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ของผู้เรียนในโครงการประเมินผลการเรียนรู้ศิลปะ
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บทคัดย่อ
การถอดบทเรียนการสร้างงานละครในมิติของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ในกรณีศกึ ษาการสร้างละครเวทีของผูเ้ รียนในโครงการประเมินผลการเรียนรูศ้ ลิ ปะ เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
ในรายวิชาศิลปะ (วิชาพื้นฐาน) ศ23101 ประกอบไปด้วย 3 สาระวิชา ได้แก่ วิชานาฏศิลป์ วิชาดนตรี
และวิชาทัศนศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ส�ำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำ� นวน
226 คน แบ่งผูเ้ รียนเป็น 7 ห้องและเรียน 1 คาบต่อสัปดาห์ ผูส้ อนน�ำแนวคิดของละครในการศึกษา (Drama
in education – DIE) และละครประยุกต์ (Applied theatre) มาใช้ และประยุกต์ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivist theory) หรือทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงหลักการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน
แบบซิปปา (CIPPA) ใช้ในการเรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถน�ำความรู้เดิม ความรู้ใหม่ และทักษะที่ได้
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มาปรับประยุกต์ให้เหมาะสม ผู้เรียนสามารถเลือกท�ำหน้าที่ตามที่ตนเองถนัด จึงท�ำให้ผู้สอนเห็นกระบวน
ท�ำงานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงมีภาวะผู้น�ำและผู้ตามที่ดี การเรียนรู้ที่บูรณาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม สามารถช่วยส่งเสริมทักษะที่เป็นสากล ได้แก่
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยี โดยให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์และสอดคล้องกับชีวิตประจ�ำวันเป็นอย่างดี การสร้างละครเวทีจัดว่าเป็นรูปแบบการประเมินผล
ตามสภาพจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการด้านทักษะที่เป็นสากลในยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งผู้เรียนรับรู้
ความสามารถของตนเองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ค�ำส�ำคัญ: การสร้างงานละครเวที; ทักษะในศตวรรษที่ 21; โครงการประเมินผลการเรียนรู้; ประเมินผล
ตามสภาพจริง

Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University Vol. 24 No. 2 (July-December 2020)

