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คาํนํา 
 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม. 3 เล่มน้ีเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง
ในการจดัการเรียนรู้โดยยดึหลกัการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Child center) ตามหลกัการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม บทบาทของครูมี
หนา้ท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จ โดยสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียน
และนอกหอ้งเรียน ทาํใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไดใ้นเชิงบูรณาการ
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย เนน้กระบวนการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง ทาํใหน้กัเรียน
ไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการ และนาํไปสู่
การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข 
 การจดัทาํคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ เล่มน้ี ไดจ้ดัทาํตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ภายในเล่มไดน้าํเสนอแผนการจดัการเรียนรู้เป็นรายชัว่โมงตามหน่วยการเรียนรู้ 
เพ่ือใหค้รูนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน นอกจากน้ีแต่ละหน่วยการเรียนรู้ยงัมีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/
กระบวนการ ทาํใหท้ราบผลการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ของนกัเรียนไดท้นัที 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ เล่มน้ีแบ่งการนาํเสนอเน้ือหาแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนที ่1 คาํช้ีแจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ประกอบดว้ยแนวทางการใชแ้ผนการ
จดัการเรียนรู้ สัญลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design (BwD) 
เทคนิคและวธีิการจดัการเรียนรู้–การวดัและประเมินผลตารางวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปี 
และโครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่โมงในการจดัการเรียนรู้ 
 ตอนที ่2 แผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง ไดเ้สนอแนะแนวทางการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ในหนงัสือเรียน แบ่งเป็นแผนยอ่ยรายชัว่โมง ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมีองคป์ระกอบ
ครบถว้นตามแนวทางการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ตอนที ่3 เอกสาร/ความรู้เสริมสําหรับครู ประกอบดว้ยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู้เสริมสาํหรับ
ครู บนัทึกลงใน CD เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหค้รูใชจ้ดัการเรียนการสอน 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม. 3 เล่มน้ี ไดอ้อกแบบการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคและวธีิการ
สอนอยา่งหลากหลาย หวงัวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของนกัเรียนต่อไป 
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ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียน 
        เวลา 1 ช่ัวโมง  
 
 
 
 
1. สาระการเรียนรู้ 
 การปฐมนิเทศ เป็นการสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน เป็นการตก
ลงกนัในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะเร่ิมการเรียนการสอน ครูไดรู้้จกันกัเรียนดียิง่ข้ึน รับทราบความ
ตอ้งการ ความรู้สึก และเจตคติต่อวิชาท่ีเรียน ในขณะเดียวกนันกัเรียนไดท้ราบความตอ้งการ
ของครู แนวทางในการจดัการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล ส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวจะ
นาํไปสู่การเรียนการสอนท่ีประสิทธิภาพ ครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ช่วยใหน้กัเรียนคลายความวิตกกงัวล สามารถเรียนไดอ้ยา่งมีความสุข อนัจะส่งผลให้
นกัเรียนประสบความสาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดให ้
 
2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 – 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ ความเขา้ใจต่อสาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ แนวทางการจดัการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ และการวดัและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ (K) 
 2. ช่ืนชมและเห็นความสาํคญัของสาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ (A) 
 3. นาํความรู้ ความเขา้ใจจากสาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั
ได ้(P) 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
สาระทศันศิลป์ 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

สงัเกตจากการถามและ
การแสดงความคิดเห็นต่อ
ขอ้ตกลงในการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

สงัเกตจากการมีเจตคติท่ี
ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

สงัเกตจากพฤติกรรมใน
การทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม 

 
5. สาระการเรียนรู้ 
 1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  – สาระท่ี 1 ทศันศิลป์ 
 2. ขอบข่ายเน้ือหาสาระ 
 3. เวลาเรียน 
 4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
6. แนวทางบูรณาการ 

ภาษาไทย 
การแสดงความคิดเห็นและสรุปความเขา้ใจเก่ียวกบัเจตคติต่อสาระการเรียนรู้
ทศันศิลป์ แนวทางการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ และการวดั
และประเมินผลสาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียน
อยากเรียนรู้ อาจนาํนกัเรียนศึกษานอกหอ้งเรียน เช่น สนามหญา้ใตต้น้ไม ้หอ้งศิลปะ เป็นตน้ 
 2. ครูแนะนาํตนเอง แลว้ใหน้กัเรียนแนะนาํตนเองตามลาํดบัตวัอกัษร ตามลาํดบั
หมายเลขประจาํตวั หรือตามแถวท่ีนัง่ตามความเหมาะสม 
 3. ครูใหค้วามรู้ทัว่ ๆ ไปเก่ียวกบัการเรียนสาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ พร้อมกบัซกัถาม
ในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
 1) ทาํไมเราตอ้งเรียนศิลปะ 
 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบไปดว้ยสาระการเรียนรู้ใดบา้ง 
 3) นกัเรียนชอบเรียนสาระการเรียนรู้ใดบา้ง ระหวา่งทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
 1. ครูระบุส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนในสาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ โดยใชข้อ้มูลจากหนา้สารบญั
ในหนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 2. ครูแจง้โครงสร้างเวลาเรียนรายชัว่โมงของสาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ โดยใชข้อ้มูล
จากคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 3. ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบวา่ สาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ มีวิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบ 
เช่น 

– ศึกษาคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองทั้งท่ีบา้นและโรงเรียน 
– ปฏิบติักิจกรรมสร้างผลงานดว้ยตนเองและเป็นกลุ่ม 
– สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นตน้ 

 4. ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบวา่สาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ มีวิธีการเกบ็คะแนนและการ
สอบ คือ 
 

ช่ัวโมงที ่1 ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียน  
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 1) การวดัและประเมินผลดา้นความรู้ (K) 
  – สอบกลางภาค/ปลายภาค (ตามกาํหนดการของโรงเรียน) 30 คะแนน 
 2) การวดัและประเมินผลดา้นทกัษะ/กระบวนการ (P) 
  – เกบ็คะแนนจากการปฏิบติักิจกรรม    40 คะแนน 
  – โครงงาน/แฟ้มสะสมผลงาน    20 คะแนน 

3) การวดัและประเมินผลดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ (A) 
  – สงัเกตพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

  ในการทาํงาน      10 คะแนน 
                             คะแนนรวม              100 คะแนน 

5. ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบวา่ การตดัสินผลการเรียนนกัเรียนจะตอ้งมีเวลาเรียนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (หากเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑจ์ะไม่มีสิทธ์ิเขา้
สอบ) การใหร้ะดบัผลการเรียนจะใชต้วัเลขแสดงระดบัผลการเรียนเป็น 8 ระดบั คือ 

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยีย่ม 80–100 
3.5 ดีมาก 75–79 
3 ดี 70–74 
2.5 ค่อนขา้งดี 65–69 
2 ปานกลาง 60–64 
1.5 พอใช ้ 55–59 
1 ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 50–54 
0 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 0–49 

 
6. ครูแจง้ขอ้ตกลงในการเรียน สาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ ใหน้กัเรียนทราบ ดงัน้ี 

1) ตอ้งเขา้เรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชาน้ี หรือไม่ขาดเรียน
เกิน 3 คร้ัง กรณีป่วยตอ้งส่งใบลาโดยผูป้กครองลงช่ือรับรองการลา 

2) ควรเขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและรักษามารยาทในการเรียน 
3) เม่ือเร่ิมเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีการทดสอบก่อนเรียน และหลงัจากเรียน

จบแต่ละหน่วยการเรียนรู้แลว้จะมีการทดสอบหลงัเรียน 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3      66 

4) ในชัว่โมงท่ีมีการปฏิบติักิจกรรม ควรเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือให้
พร้อม โดยจดัหาไวล่้วงหนา้ 

5) รับผดิชอบการเรียน การสร้างช้ินงาน และการส่งงานตามเวลาท่ีกาํหนด 
6) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบติักิจกรรมและเคร่ืองมือท่ีใชท้าํงานทุกคร้ัง 
7) การส่งงานใหส่้งดว้ยตวัเองหรือใหต้วัแทนกลุ่มนาํส่งตามเวลาท่ีกาํหนด 

7. ครูแนะนาํส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ท่ีจะใชป้ระกอบในการเรียนสาระการ
เรียนรู้ทศันศิลป์ เช่น 

– หนงัสือ 
– อินเทอร์เน็ต 
– แหล่งความรู้ในทอ้งถ่ิน 
– ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
– ศิลปินพื้นบา้น เป็นตน้ 

 ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีนกัเรียนมีต่อสาระการ
เรียนรู้ทศันศิลป์ แนวทางการจดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลสาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ 

2. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าการจัดองค์ประกอบศิลป์ว่ามีทศันธาตุ
ในส่ิงแวดล้อมกบัทศันธาตุในงานทศันศิลป์แกตต่างกนัอย่างไร ยกตวัอย่างมา 1 ชนิด โดยให้
นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด อนิเทอร์เน็ต หรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น   
จากน้ันนําข้อมูลทีไ่ด้มาอภปิรายร่วมกนัตามความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
 ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
 ครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมและมอบหมายงานใหน้กัเรียนไปปฏิบติักิจกรรม
ท่ีบา้นและใหน้กัเรียนเตรียมประเดน็คาํถามท่ีสงสยัมาอยา่งนอ้ยคนละ 1 คาํถาม เพื่อนาํมา
อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียนคร้ังต่อไป 
 ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
 ใหน้กัเรียนนาํประโยชนจ์ากการเรียนเร่ือง ปฐมนิเทศและขอ้ตกลงในการเรียน สาระ
การเรียนรู้ทศันศิลป์ ไปประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
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8. กจิกรรมเสนอแนะ   
 ใหน้กัเรียนสนทนาร่วมกนักบัเพื่อน ๆ ถึงแนวทางปฏิบติักิจกรรมท่ีครูมอบหมาย 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน  
 2. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 3. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

4. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้           

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้________________________________________ 
    แนวทางในการพฒันา________________________________________________ 
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้____________________________________ 
    แนวทางในการแกไ้ข________________________________________________ 
 3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน____________________________________________ 

เหตุผล____________________________________________________________ 
 4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้_____________________________________ 

 
ลงช่ือ__________________________(ผูส้อน) 
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ตอนที ่1 
คาํช้ีแจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
ทศันศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3 เล่มน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นแนวทางใหค้รูใช้
ประกอบการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ซ่ึงการแบ่งหน่วยการเรียนรู้สาํหรับจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้
รายชัว่โมงในคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ีแบ่งเน้ือหาเป็น 5 หน่วย สามารถใชค้วบคู่กบัหนงัสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความรู้ ความเขา้ใจในงานทศันศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 แนวทางการสร้างสรรคท์ศันศิลป์ 

 หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ทศันศิลป์กบัคุณค่าวฒันธรรม 
คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ีไดน้าํเสนอรายละเอียดไวค้รบถว้นตามแนวทางการจดัทาํ

แผนการจดัการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาองค์
ความรู้ สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วอ้ยา่งครบถว้นตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ครูควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้น้ีใหล้ะเอียดเพื่อปรับใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ และสภาพของนกัเรียน  

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะแบ่งแผนการจดัการเรียนรู้ออกเป็นรายชัว่โมง ซ่ึงมีจาํนวนมาก
นอ้ยไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัความยาวของเน้ือหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรียนรู้ แสดงขอบข่ายเน้ือหาการจดัการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ทกัษะ/กระบวนการ และภาระงาน/ช้ินงาน 

2. กรอบแนวคดิการออกแบบการเรียนรู้ทีอ่งิแนวคดิ BwD (Backward Design Template) โดย
สงัเคราะห์แนวทางเพ่ือความเหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาศิลปะเป็นหลกัซ่ึงการจดัการเรียนรู้ของแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ 

ขั้นที ่1 ผลลพัธป์ลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
ขั้นที ่2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการ

เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง  
ขั้นที ่3 แผนการจดัการเรียนรู้ จะระบุวา่ในหน่วยการเรียนรู้น้ีแบ่งเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ก่ี

แผน และแต่ละแผนใชเ้วลาในการจดักิจกรรมก่ีชัว่โมง 
3. แผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ตามกรอบแนวทางท่ีครู

ส่วนมากคุน้เคยและเกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
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3.1 ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยลาํดบัท่ีของแผน ช่ือแผน และเวลาเรียน เช่น 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง จุด เวลา 1 ชัว่โมง 

3.2 สาระสําคญั เป็นความคิดรวบยอดของเน้ือหาท่ีนาํมาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

3.3 ตวัช้ีวดัช้ันปี เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชต้รวจสอบนกัเรียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหาท่ีนาํเสนอในแต่
ละแผนการจดัการเรียนรู้นั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีบอกจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนภาย
หลงัจากการเรียนจบในแต่ละแผน ทั้งในดา้นความรู้ (K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) และ
ดา้นทกัษะ/กระบวนการ (P) ซ่ึงสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัตวัช้ีวดัชั้นปีและเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้
นั้น ๆ 

3.5 สาระการเรียนรู้ เป็นหวัขอ้ยอ่ยท่ีนาํมาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.6 แนวทางบูรณาการ เป็นการเสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนรู้
ของแต่ละแผนใหเ้ช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือใหก้ารเรียนรู้สอดคลอ้งและครอบคลุมสถานการณ์จริง  

3.7 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาในแต่
ละเร่ือง โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อใหค้รูนาํไปใช้
ประโยชนใ์นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน  
ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป 
ขั้นท่ี 4 ฝึกฝนนกัเรียน 
ขั้นท่ี 5 การนาํไปใช ้
3.8 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ เป็นรายช่ือส่ือการเรียนรู้ทุกประเภทท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีทั้ง

ส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลย ีและส่ือบุคคล เช่น หนงัสือ เอกสารความรู้ รูปภาพ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วดิีทศัน ์ศิลปิน ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ 

3.9 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการจดัการเรียนรู้วา่หลงัจาก
จดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ นกัเรียนมีพฒันาการ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
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เป้าหมายท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ และมีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงส่งเสริมในดา้นใดบา้ง ดงันั้น 
ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้จึงไดอ้อกแบบวิธีการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียนไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การทาํแบบทดสอบ การตอบคาํถามสั้น ๆ การตรวจ
ผลงาน การสงัเกตพฤติกรรมทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เป็นตน้ โดยเนน้การปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง
และเหมาะสมกบัตวัช้ีวดัและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 วิธีการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เหล่าน้ีครูสามารถนาํไปใชป้ระเมิน
นกัเรียนได ้ทั้งในระหวา่งการจดัการเรียนรู้และการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนาํความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

3.10 กจิกรรมเสนอแนะเพิม่เตมิสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ เป็นกิจกรรมเสนอแนะสาํหรับให้
นกัเรียนไดพ้ฒันาเพิ่มเติมในดา้นต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีไดจ้ดัการเรียนรู้มาแลว้ในชัว่โมงเรียน 
กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลกัษณะ คือ กิจกรรมสาํหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษและตอ้งการศึกษาคน้ควา้
ในเน้ือหานั้น ๆ ใหลึ้กซ้ึงกวา้งขวางยิง่ข้ึน และกิจกรรมสาํหรับการเรียนรู้ใหค้รบตามเป้าหมาย ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นการซ่อมเสริม 

3.11 บนัทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีใหค้รูบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้วา่ประสบ
ความสาํเร็จหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบา้ง ไดแ้กไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นอยา่งไร 
และขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป 

นอกจากน้ียงัอาํนวยความสะดวกใหค้รู โดยจดัทาํแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู้เสริมสาํหรับ
ครูบนัทึกลงในซีดี (CD) ประกอบดว้ย 

1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและประเมินผลนกัเรียน
ก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ 

2) แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและประเมินผลนกัเรียนกลางภาค/ปลายภาค 3 
ดา้น ไดแ้ก่  
 (1) ดา้นความรู้ มีแบบทดสอบทั้งท่ีเป็นแบบปรนยัและอตันยั 
 (2) ดา้นทกัษะ/กระบวนการ เป็นตารางการประเมิน 
 (3) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็นตารางการประเมิน 

3) ความรู้เสริมสําหรับครู เป็นการนาํเสนอความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่ครู เช่น ความรู้เร่ือง
โครงงาน เป็นตน้ 

4) แบบฟอร์มโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design 
 ครูควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่เตรียมการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ จดักิจกรรมให้
นกัเรียนไดพ้ฒันาครบทุกสมรรถนะสาํคญัท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร กล่าวคือ สมรรถนะในการส่ือสาร 
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การคิด การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิต และการใชเ้ทคโนโลย ีรวมถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร และกิจกรรมเสนอแนะเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน ซ่ึง
ไดก้าํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้น้ีแลว้ 
 นอกจากน้ีครูสามารถปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความพร้อมของ
นกัเรียนและสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้ซ่ึงจะใชเ้ป็นผลงานเพื่อเล่ือนวิทยฐานะได ้แผนการจดัการ
เรียนรู้น้ีไดอ้าํนวยความสะดวกใหค้รู โดยไดพ้ิมพโ์ครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบการ
เรียนรู้แบบ Backward Design ใหค้รูเพิ่มเติมเฉพาะส่วนท่ีครูปรับปรุงเองไวด้ว้ยแลว้ 
 

