวัใจ ไวต้รงกลำง
กระดำษ 1 จุด ขนำดประมำณ 60 
เปอร์เซนท์ ของพ้ืนท่ี แลว้อยูต่รงกลำง

2.วำดภำพองคป์ระกอบรองเป็นภำพเดก็ๆ
แสดง ควำมรัก โอบ กอด ไหว ้ในหลวง  
พ้ืนท่ีว่ำง ท่ียงัเหลือ ไวใ้นต ำแหน่งท่ี
เหมำะสม

3.วำดภำพองคป์ระกอบประดบั 3 เป็น ธง ก่ิงไม้
ใบไม ้ธงสญัลกัษณ์ ผีเส้ือ หำพ้ืนท่ี ท่ียงัว่ำง (ถำ้ไม่มี
ท่ีเหลือแลว้หยดุวำด)ขนำดเลก็ๆกว่ำองคป์ระกอบ
รองคร่ึงนึง พร้อมตกแต่งระบำยสีให้สวยงำม
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
Workshops
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนท่ี 2
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ขัน้ตอนที่ 3

ขัน้ตอนที่ 4
องคป์ระกอบหลกั 1  อยำ่ง

องคป์ระกอบ
ประดบั 3-5 อยำ่ง

องคป์ระกอบ
ประดบั 3-5 อยำ่ง

องคป์ระกอบรอง 2-4 อยำ่ง
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ผลงานการประกวดวาดภาพศลิปะ

บริษัท เพนเทล (ตดัสนิ ณ ประเทศญีปุ่ น)
หวัข้อการประกวด ศิลปะเด็กนานาชาต ิครัง้ที่ 49
เกณฑ์การรับสมคัร – ผู้ เข้าประกวด อาย ุไมเ่กิน 15 ปี

- ผลงานขนาด A3
- ไมจ่ ากดัเทคนิค

จ านวนผลงานท่ีสง่ประกวด - 51186 คน(ทัว่โลก)
รางวลัที่ได้รับ – ด.ช. ชชัชน อดุมเลศิลกัษณ์ (น้องท๊อป) K.3.6 อาย ุ5 ปี - ได้รับรางวลั Silver Awards

– ด.ญ. คทัยา จงประสทิธ์ิ (น้องแคลร์) K.3.5 อาย ุ5 ปี – ได้รับรางวลั Bronze Awards
– ด.ช. วรพล รุ่งเรืองศรี(น้องออกสั) K.3.7 อาย ุ5 ปี - ได้รับรางวลั Pentel Awards 
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ผลงานการประกวดวาดภาพศลิปะ

สมาคมแหลง่ทอ่งเที่ยวจงัหวดัชลบรีุ
หวัข้อการประกวด ชลบรีุนา่เที่ยว ปีที่ 2
เกณฑ์การรับสมคัร – ผู้ เข้าประกวด อายุ 6-9 ปี

- ผลงานขนาด A3
- ไมจ่ ากดัเทคนิค

จ านวนผลงานท่ีสง่ประกวด - 958 คน(ทัว่ประเทศ)
รางวลัที่ได้รับ – ด.ญ. กญัจน์ณิชา โรจนศิริบตุร(น้องมีมี่) K.2.8 อาย ุ4 ปี - ได้รับรางวลั ขวญัใจแหลง่ทอ่งเที่ยว 

– ด.ญ. กญัชพร พจนารถ (น้องปันปัน) อ.3/1 อาย ุ5 ปี – ได้รับรางวลั ขวญัใจแหลง่ทอ่งเที่ยว 
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

การแข่งขัน ประกวดวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ“ชลบุรีน่าเท่ียว”

สมาคมแหล่งท่องเท่ียวจังหวัด ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกนิ 9 ปี

ด.ญ.กญัจน์ณชิา โรจนศิริบุตร น้องมมีี่ ห้องK.2.8 ได้รับรางวลั ขวญัใจแหล่งท่องเทีย่ว
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

การแข่งขัน ประกวดวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ“ชลบุรีน่าเท่ียว”

สมาคมแหล่งท่องเท่ียวจังหวัด ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกนิ 9 ปี

ด.ญ.กัญชพร พจนารถ น้องปันปัน ห้อง อ.3/1 ได้รับรางวัล ขวัญใจแหล่งท่องเที่ยว
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7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข

1.การค้นหา-คดัเลอืกเด็กที่มคีวามถนดัด้านศลิปะ
2.การหาเกณฑ์การตดัสนิในการแขง่ขนัท่ีเป็นสากล
3.การอบรมครูสอนศิลปะในการพฒันากระบวนการและวธีิการสอนเดก็อนบุาลให้มทีกัษะการวาดภาพที่เป็นเลศิ
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8. ควำมท้ำทำยต่อไป 

การพฒันานกัเรียนที่มีความถนดัด้านศิลปะจากผลการสแกนลายนิว้มอื

รายงานการวิเคราะห์ลายนิว้มือ  (Dermatoglyphics Test Report)

เด็กชาย ธณวรรธณ์ วสุไกรไพศาล  ชื่อเล่นน้องอาร์ม ระดบัชัน้อนบุาล  K.2.7

การท างานของสมองซีกสมอง
1.สมองซีกซ้าย   ได้  50.39%
2.สมองซีกขวา    ได้  49.61%
เร่ืองของการสแกนลายนิว้มือ

เร่ืองที่โดดเด่น
1.การแยกแยะด้วยการฟัง ความเข้าใจด้านภาษา
2.การวางแผนการจดัการสือ่สาร
3.ภาวะผู้น า การก าหนดเป้า การสร้างวิสยัทศันื การสร้างความคิด

วิธีการเรียนรู้สดัสว่นของการใช้งานของสมอง
1.เรียนรู้ผ่านการฟัง เป็นการเรียนรู้ผ่านการฟัง (25.88%)
2.เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท า เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (24.04%)
3.เรียนรู้ผ่านการมองเห็น เป็นการเรียนรู้ผ่านการมอง (19.74%)
4.เรียนรู้ผ่านการคิด เป็นการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ (16.70%)
5.เรียนรู้ผ่านการสมัผัส เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติั (12.65%)
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8. ควำมท้ำทำยต่อไป 

ผลสรุปความฉลาด 4 ด้าน
* อนัดบัท่ี 1 คะแนน (32.44%)

ความฉลาดด้านอารมณ์(EQ) ความสามารถในการจัดการอารมณ์และการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอื่น
* อนัดบัที่ 2 คะแนน (24.75%)
ความฉลาดด้านความคิดสร้างสรรค์ (CQ) ความสามารถในการคิดค้นสิง่ใหม่และจิตใจที่รักการแสวงหา

* อนัดบัที่ 3 คะแนน (23.12%)
ความฉลาดด้านการแก้ไขปัญหาAQ (AQ) ความสามารถในการรับแรงกดดนัและเอาตัวรอดจากปัญหานัน้ได้

* อนัดบัที่ 4 คะแนน (19.70%)
ความฉลาดด้านสติปัญญา (IQ) ความสามารถของบคุคลในด้านการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นตรรกะ

***** อาชีพและสายงาน  
1.ศิลปะ                               =  ช่างกล้อง ผู้ก ากบั ปฏิมากร ช่างปัน้ ช่างตดัต่องานศิลป์ จิตรกร
2.กฏหมายและนิติศาสตร์         = ทนายความ ผู้พิพากษา นกัวิจยัด้านกฏหมาย

3.วรรณคดี                           =  นกัประพนัธ์ ธุรกิจด้านวรรณกรรม ครูสอนวรรณคดี นกัวิจารณ์วรรณกรรม บรรณาธิการวรรณกรรม นกัประวติัศาสตร์

4.การศกึษาปรัชญาและศาสตร์  =  นกัเทศน์ นกัปรัชญา นกัวิจยัทางปรัชญา นกัการเมือง
5.สือ่มวลชน                         =  ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่มลัติมีเดีย เจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ พิธีการรายการทีวี/วิทยุ
6.สถาปัตยกรรม                     =  สถาปนิก ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง
7.งานด้านสารสนเทศ              = ผู้ เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศผู้จัดการเว็บไซต์นกัวิเคราะห์ระบบข้อมลู มลัติมีเดีย
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9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน 

การพฒันานกัเรียนที่มีความถนดัด้านศิลปะจากผลการสแกนลายนิว้มอื



42

ถำม - ตอบ