Abstract
This research aims at compiling lessons learned from the theater creation of
Chulalongkorn University Demonstration Secondary School students in the Arts Learning
Assessment Project, which is a core concept integrated in Arts course (fundamental course)
A23101 in the first semester of academic year 2019. This Arts course consists of 3 subjects:
Dancing Art, Music, and Visual Art. There are 226 grade 11th students divided into
7 classes and they have to study the Dancing Art subject 1 period each week. The
teacher applies Drama in Education theory (DIE) and Applied Theatre theory to the
classes. The Constructivism theory and 7-step CIPPA Model are also applied to teaching
methods. Based on these teaching methods, learners can appropriately integrate their
prior knowledge, new knowledge, and skills together. They are also able to select the
roles in accordance with their expertise. This makes teacher recognizes and acknowledges
the teamwork, leadership skills, and good listener skills in learners. Additionally, the
integrated learning in the Department of Arts consisting of 3 subjects (i.e. 1. Visual Arts,
2. Music, and 3. Dancing Arts) can promote learners’ global skills such as logical thinking,
problem solving, communication, and technology skills. The learners can express these
skills creatively according to the contexts in their daily lives. As for the Department of
Art, the theater creation is regarded as one of authentic assessments enhancing learners’
necessary skills for the 21st century. It also provides opportunity for learners to discover
their potential that can be applied to their daily life.
Keywords: Theater creation; 21st Century skills; Learning assessment project; Authentic
assessment
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1. บทน�ำ
สังคมไทยและสังคมโลกหลังจากศตวรรษที่ 12 ให้ความส�ำคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างสังคม
ผ่านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร การคมนาคม ฯลฯ ท�ำให้มนุษย์เชื่อมโยงถึงกันได้โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดทางภูมศิ าสตร์ เช่น การใช้อนิ เทอร์เน็ตในการติดต่อกันระหว่างประเทศและภายในประเทศ นอกจากนี้
ยังเกิดความรวดเร็วในการด�ำเนินเรือ่ งกิจกรรมทางสังคม การร่วมมือท�ำงานกับผูอ้ นื่ ทีท่ ำ� ให้วถิ ชี วี ติ ประชากร
ส่วนใหญ่ในยุคนี้จ�ำเป็นต้องมีพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล เพราะโลกของธุรกิจปัจจุบันที่สังคมเราเข้าไป
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศหรือย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ สิ่งแรกที่รีบเร่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ คือ ทักษะ
ที่เป็นสากล (Global competency) ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
ทางเทคโนโลยี วิถชี วี ติ ของคนต้องรักการเรียนรู้ Learning skills คือ ทักษะการเรียนรูท้ ไี่ ม่ใช่การนัง่ ฟังอย่าง
ตัง้ ใจ จดจ�ำ และน�ำไปใช้ แต่เป็นความสามารถในการหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รูจ้ กั แยกแยะข้อมูล ความคิดเห็น
ระดับความน่าเชื่อถือในข้อมูลนั้น ๆ โดยการจะท�ำให้เด็กมีทักษะต้องเปลี่ยนจากการสอนมาก ๆ เป็นสอน
ให้น้อยลง แต่ผู้เรียนต้องค้นหาเพิ่มขึ้น คิดมากขึ้นและมีโอกาสแสดงออกหรือน�ำเสนอมากขึ้น การสอนจึง
ควรมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และการประเมินผล (Evaluations)
(วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ และวรวรรณ นิมิตพงษ์กุล, 2562, น. 128) ซึ่งเป็นผลที่ทำ� ให้การเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ถูกปรับเปลีย่ นและผูเ้ รียนจึงต้องเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านการปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เป็นโรงเรียนชั้นน�ำของภูมิภาคที่จัดการศึกษา
เพือ่ พัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษา และร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มุง่ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพือ่ เสริม
สร้างสังคมการศึกษาไทยสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มีพนั ธกิจอันดับหนึง่ คือ จัดการศึกษาเพือ่ ให้นกั เรียนมีความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะที่ทันสมัย และเป็นผู้น�ำในสังคม รวมถึงการท�ำนุบ�ำรุงสืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาไทยและสามารถประยุกต์ต่อยอดในชีวิตประจ�ำวันได้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ จึงพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงและเสริมทักษะการท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะสูงสุดกับผู้เรียน ในการเรียนการสอนทุกปีการศึกษาได้จัดโครงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ ซึ่งในระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการแสดงละครเวที โดยเป็นการบูรณาการด้านความรูจ้ าก 3 สาระ ได้แก่ นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์ และดนตรี ดังนัน้ ผูเ้ รียนต้องสามารถใช้ความรูร้ วมถึงทักษะทีไ่ ด้รบั จากห้องเรียนและนอกห้องเรียน
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างละครเวที รูปแบบเฉพาะของนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมได้ นอกจากนี้ยังมี
การประเมินผลงานจากกรรมการภายนอกที่ผู้สอนเชิญมาเป็นกรรมการตัดสินผลงาน ท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจ
วิธีการประเมินผลงานตามสภาพจริง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่าง
สร้างสรรค์ในอนาคต
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2. แนวทางการสร้างละครเวทีของผู้เรียนในโครงการประเมินผลการเรียนรู้ศิลปะ
ผู้เขียนขอจ�ำแนกไว้ดังต่อไปนี้
2.1 องค์ประกอบการแสดงละครในมิติการเรียนรู้ฉบับสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
ในรายวิชาศิลปะ (วิชาพื้นฐาน) ศ23101 ประกอบไปด้วย 3 สาระวิชา ได้แก่ วิชานาฏศิลป์
วิชาดนตรี และวิชาทัศนศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ส�ำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีจ�ำนวน 226 คน แบ่งผู้เรียนเป็น 7 ห้องและเรียน 1 คาบต่อสัปดาห์ องค์ประกอบการแสดงละครในมิติ
การสอนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม มีความคล้ายกับองค์ประกอบในองค์ความรู้ของละครในการศึกษา
(Drama in education – DIE) และละครประยุกต์ (Applied theatre) คือ กระบวนการสร้างละครก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง (พรรัตน์ ด�ำรุง, 2557, น. 3, 41) โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เน้นให้ผู้เรียน
ได้ลงมือท�ำด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างงาน และรวมถึงผลผลิตของละครต้องมีคุณภาพน�ำมา
วิพากษ์กนั หลังแสดงละครเสร็จ หลักของการสร้างละครจะประกอบไปด้วยฝ่ายจัดแสดงและผูช้ ม แต่สงิ่ ทีจ่ ะ
แตกต่างจากละครสร้างสรรค์ คือ ผู้เรียนจะต้องสามารถบูรณาการทั้ง 3 สาระวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ ดนตรี
และทัศนศิลป์ โดยน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้มาสร้างละครในแบบฉบับของห้องเรียนตนเองและต้องสามารถท�ำงาน
เป็นทีมได้ โดยทุกปีการศึกษาคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จะมีการประชุมเพื่อสร้างสาระหลัก
หรือแก่นเรื่อง (Theme) เช่น ในปีการศึกษา 2562 มีสาระหลัก (Theme) คือ “Change” ความหมาย คือ
การท�ำให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่เดิม ไม่เจาะจงว่าเป็นแบบวิธีใด ไม่เจาะจงทิศทาง หรืออัตรา
ความเร็ว รวมทั้งระยะเวลา เพื่อก�ำหนดให้นักเรียนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนอนาคต
จึงย้อนไปสมัยปี พ.ศ. 2400 – 2600 โดยละครแต่ละห้องไม่ต้องเล่นเรื่องเดียวกันแต่มีตัวละครเหมือนกัน
ซึ่งแต่ละห้องจะมีแนวคิด (Concept) แตกต่างกัน โดยมีทั้งหมด 7 ห้องเรียน รวมเป็น 7 หัวข้อ ดังนี้
2.1.1 การศึกษา นิยาม ระบบการศึกษาของไทย รูปแบบการศึกษา วิธีการศึกษา วิชาเรียน
เทคนิคการสอนต่าง ๆ สถานที่ใช้เรียนหนังสือ อุปกรณ์ที่ใช้เรียน
2.1.2 การคมนาคม นิยาม การเดินทาง วิธกี ารเดินทางรูปแบบต่าง ๆ โดยรถ โดยเรือ โดยรถไฟ
โดยรถไฟฟ้า โดยเครื่องบิน การเดิน หรือปั่นจักรยาน ยานพาหนะต่าง ๆ
2.1.3 อาหาร นิยาม กรรมวิธีการท�ำ เทคนิคการท�ำ รูปแบบการกิน การสั่งอาหาร รูปแบบ
การบรรจุอาหาร ขนม นม ผลไม้ น�้ำต่าง ๆ อาหารโบราณ การน�ำมาท�ำใหม่ วัตถุดิบ
2.1.4 เทคโนโลยี นิยาม การติดต่อสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ โทรทัศน์ ฯลฯ สื่อสังคม (Social media) แอปพลิเคชัน (Application) การเขียนจดหมาย
การส่งสารด้วยนกพิราบ
2.1.5 วัฒนธรรม นิยาม วัฒนธรรมต่าง ๆ ในอดีต สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง การแสดง
นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย การพูด การใช้ชีวิตของผู้คน ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมต่าง ๆ