2. สัญลกัษณ์ลกัษณะกจิกรรมการเรียนรู้ 
ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ทุกเล่ม และใบกิจกรรมไดก้าํหนดสญัลกัษณ์

กาํกบักิจกรรมการเรียนรู้ไวทุ้กกิจกรรมเพือ่ช่วยใหค้รูและนกัเรียนทราบลกัษณะของกิจกรรมนั้น ๆ 
เพื่อการจดักิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายสญัลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการรู้มีดงัน้ี 
 การปฏบิตัจิริง/ฝึกทกัษะ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริงหรือฝึกปฏิบติัเพื่อเกิด 

ทกัษะ อนัจะช่วยใหก้ารเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งสมบูรณ์และติดตวัคงทน 
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนใชพ้ฒันาทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
การศึกษาค้นคว้า/สืบค้น เป็นกิจกรรมใหน้กัศึกษาคน้ควา้หรือสืบคน้เพื่อสร้าง 
องคค์วามรู้ดว้ยตนเองจนเกิดเป็นนิสยั 
การสังเกต เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัสงัเกตส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้จนสร้างองคค์วามรู้ 
ไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีเหตุผล 
ทกัษะการฟัง/ดู เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการฟังและการดูต่าง ๆ 
 
การเคลือ่นไหว เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการเคล่ือนไหว 
 
โครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาการคิด การวางแผน และการแกปั้ญหา 
 
การประยุกต์ใช้ในชีวติ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนนาํความรู้ ทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต 
ประจาํวนัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
การทาํประโยชน์ให้สังคม เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนปฏิบติัในการทาํประโยชนเ์พื่อสงัคม 
เพื่อการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
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กจิกรรมสําหรับกลุ่มพเิศษ เป็นกิจกรรมสาํหรับใหน้กัเรียนใชพ้ฒันาการเรียนรู้เพิ่มเติม 
เพ่ือการพฒันาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
กจิกรรมสําหรับซ่อมเสริม เป็นกิจกรรมสาํหรับใหน้กัเรียนใชซ่้อมเสริมเพ่ือใหเ้กิด 
การเรียนรู้ตามตวัช้ีวดั 
การสํารวจ เป็นกิจกรรมใหผู้ส้าํรวจ รวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาศึกษา วิเคราะห์หาเหตุผล 
ฝึกความเป็นผูร้อบคอบ 

 

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design (BwD) 
การจดัการเรียนรู้หรือการสอนเป็นงานท่ีครูทุกคนตอ้งใชก้ลวิธีต่าง ๆ มากมายเพ่ือใหน้กัเรียน

สนใจท่ีจะเรียนรู้และเกิดผลตามท่ีครูคาดหวงั การจดัการเรียนรู้จดัเป็นศาสตร์ท่ีตอ้งใชค้วามรู้
ความสามารถตลอดจนประสบการณ์อยา่งมาก ครูบางคนอาจจะละเลยเร่ืองของการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้หรือการออกแบบการสอน ซ่ึงเป็นงานท่ีครูจะตอ้งทาํก่อนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทาํอย่างไร ทาํไมจึงต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้  
ครูทุกคนผา่นการศึกษาและไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการออกแบบการเรียนรู้มาแลว้ ในอดีตการ

ออกแบบการเรียนรู้จะเร่ิมตน้จากการกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การ
ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ปัจจุบนัการเรียนรู้ไดมี้การเปล่ียนแปลง
ไปตามสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม รวมทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีี
เขา้มามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท่ีมีอยูร่อบตวั ดงันั้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีครูจาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินการใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละบุคคล 

� การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design (BwD) 
วิกกินส์และแมกไท นกัการศึกษาชาวอเมริกนัไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการ

จดัการเรียนรู้ ซ่ึงเขาเรียกวา่ Backward Design ซ่ึงเป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีครูจะตอ้ง
กาํหนดผลลพัธป์ลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนก่อน โดยเขาทั้งสองใหช่ื้อวา่ ความเขา้ใจท่ี
คงทน (Enduring Understandings) เม่ือกาํหนดความเขา้ใจท่ีคงทนไดแ้ลว้ ครูจะตอ้งบอกใหไ้ดว้า่ความ
เขา้ใจท่ีคงทนของนกัเรียนน้ีเกิดจากอะไร นกัเรียนจะตอ้งมีหรือแสดงพฤติกรรมอะไรบา้ง ครูมีหรือใช้
วิธีการวดัอะไรบา้งท่ีจะบอกวา่นกัเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแลว้ จากนั้นครูจึงนึกถึงวิธีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีจะทาํใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 

แนวคดิของ Backward Design 
Backward Design เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชผ้ลลพัธ์ปลายทางเป็นหลกั ซ่ึง
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ผลลพัธ์ปลายทางน้ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียนกต่็อเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้ ทั้งน้ีครูจะตอ้งออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชก้รอบความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล มีความสมัพนัธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

กรอบความคิดหลกัของการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design มี
ขั้นตอนหลกัท่ีสาํคญั 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1 กาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
ขั้นท่ี 2 กาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมี

ผลการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง 
ขั้นท่ี 3 วางแผนการจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 กาํหนดผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
ก่อนท่ีจะกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนนั้น ครูควรตอบคาํถาม

สาํคญัต่อไปน้ี 
– นกัเรียนควรจะมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถทาํส่ิงใดไดบ้า้ง  
– เน้ือหาสาระใดบา้งท่ีมีความสาํคญัต่อการสร้างความเขา้ใจของนกัเรียน และความเขา้ใจท่ี

คงทน (Enduring Understandings) ท่ีครูตอ้งการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนมีอะไรบา้ง 
เม่ือจะตอบคาํถามสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ใหค้รูนึกถึงเป้าหมายของการศึกษา มาตรฐานการ

เรียนรู้ดา้นเน้ือหาระดบัชาติท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 รวมทั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือทอ้งถ่ิน การทบทวนความคาดหวงัของหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากมาตรฐานแต่ละระดบัจะมีความสมัพนัธ์กบัเน้ือหาสาระต่าง ๆ ซ่ึงมีความ
แตกต่างลดหลัน่กนัไป ดว้ยเหตุน้ีขั้นท่ี 1 ของ Backward Design ครูจึงตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัและ
เลือกผลลพัธ์ปลายทางของนกัเรียน ซ่ึงเป็นผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจท่ีคงทน 

ความเข้าใจทีค่งทนของนักเรียน 
 ความเขา้ใจท่ีคงทนคืออะไร ความเขา้ใจท่ีคงทนเป็นความรู้ท่ีลึกซ้ึง ไดแ้ก่ ความคิดรวบยอด
ความสมัพนัธ์ และหลกัการของเน้ือหาและวิชาท่ีนกัเรียนรู้ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เป็นความรู้ท่ีอิง
เน้ือหา ความรู้น้ีเกิดจากการสะสมขอ้มูลต่าง ๆ ของนกัเรียนและเป็นองคค์วามรู้ท่ีนกัเรียน สร้างข้ึนดว้ย
ตนเอง 

การเขียนความเข้าใจทีค่งทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ถา้ความเขา้ใจท่ีคงทนหมายถึง สาระสาํคญัของส่ิงท่ีจะรู้แลว้ ครูควรจะรู้วา่สาระสาํคญั

หมายถึงอะไร คาํวา่ สาระสาํคญั มาจากคาํวา่ Concept ซ่ึงนกัการศึกษาของไทยแปลเป็นภาษาไทยวา่
สาระสาํคญั ความคิดรวบยอด มโนทศัน ์มโนมติ และสงักปั ซ่ึงการเขียนแผนการจดัการรู้นิยมใชค้าํวา่ 
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สาระสําคญั 
สาระสาํคญัเป็นขอ้ความท่ีแสดงแก่นหรือเป้าหมายเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อใหไ้ด้

ขอ้สรุปรวมและขอ้แตกต่างเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยอาจครอบคลุมขอ้เทจ็จริง กฎ ทฤษฎี ประเดน็ 
และการสรุปสาระสาํคญัและขอ้ความท่ีมีลกัษณะรวบยอดอยา่งอ่ืน 

ประเภทของสาระสาํคัญ 
1. ระดบักวา้ง (Broad Concept) 
2. ระดบัการนาํไปใช ้(Operative Concept หรือ Functional Concept) 
ตัวอย่างสาระสาํคัญระดับกว้าง 
– เคร่ืองดนตรีไทยมีมากมายหลายชนิด 
– งานศิลปะในชีวิตประจาํวนัมีหลายประเภท 
ตัวอย่างสาระสาํคัญระดับนาํไปใช้ 
– เคร่ืองดนตรีไทยมีมากมายหลายชนิด แต่สามารถจดัเป็นประเภทได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ เคร่ือง