143

144

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

2.1.6 เศรษฐกิจ นิยาม การค้าขาย การติดต่อกับชาวต่างชาติ การส่งออกและการน�ำเข้าของ
สินค้า ธุรกิจต่าง ๆ ค่าเงินบาท การเล่นหุ้น ทิศทางการลงทุนต่าง ๆ
2.1.7 สิง่ แวดล้อม นิยาม การเติบโตของธรรมชาติ ภัยพิบตั ิ เทคนิคการปลูกพืชใหม่ ๆ แนวคิด
สังคมปลอดขยะ (Zero waste society) วิธีการน�ำธรรมชาติมาใช้รูปแบบต่าง ๆ
จากทีก่ ล่าวมานี้ บทละครจะมีตวั ละครหลัก 7 ตัว และส�ำหรับบทละคร (Play script) ทีเ่ ขียน
จะต้องมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องกัน โดยแต่ละห้องต้องไม่ละเลยแนวคิด (Concept) ที่ได้รับมอบหมายไป
ฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กระแสสังคม

ประเด็นภายในสถานศึกษา
สาระหลัก (Theme)
แนวคิด (Concept)

ภาพที่ 1 แผนผังการท�ำงานในโครงการประเมินผลการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(กชกร เทศถมยา, ประเทศไทย, 2563)
2.2 กระบวนการสร้างงานละครจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist theory) และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model)
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist theory) หรือทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
เป็นทฤษฎีที่มีรากฐานมาจาก 2 แหล่ง คือ ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์และไวก็อทสกี้ (Piaget and
Vygotsky) มีหลักการส�ำคัญหลายประการ ได้แก่ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ใหม่ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมและความเข้าใจในปัจจุบัน การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความส�ำคัญ
ต่อการเรียนรู้ กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริงจะท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (กุลิสรา
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จิตรชญาวณิช, 2562, น. 26) ซึ่งการสร้างงานละครเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติและ
ด�ำเนินงาน โดยมีกระบวนการต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริง
สร้างงานละครของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานได้ 2 มิติใหญ่ คือ ผลงานละครในปลายเทอม
การศึกษาและผลการเรียนรู้ที่ได้จากกระบวนการท�ำงานละครเมื่อละครเสร็จสิ้นลง ซึ่งในเดือนมิถุนายน
และกรกฎาคมเป็นการเรียนทฤษฎีการละคร เริม่ บทเรียนตัง้ แต่ประวัตขิ องละครสากลไปจนถึงเรือ่ งการแบ่ง
หน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการท�ำละครอย่างชัดเจนและผู้เรียนต้องสามารถตัดสินใจเลือกหน้าที่ที่ตนเองถนัด
และอยากท�ำ โดยผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกตามความสมัครใจ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ที่กล่าวว่าผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท�ำในสิ่งที่สนใจ ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการคิดการท�ำและ
การเรียนรู้ต่อไป (กุลิสรา จิตรชญาวณิช, 2562, น. 27) ส่วนผู้ก�ำกับการแสดงและผู้ก�ำกับเวทีเป็นหน้าที่
ส�ำคัญจึงเป็นหน้าที่ที่ต้องให้ผู้เรียนในห้องลงมติเลือกเพื่อนที่มีความเหมาะสมและมีความสามารถมากที่สุด
มารับหน้าที่ โดยแบ่งเป็น 15 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้ก�ำกับการแสดง ก�ำกับเวที ฝ่ายผู้ช่วยผู้ก�ำกับ ฝ่ายเหรัญญิก
ฝ่ายคนเขียนบท ฝ่ายฉาก ฝ่ายผู้ช่วยฝ่ายฉาก ฝ่ายเสียง ฝ่ายนักแสดง ฝ่ายเครื่องแต่งกาย ฝ่ายออกแบบ
โปสเตอร์ ฝ่ายคนบรรยาย ฝ่ายผู้ก�ำกับเวที ฝ่ายจัดท�ำเอกสาร และฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีระยะเวลาของ
กระบวนการสร้างงานละครภายใน 1 ปีการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ปฏิทินการท�ำละครประเมินผลการเรียนรู้ศิลปะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กชกร เทศถมยา,
ประเทศไทย, 2563)
ปฏิทินการท�ำละครประเมินผลการเรียนรู้ศิลปะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันแสดงจริง คือ 30 ม.ค. 2563)
รายละเอียดในการท�ำละคร
1. เขียนบทละคร (2 ส.ค. 62-13 ก.ย. 62)
2. Story board (1 ก.ย. 62-15 ต.ค. 62)

เทอมต้น

เทอมปลาย

สิงหาคม กันยายน
✓

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

✓
✓

✓

3. Teaser poster สูจิบัตร
(16 ต.ค. 62-20 ธ.ค. 62)

✓

✓

✓

4. ซ้อมการแสดงละครและการท�ำฉาก
อุปกรณ์ประกอบการแสดง
(10 ต.ค. 62-17 ม.ค. 63)

✓

✓

✓

5. ซ้อมใหญ่ในคาบเรียนรวม ห้องดนตรี
ไทย-นาฏศิลป์ (13-17 ม.ค. 63)

มกราคม

✓
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เมื่อผู้สอนก�ำหนดปฏิทินการท�ำงาน จึงท�ำให้ผู้เรียนวางแผนการท�ำงานของห้องตนเองได้
เพราะทั้ง 7 ห้องเรียนมีวิธีการด�ำเนินการแตกต่างกันออกไป โดยผู้สอนจะก�ำหนดวันรายงานความก้าวหน้า
ของการท�ำละครห้อง โดยผูท้ มี่ หี น้าทีร่ ายงานความก้าวหน้าของละครห้อง คือ ผูก้ ำ� กับการแสดงและผูก้ ำ� กับ
เวที นอกจากการรายงานความก้าวหน้า ผู้ก�ำกับทั้งสองจะต้องบอกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ำงาน
หรือระหว่างการฝึกซ้อมละครห้องได้ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ภาพที่ 2 ผู้เรียนนัดประชุมงานละคร
(กชกร เทศถมยา, ประเทศไทย, 2563)
อีกหนึง่ กระบวนการท�ำละคร คือ ท�ำงานร่วมกันในกิจกรรมทีเ่ ห็นได้ชดั ของผูเ้ รียน คือ การนัด
ประชุมในรุ่น เพื่อวางแนวทางตัวละครไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากตัวละครหลัก 7 ตัว เป็นตัวละคร
ที่ทุกห้องจะต้องมีเหมือนกัน ดังนั้น การแต่งกายเป็นสิ่งที่แต่ละห้องจะต้องมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน
ด้วยลักษณะนิสยั ของตัวละคร (Character) ทัง้ 7 ตัวละครทีท่ กุ ห้องได้รบั ค่อนข้างชัดเจน ดังนัน้ การก�ำหนด
เครือ่ งแต่งกายจึงเป็นเรือ่ งง่าย แต่ความยากจะอยูท่ ลี่ กั ษณะภายนอกของตัวละครทัง้ 7 ตัว ต้องมีความเหมือน
หรือคล้ายกับทีผ่ สู้ อนก�ำหนด ด้วยการเรียนรูผ้ า่ นการลงมือปฏิบตั ทิ ำ� ให้ผสู้ อนได้ใช้หลักการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ซิปปา (CIPPA) ซึ่งเป็นแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2552, น. 283-284) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
7 ขั้นตอน เริ่มด้วย 1. ขั้นการทบทวนความรู้เดิม 2. ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ 3. ขั้นท�ำความเข้าใจ 4. ขั้น
แลกเปลี่ยนความรู้ 5. ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ 6. ขั้นการปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน และ 7. ขั้น
การประยุกต์ใช้ความรู้ โดยผู้เรียนสามารถน�ำความรู้และทักษะที่ได้มาปรับประยุกต์ให้พอดี โดยเฉพาะ
การเขียนบทละครห้องและการคัดเลือกนักแสดงของห้อง เนื่องจากกระบวนการฝึกซ้อมละคร การท�ำงาน
ในแต่ละห้องขึน้ อยูก่ บั ผูก้ ำ� กับการแสดง รวมถึงเพือ่ น ๆ ในห้องเรียน จึงท�ำให้ผสู้ อนเห็นกระบวนการท�ำงาน
เป็นทีม เพื่อนช่วยเพื่อน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงมีภาวะผู้น�ำและผู้ตามที่ดีด้วย
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ภาพที่ 3 ผู้เรียนฝึกซ้อมและนัดหมายกันท�ำฉากในงานละคร
(กชกร เทศถมยา, ประเทศไทย, 2563)