ดีด เคร่ืองสี เคร่ืองตี และเคร่ืองเป่า 
– งานศิลปะในชีวิตประจาํวนั มีหลายประเภท เช่น เคร่ืองใชส้อย เคร่ืองประดบัตกแต่ง เคร่ือง

เล่น เป็นตน้ 
แนวทางการเขียนสาระสาํคัญ 
1. ใหเ้ขียนสาระสาํคญัของทุกเร่ือง โดยแยกเป็นขอ้ ๆ (จาํนวนขอ้ของสาระสาํคญัจะเท่ากบั

จาํนวนเร่ือง) 
2. การเขียนสาระสาํคญัท่ีดีควรเป็นสาระสาํคญัระดบัการนาํไปใช ้
3. สาระสาํคญัตอ้งครอบคลุมประเดน็สาํคญัครบถว้น เพราะหากขาดส่วนใดไปแลว้จะทาํให้

นกัรับสาระสาํคญัท่ีผดิไปทนัที 
4. การเขียนสาระสาํคญัท่ีจะใหค้รอบคลุมประเดน็สาํคญัวิธีการหน่ึงคือ การเขียนแผนผงั

สาระสาํคญั 
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ตัวอย่างการเขียนแผนผงัสาระสาํคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระสาํคัญของความรู้เบือ้งต้นทางทัศนศิลป์ : ทศันธาตุเป็นส่วนประกอบสาํคญัของงาน

ศิลปะท่ีมีคุณค่าทางความงาม และส่ือความหมายตามจินตนาการความคิดของผูส้ร้างสรรคไ์ด ้ซ่ึงทศัน
ธาตุประกอบไปดว้ย จุด เส้น รูปร่างและรูปทรง ขนาด สดัส่วน แสงเงา สี บริเวณวา่ง และลกัษณะผวิ 

5. การเขียนสาระสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองใดควรเขียนลกัษณะเด่นท่ีมองเห็นไดห้รือนึกไดอ้อกมา
เป็นขอ้ ๆ แลว้จาํแนกลกัษณะเหล่านั้นเป็นลกัษณะจาํเพาะและลกัษณะประกอบ 

6. การเขียนขอ้ความท่ีเป็นสาระสาํคญั ควรใชภ้าษาท่ีมีการขดัเกลาอยา่งดี เล่ียงคาํท่ีมี
ความหมายกาํกวมหรือฟุ่มเฟือย 

ตัวอย่างการเขยีนสาระสําคญั เร่ือง จุด 
จุด ลกัษณะจําเพาะ ลกัษณะประกอบ 

รอยแตม้ท่ีมีลกัษณะกลม ๆ ปรากฏท่ีพื้นผวิ   
ไม่มีขนาด ความกวา้ง ความยาว ความหนา   
เป็นธาตุเร่ิมแรกท่ีทาํใหเ้กิดเป็นธาตุอ่ืน ๆ   
จุดมี 2 ลกัษณะ คือ จุดท่ีเกิดจากธรรมชาติและจุด
ท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ์   

สาระสาํคัญของจุด : จุดหมายถึงรอยแตม้ท่ีมีลกัษณะกลม ๆ ปรากฏท่ีผวิพื้น ไม่มีขนาด ความ
กวา้ง ความยาว ความหนา แบ่งแยกไม่ได ้เป็นส่ิงท่ีเลก็ท่ีสุด สามารถเคล่ือนไหวไปในท่ีวา่งได ้จุดเป็น
ธาตุเร่ิมแรกท่ีทาํใหเ้กิดธาตุอ่ืน ๆ ข้ึน จุดมี 2 ลกัษณะ คือ จุดท่ีเกิดจากธรรมชาติและจุดท่ีเกิดจากฝีมือ

จุด 

เส้น 

รูปร่างและรูปทรง 

ขนาด สดัส่วน 

แสงเงา 

สี 

บริเวณวา่ง 

ลกัษณะผวิ 

ทศันธาตุ
ความรู้
เบือ้งต้น 
ทาง
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มนุษย ์ 
ขั้นที ่2 กาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่า  

  นักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามทีก่าํหนดไว้อย่างแท้จริง 
เม่ือครูกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนแลว้ ก่อนท่ีจะดาํเนินการขั้น

ต่อไปขอใหค้รูตอบคาํถามสาํคญัต่อไปน้ี 
– นกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกในลกัษณะใดจึงทาํใหค้รูทราบวา่ นกัเรียนบรรลุผลลพัธ์

ปลายทางตามท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 
– ครูมีหลกัฐานหรือใชว้ิธีการใดท่ีสามารถระบุไดว้า่นกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกตาม

ผลลพัธ์ปลายทางท่ีกาํหนดไว ้
การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการของ Backward Design เนน้ใหค้รูรวบรวม

หลกัฐานการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นและมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะกล่าวไดว้า่ การจดัการ
เรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิแลว้ ไม่ใช่แค่ใหจ้บตามหลกัสูตรหรือตามชุดของกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีครูกาํหนดไวเ้ท่านั้น วิธีการของ Backward Design ตอ้งการกระตุน้ใหค้รูคิดล่วงหนา้วา่ ครูควร
จะกาํหนดและรวบรวมหลกัฐานเชิงประจกัษอ์ะไรบา้งก่อนท่ีจะออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่หลกัฐานดงักล่าวควรจะเป็นหลกัฐานท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลยอ้นกลบั ท่ีมีประโยชนส์าํหรับ
นกัเรียนและครูไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีครูควรใชว้ิธีการวดัและประเมินแบบต่อเน่ืองอยา่งไม่เป็น
ทางการและเป็นทางการ ตลอดระยะเวลาท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดท่ีตอ้งการใหค้รูทาํการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ 
สอนไปวดัผลไป 

จึงกล่าวไดว้า่ขั้นน้ี ครูควรนึกถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของนกัเรียน โดยพิจารณาจาก
ผลงานหรือช้ินงานท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตาม
เกณฑท่ี์กาํหนดไวแ้ลว้ และเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินควรเป็นเกณฑคุ์ณภาพในรูปของมิติคุณภาพ (Rubrics) 
อยา่งไรกต็าม ครูอาจจะมีหลกัฐานหรือใชว้ิธีการอ่ืน ๆ เช่น การทดสอบก่อนและหลงั การสมัภาษณ์ 
การศึกษาคน้ควา้การฝึกปฏิบติัขณะเรียนรู้ประกอบดว้ยกไ็ด ้

การกาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ตามผลลพัธ์ปลายทางทีก่าํหนดไว้แล้ว 

หลงัจากท่ีครูไดก้าํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนแลว้ ครูควรกาํหนด
ภาระงานและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ตาม
ผลลพัธ์ปลายทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 

ภาระงาน หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงค์
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การเรียนรู้/ตวัช้ีวดัชั้นปี/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้ลกัษณะสาํคญัของงานจะตอ้งเป็นงานท่ี
สอดคลอ้งกบัชีวิตจริงในชีวิตประจาํวนั เป็นเหตุการณ์จริงมากกวา่กิจกรรมท่ีจาํลองข้ึนเพื่อใชใ้นการ
ทดสอบ ซ่ึงเรียกวา่งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีมีความหมายต่อนกัเรียน (Meaningful Task) นอกจากน้ีงาน
และกิจกรรมจะตอ้งมีขอบเขตท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้/ตวัช้ีวดัชั้นปี/มาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 

ทั้งน้ีเม่ือไดภ้าระงานครบถว้นตามท่ีตอ้งการแลว้ ครูจะตอ้งนึกถึงวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะใช้
วดัและประเมินผลการรู้ของนกัเรียนซ่ึงมีอยูม่ากมายหลายประเภท ครูจะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบั
ภาระงานท่ีนกัเรียนปฏิบติั 

ตวัอยา่ง ภาระงาน/ผลงาน แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง ทศันธาตุในส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ รวมทั้งการกาํหนดวิธีการวดัประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนดงัตาราง 
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ตัวอย่างภาระงาน/ชิ้นงาน แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ทศันธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทศันศิลป์ 
สาระที ่1: ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1: สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ 

งานศิลปะอยา่งอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั

ตัวชี้วดั สาระการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ผลงาน 

การวดัและประเมินผล กระบวนการ
เรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
วธิีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

บรรยาย
สิ่งแวดลอ้ม
และงาน
ทศันศิลป์ที่
เลือกมาโดยใช้
ความรู้เรื่อง   
ทศันธาตุและ
หลกัการ
ออกแบบ 
 