3. การประเมินผลตามสภาพจริงผ่านโครงการประเมินผลการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
ด้วยพันธกิจของโรงเรียนในด้านศิลปวัฒนธรรม ท�ำให้กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะได้สานต่อจัดโครงการ
ประเมินผลการเรียนรูศ้ ลิ ปะมาเป็นเวลาต่อเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ พราะศิลปะมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวติ เป็นสิง่ ที่
ได้วิวัฒนาการมาพร้อมกับมนุษย์ ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต ความเชื่อ และค่านิยม มุ่งพัฒนามนุษย์
หรือผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทางจิตใจเป็นหลัก มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าของชีวิตอย่างละเอียดอ่อน
และสร้างสรรค์ น�ำไปสูก่ ารด�ำรงชีวติ และการพัฒนาสังคมต่อไป ศิลปะถูกกลัน่ กรองผ่านความคิดสร้างสรรค์
ออกมาในลักษณะของผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยมีกระบวนการถ่ายทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
อย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ เช่น สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ความเชือ่ และค่านิยม เป็นต้น มนุษย์เราได้รบั ประโยชน์จากศิลปะ
ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุนทรีย์หรือการน�ำศิลปะมาช่วยขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มีความอ่อนโยน
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การเสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงวัยที่มี
กระบวนการพัฒนากระบวนการทางความคิดได้อย่างรวดเร็ว (โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม, 2563, ย่อหน้า 1) รูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการในกลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์) จึงสามารถช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนได้แสดงออก
อย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับชีวิตประจ�ำวันเป็นอย่างดี การประเมินตามสภาพจริงจึงเป็นรูปแบบที่
ทางกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะเลือกใช้สำ� หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 26 โดยที่ผู้สอนจะต้องวัดความรู้ ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ
อย่างรอบด้าน เน้นพฤติกรรมการปฏิบตั เิ ป็นส�ำคัญและตรงกับสภาพทีแ่ ท้จริงของผูเ้ รียน (กุลสิ รา จิตรชญาวณิช,
2562, น. 231) ทั้งนี้ในการประเมินกิจกรรมละครประยุกต์ผู้สอนเห็นถึงความส�ำคัญของการรวบรวมข้อมูล
หลังจากการท�ำการแสดง ไม่วา่ จะเป็นการท�ำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การรับฟังความคิดเห็น และแนวคิด
เพือ่ ช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทีต่ อ่ เนือ่ งและเป็นประโยชน์กบั ผูเ้ รียนมากทีส่ ดุ (พรรัตน์ ด�ำรุง, 2557, น. 91)

ภาพที่ 4 การแสดงละครในโครงการประเมินผลการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(กชกร เทศถมยา, ประเทศไทย, 2563)
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โดยในปีการศึกษา 2562 ได้กำ� หนดแนวคิด “Change” ของโครงการในครัง้ นี้ เพือ่ มุง่ เน้นนักเรียน
ในด้านการท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทัง้ ในรูปแบบกลุม่ ตามห้องเรียนและกลุม่ ตามระดับชัน้ ซึง่ กิจกรรม
ในโครงการล้วนเป็นส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาตัวเองตลอดเวลาจากการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
ท�ำให้ผลงานที่ท�ำออกมามีคุณภาพ จากการสร้างทีมด้วยความสามารถหรือจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคน
มีการก�ำหนดขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน มีความเข้าใจการท�ำงานของตนเอง
และเพื่อน และคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนท�ำงานกลุ่มอย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ
โดยการวางเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้งานบรรลุความส�ำเร็จ นอกจากนี้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการนักเรียนจะได้
เรียนรู้ทั้งการมีภาวะผู้น�ำที่ดีและการเป็นผู้ตามที่มีวินัย ผลที่เกิดขึ้นได้เป็นที่ประจักษ์จากความต้องการที่จะ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนให้เกิดการพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ และรูจ้ กั การบูรณาการประยุกต์ใช้ความรู้
ได้อย่างเหมาะสม กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะซึง่ ประกอบด้วยเนือ้ หาวิชาการและทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ ได้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการด้านทักษะในการสร้าง
ผลงานตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ และเห็นคุณค่าของศิลปะ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดต่อทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ได้อย่างอิสระ มีใจชืน่ ชม และสามารถน�ำความรู้
และทักษะทางศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้จริง

ภาพที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเชิญมาเป็นกรรมการภายนอก
(กชกร เทศถมยา, ประเทศไทย, 2563)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินผลโดยให้ผู้เรียนแสดงละครเวที ได้รับการประเมิน
ผลงานจากกรรมการภายนอกโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญ 3 ท่าน แบ่งเป็น ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
โดยเกณฑ์การให้คะแนน มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรูศ้ ลิ ปะของชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (กชกร เทศถมยา, ประเทศไทย,
2563)
ทัศนศิลป์ (รวม 100 คะแนน)
ฉากละคร
อุปกรณ์ประกอบฉาก
สื่อประชาสัมพันธ์
เครื่องแต่งกาย
ดนตรี (รวม 100 คะแนน)
การเลือกใช้ดนตรีหรือบทเพลงประกอบการแสดง
การเลือกใช้ sound หรือ effect ประกอบการแสดง
คุณภาพของเสียงดนตรี บทเพลง sound effect การบรรเลง หรือการขับร้อง
การบูรณาการความสามารถด้านดนตรีหรือการขับร้องกับการแสดง
นาฏศิลป์ (รวม 100 คะแนน)
บทบาทนักแสดง
เนื้อเรื่องน่าสนใจ
ความพร้อมในการแสดง
รูปแบบการน�ำเสนอ

30 คะแนน
30 คะแนน
30 คะแนน
10 คะแนน
30 คะแนน
30 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ได้เข้าร่วมชมการแสดงละคร และให้คะแนนในวันที่ผู้เรียน
แสดงละครรอบจริงเท่านั้น โดยเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียน คือ วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
เวลา 16.00-18.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตฯ การแสดงละครจะเริ่มตั้งแต่ห้องล�ำดับ 1 เรียงไปจนครบ 7 ห้อง
โดยรายละเอียดของการแสดงคณะกรรมการภายนอกจะได้ทราบข้อมูลละครจากข้อมูลในสูจิบัตรที่ผู้เรียน
จัดท�ำขึ้นและน�ำแจกจ่ายให้กรรมการก่อนที่ห้องตนเองจะได้แสดง

4. ผลจากการปฏิบัติด้วยตนเอง สู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
จากทีก่ ล่าวไปข้างต้นทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะทีเ่ ป็นสากล (Global competency) ทีผ่ เู้ รียน
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีหรือถูกสร้างขึน้ นอกเหนือจากความรูใ้ นกระบวนการเรียนรู้ สิง่ ทีส่ ามารถยืนยันได้อย่างดี คือ
การแสดงออกทางพฤติกรรมของผูเ้ รียนและความเห็นจากผูป้ กครอง โดยละครทีผ่ เู้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
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ปีที่ 3 สร้างขึ้นเป็นผลงานที่สร้างความประทับใจให้คณาจารย์ ผู้ปกครอง เพื่อน พี่ และน้อง ๆ อย่างมาก
จากการตอบแบบสอบถามของผูท้ ชี่ มละคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า โครงการนีส้ อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในระดับมากที่สุดและมาก โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมโครงการนี้สามารถฝึกนักเรียน
ในการท�ำงานเป็นกลุม่ มีความสามัคคีในการร่วมมือกัน ด�ำเนินงานโครงการ และน�ำไปพัฒนาในชีวติ ประจ�ำวันได้
รองลงมา คือ กิจกรรมโครงการ ท�ำให้นกั เรียนพัฒนาความสามารถทางด้านการคิดสติปญ
ั ญาอย่างสร้างสรรค์
และสุดท้าย คือ กิจกรรมโครงการนี้มีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างความคิดเห็นจากผู้ชมหรือผู้ปกครอง ผ่านการท�ำ
แบบสอบถามของโครงการฯ เช่น “ชอบโครงการนี้มากค่ะ เป็นครั้งแรกของคุณแม่และลูกค่ะ เด็ก ๆ เก่ง
จริง ๆ ค่ะ เพราะเป็นงานใหญ่ทเี ดียวค่ะ ใช้ความสามัคคี การมีสว่ นร่วมเพือ่ งานของส่วนรวม การแก้ไขปัญหา
การร่วมแรงร่วมใจกัน อยากให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาดูกนั เยอะ ๆ ค่ะ เป็นก�ำลังใจให้เด็ก ๆ และอาจารย์
นะคะ ขอบพระคุณค่ะ”