 
 
 

ทศันธาตุใน
สิ่งแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ไดแ้ก่ จุด 
(Dot) เส้น (Line) 
รูปร่างและรูปทรง 
(Shape-Form) 
ขนาด สัดส่วน 
(Size-Proportion) 
แสงเงา (Light-
Shade) สี (Color) 
บริเวณวา่ง (Space) 
ลกัษณะผวิ 
(Texture  

– การจาํแนก
ทศันธาตุใน
สิ่งแวดลอ้มและ
งานทศันศิลป์ 
– การบรรยาย
ทศันธาตุใน
สิ่งแวดลอ้มและ
งานทศันศิลป์ 

– การสังเกต 
– การสนทนา 
ซกัถาม 
– การทดสอบ 
– การบรรยาย 
 

– แบบทดสอบก่อนเรียน 
– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบบนัทึก การจดบนัทึก
และวาดภาพประกอบ 
– แบบประเมินผลเรื่อง
ความรู้ ความเขา้ใจในงาน
ทศันศิลป์ 
– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 
– แบบประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

– พิจารณาจาก
ผลงาน 
– พิจารณาจาก
การปฏิบตัิ
กิจกรรม 
– เกณฑค์ุณภาพ 
3 ระดบั 
– เกณฑค์ุณภาพ 
3 ระดบั 
– เกณฑค์ุณภาพ 
3 ระดบั 
 

– ศึกษาคน้ควา้
ความหมาย และ
ส่วนประกอบของ 
ทศันธาตุ  
– จาํแนกทศันธาตุ
ในสิ่งแวดลอ้มและ
งานทศันศิลป์ 
– การบรรยาย   
ทศันธาตุใน
สิ่งแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ 

1. ตวัอยา่งภาพ
สิ่งแวดลอ้มและ
ผลงานทศันศิลป์ที่
แสดงใหเ้ห็น   ทศัน
ธาตุ 
2. วสัดุ อุปกรณ์ใน
การสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 
3. แหล่งการเรียนรู้ 
เช่น หอศิลป์ 
พิพิธภณัฑ ์หอ้งสมุด 
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
4. ใบงาน 
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ความเขา้ใจท่ีคงทนจะเกิดข้ึนได ้นกัเรียนจะตอ้งมีความสามารถ 6 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การอธิบาย ช้ีแจง เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการอธิบายหรือช้ีแจงในส่ิงท่ีรู้

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้ง มีเหตุมีผล และเป็นระบบ 
2. การแปลความและตคีวาม เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการแปลความและ

ตีความไดอ้ยา่งมีความหมาย ตรงประเดน็ กระจ่างชดั และทะลุปรุโปร่ง 
3. การประยุกต์ ดดัแปลง และนําไปใช้ เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการนาํส่ิงท่ี

ไดรู้้ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และคล่องแคล่ว 
4. การมีมุมมองทีห่ลากหลาย เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการมีมุมมองท่ี

น่าเช่ือถือเป็นไปได ้มีความลึกซ้ึง แจ่มชดั และแปลกใหม่ 
5. การให้ความสําคญั ใส่ใจในความรู้สึกของผู้อืน่ เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดย

การมีความละเอียดรอบคอบ เปิดเผย รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ระมดัระวงัท่ีจะไม่ใหเ้กิดความ
กระทบกระเทือนต่อผูอ่ื้น 

6. การรู้จักตนเอง เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการมีความตระหนกัรู้ สามารถ
ประมวลผลขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย ปรับตวัได ้รู้จกัใคร่ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด 

นอกจากน้ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดสมรรถนะ
สาํคญัของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไว ้5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถของนกัเรียนในการถ่ายทอดความคิด ความรู้
ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ อนัจะ
เป็นประโยชนต่์อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อประนีประนอม การเลือกท่ี
จะรับและไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคดิ เป็นความสามารถของนกัเรียนในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สงัเคราะห์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดเชิงคุณธรรม และการคิดอยา่งเป็น
ระบบเพ่ือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมได้
อยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถของนกัเรียนในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรม และขอ้มูลสารสนเทศ
เขา้ใจความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการ
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
ตนเองสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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4. ความสามารถในการใช้ทกัษะกระบวนการและทกัษะในการดาํเนินชีวติ เป็นความสามารถ
ของนกัเรียนในดา้นการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การทาํงาน และการ
อยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการและหาทางออกท่ี
เหมาะสมดา้นความขดัแยง้และความแตกต่างระหวา่งบุคคล การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของ
สงัคมและสภาพแวดลอ้ม การสืบเสาะหาความรู้ และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคซ่ึ์ง
จะส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถของนกัเรียนในการเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นวตัถุ แนวคิด และวิธีการในการพฒันาตนเองและสงัคม ดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร
การทาํงาน การแกปั้ญหา และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 

นอกจากสมรรถนะสาํคญัของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีกล่าวแลว้
ขา้งตน้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไว ้8 ประการ ดงัน้ี 

1. รักชาต ิศาสน์ กษตัริย์ เป็นคุณลกัษณะในฐานะเป็นพลเมืองไทย ตอ้งรู้คุณค่า หวงแหน และ
เทิดทูนสถาบนัสูงสุดของชาติ 

2. ซ่ือสัตย์สุจริต เป็นคุณลกัษณะท่ีผูเ้รียนมีจิตสาํนึก ค่านิยม และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 

3. มีวนัิย เป็นคุณลกัษณะของนกัเรียนดา้นการประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของสงัคมอยา่ง
มีความรับผดิชอบและความซ่ือสตัยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 

4. ใฝ่เรียนรู้ เป็นคุณลกัษณะของนกัเรียนดา้นความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ อยากรู้ 
อยากเรียน รักการอ่าน การเขียน การฟัง รู้จกัตั้งคาํถามเพ่ือหาเหตุผล ทั้งดว้ยตนเองและร่วมกบัผูอ่ื้น 
ดว้ยความขยนัหมัน่เพียรและอดทน และเปิดรับความคิดใหม่ ๆ 

5. อยู่อย่างพอเพยีง เป็นคุณลกัษณะของนกัเรียนในการดาํรงชีวิตอยา่งมีความพอประมาณ ใช้
ส่ิงของอยา่งประหยดั พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยูบ่นหลกัเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

6. มุ่งมั่นในการทาํงาน เป็นคุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีจิตสาํนึกในการบริหารงาน และ
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืในการทาํงานตามความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะและมุ่งมัน่ต่อความสาํเร็จ
ของงาน 

7. รักความเป็นไทย เป็นคุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีรู้จกัหวงแหน อนุรักษพ์ฒันาวิถีชีวิตของคน
ไทย ประพฤติตามวฒันธรรมไทยใหค้งอยูคู่่ไทย 

8. มีจิตสาธารณะ เป็นคุณลกัษณะของนกัเรียนไดท้าํประโยชนต์ามความสามารถ ความถนดั
และความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัรเพื่อแสดงความรับผดิชอบ ความเสียสละ มีจิตมุ่งทาํประโยชน์
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ต่อครอบครัว ชุมชน สงัคม 
ดงันั้นการกาํหนดภาระงานใหน้กัเรียนปฏิบติั รวมทั้งการเลือกวิธีการและเคร่ืองมือ

ประเมินผลการเรียนรู้นั้น ครูควรคาํนึงถึงความสามารถของนกัเรียน 6 ประการ ตามแนวคิดของ 
Backward Design สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ เพื่อใหภ้าระงาน วิธีการ และเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ครอบคลุมส่ิงท่ีสะทอ้นผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ีการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Backward Design ในขั้นท่ี 2 น้ี ครูจะตอ้ง
คาํนึงถึงภาระงาน วิธีการ เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้มี
ประสิทธิภาพตรงกบัสภาพจริง มีความยดืหยุน่ และใหค้วามสบายใจแก่นกัเรียนเป็นสาํคญั 

ขั้นที ่3 วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เม่ือครูมีความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิด

ข้ึนกบันกัเรียน รวมทั้งกาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ ขั้นต่อไปครูควรนึกถึงกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ท่ีจะจดัใหแ้ก่นกัเรียน การท่ีครูจะนึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะจดัใหน้กัเรียนไดน้ั้น ครูควรตอบคาํถาม
สาํคญัต่อไปน้ี 

– ถา้ครูตอ้งการจะจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเกิดความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ความคิดรวบยอด 
หลกัการ และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับนกัเรียน ซ่ึงจะทาํใหน้กัเกิดผลลพัธป์ลายทาง
ตามท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งเกิดเป็นความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไปนั้น ครูสามารถจะใชว้ิธีการง่าย ๆ อะไรบา้ง 

– กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยเป็นส่ือนาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นมีอะไรบา้ง 
– ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนบรรลุตามมาตรฐานของ

หลกัสูตรมีอะไรบา้ง 
– กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวค้วรจดักิจกรรมใดก่อนและควรจดักิจกรรมใด

ภายหลงั 
– กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไวเ้พื่อตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนหรือไม่

เพราะเหตุใดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตามแนวคิดของ
Backward Design นั้น วิกกินส์และแมกไทไดเ้สนอแนะให ้ครูเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดของ WHERETO (ไปท่ีไหน) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

W แทน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัใหน้ั้นจะตอ้งช่วยใหน้กัเรียนรู้วา่หน่วยการเรียนรู้น้ีจะดาํเนิน
ไปในทิศทางใด (Where) และส่ิงท่ีคาดหวงัคืออะไร (What) มีอะไรบา้งช่วยใหค้รูทราบวา่นกัเรียนมี
ความรู้พื้นฐานและความสนใจอะไรบา้ง 
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H แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรดึงดูดความสนใจนกัเรียนทุกคน (Hook) ทาํใหน้กัเรียนเกิด
ความสนใจในส่ิงท่ีจะรู้ (Hold) และใชส่ิ้งท่ีนกัเรียนสนใจเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ 

E แทน กิจ กรรมการเรียนรู้ควรส่งเสริมและจดัให ้(Equip) นกัเรียนไดมี้ประสบการณ์ 
(Experience) ใน แนวคิดหลกั/ความคิด รวบยอด และ สาํรวจ รวมทั้ง วินิจฉยั (Explore) ใน ประเดน็
ต่าง ๆ ท่ี น่าสนใจ 

R แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise) 
ความเขา้ใจในความรู้และงานท่ีปฏิบติั 

E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระเมิน (Evaluate) ผลงานและส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ 

T แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรออกแบบ (Tailored) สาํหรับนกัเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียน 

O แทน การจดักิจกรรมการรู้ต่าง ๆ ใหเ้ป็นระบบ (Organized) ตามลาํดบัการเรียนรู้ของ
นกัเรียนและกระตุน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้ตั้งแต่เร่ิมแรกและตลอดไป ทั้งน้ีเพื่อ
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล 

อยา่งไรกต็ามมีขอ้สงัเกตวา่ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการกาํหนดวิธีการจดัการเรียนรู้
การลาํดบับท รวมทั้งส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสาํเร็จไดก้ต่็อเม่ือครูไดมี้
การกาํหนดผลลพัธ์ปลายทาง หลกัฐาน และวิธีการวดัและประเมินผลท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการรู้
ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นเพียงส่ือท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมาย
ความสาํเร็จท่ีตอ้งการเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีถา้ครูมีเป้าหมายท่ีชดัเจนกจ็ะช่วยทาํใหก้ารวางแผนการจดัการ
เรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถทาํใหน้กัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

โดยสรุปจึงกล่าวไดว้า่ ขั้นน้ีเป็นการคน้หาส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบันกัเรียน กิจกรรมท่ีกาํหนดข้ึนควรเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียน
สามารถสร้างและสรุปเป็นความคิดรวบยอด และหลกัการท่ีสาํคญัของสาระท่ีรู้ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี
คงทนรวมทั้งความรู้สึกและค่านิยมท่ีดีไปพร้อม ๆ กบัทกัษะความชาํนาญ 
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Backward Design Template 
ผงัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่........................................... 
ขั้นที ่1 ผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
.............................................................................................................................................................
ความเข้าใจทีค่งทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 

คาํถามสําคญัทีท่าํให้เกดิความเข้าใจทีค่งทน 
 
1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 

ความรู้ของนักเรียนทีนํ่าไปสู่ความเข้าใจทีค่งทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 

ทกัษะ/ความสามารถของนักเรียนทีนํ่าไปสู่ความ
เข้าใจทีค่งทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 

ขั้นที ่2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
            ตามทีก่าํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานทีนั่กเรียนต้องปฏบิตัิ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 

เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 

3. ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 
............................................................................................................................................................. 

ขั้นที ่3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ....................................................................................................................... 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ....................................................................................................................... 
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รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
จากการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Backward Design เขียนโดยใชรู้ปแบบ

ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเรียงหวัขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ช่ือแผน... (ระบุช่ือและลาํดบัท่ีของแผนการจดัการเรียนรู้) 
ช่ือเร่ือง... (ระบุช่ือเร่ืองท่ีจะทาํการจดัการเรียนรู้) 
สาระที.่.. (ระบุสาระท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้) 
เวลา... (ระบุระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อ 1 แผน) 
ช้ัน... (ระบุชั้นท่ีจดัการเรียนรู้) 
หน่วยการเรียนรู้ที.่.. (ระบุช่ือและลาํดบัท่ีของหน่วยการเรียนรู้) 
สาระสําคญั... (เขียนความคิดรวบยอดหรือมโนทศันข์องหวัเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้) 
ตวัช้ีวดัช้ันปี... (ระบุตวัช้ีวดัชั้นปีท่ีใชเ้ป็นเป้าหมายของแผนการจดัการเรียนรู้) 
จุดประสงค์การเรียนรู้... กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์ของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นความรู้ความคิด (Knowledge: K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม (Affective: A) และดา้นทกัษะกระบวนการ (Performance: P) 

กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ยอ่ย (นาํทาง) แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองกิจกรรม
ภาระงานไดค้รบทุกขอ้ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ ผูเ้รียนสามารถบรรลุผลตามจุดประสงค ์ซ่ึงเป็นผลลพัท์
ปลายทางท่ีกาํหนด และเพ่ือสะดวกต่อการวดัประเมินผลไดต้รงตามสภาพจริง 

สาระการเรียนรู้... (ระบุสาระและเน้ือหาท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้ อาจเขียนเฉพาะหวัเร่ืองกไ็ด)้ 
แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอ่ืนท่ีบูรณาการร่วมกนั) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้... (กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของกลุ่มสาระและการ   

บูรณาการทั้งภายในสาระและกลุ่มขา้มสาระ) 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้... (ระบุส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้) 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้... (ระบุวิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้ง

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น) 
กจิกรรมเสนอแนะ... (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัเพิ่มเติม) 
บนัทกึหลงัการจัดการเรียนรู้... (ระบุรายละเอียดของผลการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

อาจนาํเสนอขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการทาํวิจยัในชั้นเรียนได)้ 
ในส่วนของการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้นั้น ใหค้รูท่ีเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ นาํขั้นตอน

หลกัของเทคนิคและวิธีการของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เช่น การเรียนแบบ
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แกปั้ญหา การศึกษาเป็นรายบุคคล การอภิปรายกลุ่มยอ่ย/กลุ่มใหญ่ การฝึกปฏิบติัการ การสืบคน้ขอ้มูล 
ฯลฯ มาเขียนในขั้นสอน โดยใหค้าํนึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

การออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีไดส้งัเคราะห์กลัน่กรองอยา่งดีแลว้น้ี จะช่วยใหค้รูมีความ
มัน่ใจในการจดัการเรียนรู้และใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ของ วพ. ในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

4. หลกัการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning Integration) อาจจดัได ้2 ลกัษณะ คือ 

 1. การบูรณาการภายในวชิา (Intradisciplinary) เป็นการบูรณาการท่ีเกิดข้ึนภายในขอบเขต
ของเน้ือหาเดียวกนั วิชาท่ีใชห้ลกัการบูรณาการภายในวิชาเดียวกนัมากท่ีสุด คือ วิชาภาษา หรือ
กระบวนการทางภาษาซ่ึงประกอบดว้ยการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน เน่ืองจากมีความเก่ียวพนั
กนัหลายแบบ นอกจากวิชาภาษาแลว้ วิชาสงัคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ กใ็ชห้ลกัการ
เช่ือมโยงภายในวิชาได ้
 2. การบูรณาการระหว่างวชิา (Interdisciplinary) เป็นการเช่ือมโยงหรือรวมศาสตร์ต่าง ๆ 
ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาข้ึนไปภายใตห้วัเร่ือง (Theme) เดียวกนั เป็นการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ความเขา้ใจและ
ทกัษะในศาสตร์หรือความรู้ในวิชาต่าง ๆ มากกวา่ 1 วิชาข้ึนไป เพื่อการแกปั้ญหา หรือการแสวงหา
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การเช่ือมโยงความรู้และทกัษะระหว่างวิชาต่าง ๆ จะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง ไม่ใช่เพียงผวิเผนิ และมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัชีวิตจริงมากข้ึน 
 การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง 2 ลกัษณะนั้น สามารถจดัเป็นรูปแบบของการบูรณาการ 
(Models of Integration) ได ้4 รูปแบบ คือ 
 1. บูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Instruction) การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบน้ี
ครูผูส้อนในวิชาหน่ึงสอดแทรกเน้ือหาของวิชาอ่ืน ๆ เขา้ในการเรียนการสอนของตน เป็นการสอนตาม
แผนการสอนและประเมินผลโดยครูคนเดียว วิธีน้ีถึงแมน้กัเรียนจะเรียนจากครูคนเดียว แต่สามารถ
มองเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งวิชาได ้
 2. บูรณาการแบบขนาน (Parallel Instruction) การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบน้ี ครู
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปสอนต่างวิชากนั ต่างคนต่างสอน แต่ตอ้งวางแผนเพื่อสอนร่วมกนั โดยมุ่งสอนหวั
เร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปัญหาเดียวกนั ระบุส่ิงท่ีทาํร่วมกนัและตดัสินใจร่วมกนั วา่จะสอนเร่ือง/
ความคิดรวบยอดและปัญหานั้น ๆ อยา่งไร ในวิชาของแต่ละคนใครควรสอนก่อน–หลงั งานหรือ
การบา้นท่ีมอบหมายใหผู้เ้รียนทาํจะแตกต่างกนัไปในแต่ละวิชา แต่ทั้งหมดจะตอ้งมีหวัเร่ือง/ความคิด
รวบยอด/ปัญหาร่วมกนั การสอนแต่ละวิชาจะเสริมซ่ึงกนัและกนั ทาํใหน้กัเรียนมองเห็นความสมัพนัธ์
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เช่ือมโยงกนัระหวา่งวิชา 
 3. บูรณาการแบบสหวทิยา (Multidisciplinary Instruction) การจดัการเรียนการสอนตาม
รูปแบบน้ีคลา้ยกบัการบูรณาการแบบขนาน กล่าวคือ ครูตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปสอนต่างวิชากนั มาวางแผน
เพื่อสอนร่วมกนัโดยกาํหนดวา่จะสอนหวัเร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปัญหาเดียวกนั ต่างคนต่างแยกกนั
สอนตามแผนการสอนของตน แต่มอบหมายใหน้กัเรียนทาํงานหรือโครงการร่วมกนั ซ่ึงจะช่วย
เช่ือมโยงความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัจนสร้างช้ินงานได ้ครูแต่ละวิชากาํหนดเกณฑเ์พื่อ
ประเมินผลช้ินงานของผูเ้รียนในส่วนวิชาท่ีตนสอน 
 4. บูรณาการแบบข้ามวชิา หรือสอนเป็นคณะ (Transdisciplinary Instruction) การจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบน้ีครูท่ีสอนวิชาต่าง ๆ ร่วมกนัวางแผน ปรึกษาหารือกาํหนดหวัเร่ือง/ความคิดรวบ
ยอด/ปัญหาเดียวกนั จดัทาํแผนการสอนร่วมกนั แลว้ร่วมกนัสอนเป็นคณะ (Team) โดยดาํเนินการสอน
นกัเรียนกลุ่มเดียวกนั มอบหมายงาน/โครงการใหน้กัเรียนทาํร่วมกนั ครูทุกวชิาร่วมกนักาํหนดเกณฑ์
เพื่อประเมินผลช้ินงานของนกัเรียนร่วมกนั
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ตารางเปรียบเทยีบลกัษณะสําคญัของกระบวนการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ 
แบบที่ รูปแบบบูรณาการ วธิีการ กจิกรรม การประเมนิ ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน 
1 สอดแทรก 

(Infusion) 
– ครูคนเดียววางแผนและกาํหนดหวัเรื่อง โดยสอดแทรก
เนื้อหาวชิาอื่น ๆ เขา้ไปในวชิาของตน 

– มอบหมายงานตามที่
วางไว ้

– ครูคนเดียว
ประเมิน 

– นกัเรียนไดร้ับความรู้จากครูคน
เดียวและสามารถมองเห็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวชิาได ้

2 ขนาน (Parallel) – ครูหลายคนวางแผนสอนร่วมกนัและกาํหนดสิ่งต่อไปนี้ใน
ลกัษณะเดียวกนั 
     1. หวัเรื่อง (Theme) 
     2. ความคิดรวบยอด 
     3. ปัญหา 
– ครูแต่ละคนต่างสอนในวชิาของตนภายในหวัเรื่องเดียวกนั 

– งานที่มอบหมายให้
นกัเรียนไปทาํแตกต่างกนั
ไปในแต่ละวชิา 

– ครูแยกกนัประเมิน – นกัเรียนไดร้ับความรู้จากครูแต่
ละคนในหวัเรื่องของงานเป็น
เรื่องเดียวกนั ทาํใหม้องเห็น
ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงกนัและ
กนั นาํความรู้ในวชิาต่าง ๆ ใช้
แกป้ัญหาได ้

3 สหวทิยาการ 
(Multidisciplinary) 

–  ครูหลายคนวางแผนสอนร่วมกนัโดยกาํหนดสิ่งต่อไปนี้ใน
ลกัษณะเดียวกนั 
   1. หวัเรื่อง (Theme) 
   2. ความคิดรวบยอด 
   3. ปัญหา 
– ครูหลายคนสอนต่างวชิากนัโดยแยกกนัสอนภายใตห้วัเรื่อง
เดียวกนั 
– ครูร่วมกนักาํหนดชิ้นงาน/โครงการโดยเชื่อมโยงวชิาต่าง ๆ 

– มอบหมายงานหรือ
โครงการ โดยใหน้กัเรียน
ทาํร่วมกนั และกาํหนดวา่
จะแบ่งโครงการนั้น
ออกเป็นโครงการยอ่ย ๆ 
ใหน้กัเรียนทาํในแต่ละ
รายวชิา 

– ครูประเมินผลงาน
แต่ละชิ้นในส่วนที่
ตนสอน โดยกาํหนด
เกณฑเ์อง 

– นกัเรียนไดร้ับความรู้จากครู
หลายคนในหวัเรื่องหรือปัญหา
เดียวกนัทาํใหส้ามารถเชื่อมโยง
ความรู้จากวชิาต่าง ๆ มา
สร้างสรรคง์านได ้

4 ขา้มวชิาหรือสอน
เป็นคณะ 
(Tramsdisciplinary) 

– ครูหลายคนวางแผนร่วมกนัสอนเป็นคณะ (Team 
Teaching) โดยกาํหนดสิ่งต่อไปนี้ดว้ยกนั 
   1. หวัเรื่อง (Theme) 

– มอบหมายงาน หรือ
โครงการใหน้กัเรียนทาํ
ร่วมกนัเป็นงานชิ้นใหญ่

–  ครูประเมินผล
ร่วมกนัในงานชิ้น
เดียวกนั โดยมีเกณฑ์

– นกัเรียนไดร้ับความรู้ที่เป็นการ
เชื่อมโยงสาขาวชิาต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนั สามารถนาํความรู้ไป
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แบบที่ รูปแบบบูรณาการ วธิีการ กจิกรรม การประเมนิ ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน 
   2. ความคิดรวบยอด/จุดประสงค์
   3. ปัญหา 
   4. เนื้อหา 
– ครูร่วมกนัสอนเป็นคณะในหวัเรื่องเดียวกนัตามที่วางแผน
ไวใ้หก้บันกัเรียนกลุ่มเดียวกนั 
– ครูร่วมกนักาํหนดชิ้นงาน/โครงการใหน้กัเรียนทาํร่วมกนั 

ชิ้นเดียว 
– จดักิจกรรมและหา
แหล่งขอ้มูลความรู้ให้
นกัเรียนเพื่อศึกษาคน้ควา้ 
และปฏิบตัิงานในกลุ่ม
เดียวกนั 

การตดัสินร่วมกนั ประยกุตส์ร้างสรรคช์ิ้นงานได้
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ขั้นตอนและวธีิการ 
 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งการบูรณาการภายในวิชาและบูรณาการระหวา่ง
วิชา ดงักล่าวแลว้ มีหลกัการเช่นเดียวกนั โดยมีขั้นตอนและวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 1. การวางแผนและการประเมินผลการสอนแบบบูรณาการ 

ขั้นที ่1 วิเคราะห์หลกัสูตรและเลือกหวัเร่ือง (Theme) 
– ระดมพลงัสมองของครู/ผูเ้รียน 
– กาํหนดโครงการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวิต 
– การศึกษาเอกสารต่าง ๆ 
– กาํหนดหวัขอ้เร่ือง (Topic) ใหแ้คบลง (หาความสมัพนัธ์ของความรู้ในวิชาต่าง ๆ) 