ภาพที่ 6 ผู้เรียนที่อยู่เบื้องหลังและผู้เรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแสดงละคร
(กชกร เทศถมยา, ประเทศไทย, 2563)
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แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ผู้เรียนสามารถน�ำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ความสามารถทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ทั้ง 3 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 จ�ำเป็น
ต้องมี และสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น ความคิดเห็นของผู้เรียนที่รับ
หน้าที่เป็นผู้ก�ำกับละครห้อง ได้แสดงความรู้สึกไว้ว่า “งานละครนับเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของ ม.3 เลยก็ว่าได้
ท�ำให้หนูได้เรียนรู้วิธีการคุมงาน การประสานงาน รวมถึงการวางแผนล่วงหน้าและการคิดเป็นรองต่าง ๆ
แม้บางครัง้ จะมีปญ
ั หาหลายอย่างเข้ามามาก แต่ทกุ คนก็ชว่ ยกัน ฉันได้เรียนรูจ้ ากการเป็นผูน้ ำ� ในการคุมงานว่า
อย่าเล่นมากจนไม่เป็นการเป็นงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรเข้มงวดกับเพือ่ นมากเกินไปเช่นกัน เพราะอย่างไร
เขาก็คือเพื่อนของเรา และขอบคุณเพื่อนที่เลือกเราเป็นผู้ก�ำกับฯนะ” (พุทธิตา เหล่าโมราพร, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 30 มกราคม 2563)
ในด้านนักแสดงได้มีการให้ความเห็นไว้ว่า “รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงละคร
ห้อง มันท�ำให้เราได้รู้สึกว่าเรามีบทบาทที่ต้องท�ำในห้อง ต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทุกงาน
ย่อมมีปญ
ั หา ถ้าเราช่วยกัน ปัญหาก็จะหมดไป อยากขอบคุณเพือ่ นทีม่ อบงานให้และก็อาจารย์ทคี่ อยแนะน�ำ
มาตลอดครับ” (อัครนันท์ ตันพิพัฒน์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 30 มกราคม 2563)

5. บทสรุป
การสร้างละครในโครงการประเมินผลการเรียนรู้ศิลปะ ผู้สอนปรับประยุกต์การเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับลักษณะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็นการเรียนการสอนทีเ่ น้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และเน้นการฝึกทักษะที่จ�ำเป็นจะต้องมี ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
ทางเทคโนโลยี และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivist theory) หรือทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
และละครกิจกรรมทีค่ ล้ายคลึงกับชีวติ จริงจะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย (กุลสิ รา จิตรชญาวณิช,
2562, น. 26) นอกจากนี้ ผู้สอนได้ใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) ซึ่งเป็นแนวคิดของทิศนา
แขมมณี (2552, น. 283-284) โดยมีขนั้ ตอนการจัดการเรียนรู้ 7 ขัน้ ตอน หนึง่ ใน 7 ขัน้ ตอน คือ การประเมิน
ผลการเรียนรู้ โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงผสมผสานกับการประเมินละครประยุกต์
เป็นขัน้ ตอนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญและช่วยบ่งชีค้ วามส�ำเร็จของผูเ้ รียน การสร้างละครจึงถูกออกแบบให้เป็นการแสดง
ละครเวทีและมีการประเมินผลตามสภาพจริงจากกรรมการภายนอกโรงเรียนจาก 3 สาระวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์
ดนตรี และทัศนศิลป์ จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้แสดงโดยจากผลการประเมินฯ ผู้เรียน
ได้มคี วามรูแ้ ละทักษะด้านละครชัดเจนขึน้ ได้ฝกึ ทักษะการปฏิบตั ิ การท�ำหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายได้ดี ไม่วา่
จะเป็นผู้ก�ำกับการแสดง ผู้ก�ำกับเวที ฝ่ายฉาก ฝ่ายเครื่องแต่งกาย นักแสดง ฯลฯ ทุกต�ำแหน่งมีความส�ำคัญ
เท่ากัน ได้เห็นการท�ำงานเป็นทีม การเคารพการตัดสินใจของผูอ้ นื่ อย่างไรก็ดี การเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ย่อมไม่เป็นผล
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หากผูส้ อน ไม่ทำ� หน้าทีเ่ ป็นโค้ชทีด่ ี แนะน�ำ จัดระเบียบ และเกณฑ์ขอ้ ตกลงในการท�ำละครให้ชดั เจน รวมถึง
การอยู่เป็นก�ำลังใจเมื่อผู้เรียนลงมือท�ำงาน ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถก้าวผ่านอุปสรรคได้
เนือ่ งจากผูส้ อนในยุค 4.0 ต้องเชือ่ มัน่ ในตัวผูเ้ รียน รับผลตอบรับจากผูเ้ รียน และออกแบบการเรียนโดยไม่ตอ้ ง
ค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดใดใด เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนเป็นผูต้ ดั สินใจเลือกในสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้เอง ตามความถนัดและสนใจ
ไม่ตัดสินความเก่งไม่เก่งด้วยเกรดเฉลี่ย แต่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตแห่งโลกความเป็นจริง เพราะ
ความรู้ที่ค้นพบกลายเป็นความรู้ที่ยั่งยืนเพราะเกิดจากการปฏิบัติจริง
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