ขั้นที ่2 การพฒันาหวัเร่ือง 
– กาํหนดเวลาในการสอนใหเ้หมาะสมโดยคาํนึงถึงปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียน 
– กาํหนดวตัถุประสงคโ์ดยระบุความรู้ดว้ยความสามารถท่ีตอ้งการจะใหเ้กิดข้ึนแก่
ผูเ้รียน 

– สร้างวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถสร้างความเช่ือมโยง 
– ใหน้กัเรียนคาดการณ์ถึงความสาํเร็จขั้นตน้ 

ขั้นที ่3 แหล่งขอ้มูล 
– กาํหนดแหล่งขอ้มูลเพื่อช่วยใหค้รูสามารถจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการได ้
– ตวัอยา่งแหล่งขอ้มูล 
– สมาชิกในกลุ่ม 
– ผูป้กครอง 
– การออกไปสาํรวจ 
– การบริการชุมชน 
– การพฒันาส่ือในเชิงพาณิชย ์
– เทคโนโลย ี
– ผูส้อนจากแหล่งอ่ืน ๆ 
– ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือ ผูใ้หค้าํปรึกษา 
– แหล่งขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

ขั้นที ่4 การพฒันากิจกรรมการเรียน 
– สร้างกิจกรรมขา้มวิชาในหลกัสูตร 
– การติดต่อกบัแหล่งขอ้มูล 
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– ขอ้เสนอในการพิจารณากิจกรรม 
� การกาํหนดจุดประสงคใ์หช้ดัเจน 
� การใชป้ระโยค 2–3 ประโยค เพื่อใหเ้ห็นภาพรวม 
� การกาํหนดส่ือการเรียนการสอน 
� การตดัสินใจดาํเนินการเรียนการสอน 
� การเตรียมส่ือเพื่อการจดักิจกรรม 
� ออกแบบวิธีการจดัการวดัผลใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
� การตดัสินใจทาํงานร่วมกนัเป็นทีมของครูในการจดักิจกรรม 

ขั้นที ่5 การสร้างกิจกรรม  
– ใหมี้ความต่อเน่ืองกบัการพฒันากิจกรรม 
– สามารถเปล่ียนแปลงและแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
– ดาํเนินการตามวตัถุประสงคโ์ดยตลอดบทเรียน (Unit) 
– ผูส้อนตอ้งพบกนัเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ และกาํกบัการดาํเนิน
กิจกรรม 

ขั้นที ่6 การประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
– นกัเรียนสามารถประเมินตนเองได ้
– สามารถกาํกบัความกา้วหนา้ของนกัเรียนโดยตลอด 
– ครูสามารถนาํการวดัผลแบบหลากหลายมาใชป้ระเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

ขั้นที ่7 การประเมินผลกิจกรรม 
– นกัเรียนสามารถประเมินผลกิจกรรมโดยรวม เช่น 
� มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
� ทรัพยากรบุคคลในทอ้งถ่ินกส็ามารถใหค้าํแนะนาํปรึกษาในการพฒันากิจกรรม 
� ครูสามารถบอกจุดอ่อน/จุดเด่นของกิจกรรม 
� ครูจะตอ้งจดบนัทึกความเปล่ียนแปลงกิจกรรมเพ่ือท่ีจะปรับปรุงและนาํไปใช้

ภายหนา้ 
ขั้นที ่8 การเปล่ียนแปลงขอ้มูลกิจกรรมเพือ่พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

2. วธีิการดําเนินการ 
ในการเตรียมการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผูส้อนจะตอ้งตดัสินใจวา่จะสอน

บูรณาการตามรูปแบบใด จะสอดแทรกวิชาต่าง ๆ ดว้ยตนเองคนเดียว หรือจะวางแผนเพ่ือสอนบูรณา
การกบัคนอ่ืน ๆ หากจะสอนบูรณาการกบัผูส้อนวิชาอ่ืน กต็อ้งประชุมวางแผนดาํเนินการร่วมกนั ตกลง
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ประเดน็หลกั 

ประเด็นรอง 

ประเด็นรอง 

ประเด็นรอง 

ประเดน็ย่อย

ประเดน็ย่อย

กนัวา่จะใชว้ิชาใดเป็นแกน วิชาอ่ืนท่ีจะร่วมบูรณาการตอ้งวิเคราะห์สาระเน้ือหาจากหลกัสูตรวา่จะมี
เร่ืองใดท่ีจะบูรณาการกบัวิชาท่ีเป็นแกนไดบ้า้ง จึงวางแผนดาํเนินการร่วมกนัต่อไป 

วิธีดาํเนินการเพ่ือจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีนิยมจดักระทาํ มีดงัต่อไปน้ี 
2.1 จัดทาํแผนผงัการวเิคราะห์สาระการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีปรากฏในหลกัสูตร/คาํอธิบาย

รายวิชาซ่ึงเน้ือหาเหล่านั้นไม่มีรายละเอียดให ้ทั้งน้ีเพราะตอ้งการใหค้รูผูส้อนยดืหยุน่และปรับให้
เหมาะสมกบัวยั สอดคลอ้งกบัสภาพการดาํเนินชีวิตประจาํวนัและตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้จะช่วยใหผู้ส้อน–นกัเรียนมองเห็นภาพรวมและเคา้โครงของ
ความคิดและเขา้ถึงขอ้สรุปท่ีสามารถนาํไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ได ้

หลกัการเขยีนผงัการวเิคราะห์สาระการเรียนรู้ ใชห้ลกัการของการเขียนแผนท่ีความคิด 
(Mind mapping) โดยเขียนขอ้ความประเดน็หลกัไวใ้นวงกลมใหญ่ (ตรงกลาง) และกาํหนดขอ้ความ วลี 
ท่ีเป็นประเดน็รองและมีความสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบัประเดน็หลกัไวใ้นวงกลมท่ีขยายต่อไป และถา้
มีประเดน็ยอ่ย ๆ ท่ีสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบัประเดน็รองกอ็าจเขียนส่วนขยายต่อไปไม่จาํกดั ซ่ึงมี
ลกัษณะดงัน้ี 
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ตัวอย่างแนวผงัการวเิคราะห์สาระการเรียนรู้เร่ือง “ศิลปะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 จัดทาํแผนผงัการวเิคราะห์ประเด็นของการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ประเดน็ของการเรียนรู้เป็นการนาํเร่ืองจากการวิเคราะห์เน้ือหาสาระมากาํหนด

หวัเร่ือง (Theme) เพื่อทาํแผนการจดักิจกรรมต่อไป การวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะช่วยใหผู้ส้อน–ผูเ้รียน 
สร้างความคิดไดก้ระจ่างชดัเจนมากยิง่ข้ึนในเร่ืองนั้น ๆ 

หลกัการเขยีนผงัการวเิคราะห์ประเดน็การเรียนรู้ เขียนประเดน็ท่ีตอ้งการเรียน (หวัเร่ือง) ไว้
ตรงกลางทั้งผูส้อนและนกัเรียน วิเคราะห์ประเดน็ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งลงตามแขนงของวงกลม โดยใชก้าร
ตั้งคาํถามนาํทางและอภิปรายใหเ้หตุผลร่วมกนัจะช่วยใหค้วามคิดขยายประเดน็ไดม้ากข้ึน หลงัจากนั้น
จึงพิจารณาแยกประเดน็ท่ีวิเคราะห์ไวแ้ลว้วา่ ส่วนใดท่ีนกัเรียนรู้แลว้ ส่วนใดท่ีอยากรู้ และส่วนใดท่ี
นกัเรียนควรรู้เพิ่มเติมอีก การแยกประเดน็เป็น 3 ส่วน จะเป็นแนวทางใหผู้ส้อนวางแผนจดักิจกรรมได้
ดี เพราะผูส้อนจะไดรู้้พื้นฐานของนกัเรียนทาํใหส้ามารถหาทางจูงใจอยากเรียนรู้เร่ืองใหม่ ๆ ไดง่้ายข้ึน 
และทาํใหผู้ส้อนมองออกวา่ควรจดักิจกรรมอยา่งไรท่ีจะสนองความตอ้งการท่ีนกัเรียนอยากเรียนรู้ 

สาระที ่3  
นาฏศิลป์ 

สาระที ่2  
ดนตรี

สาระที ่1  
ทศันศิลป์ 

ศิลปะ

นาฏยศัพท์ ดนตรีไทย 

จิตรกรรม
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ตัวอย่างแนวผงัวเิคราะห์ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ทศันศิลป์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 จัดทาํแผนผงัการวางแผนการจัดกจิกรรมบูรณาการ 
ในขั้นตอนน้ี เป็นการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน (อยา่งยอ่ ๆ) ใหบู้รณาการ

กบัวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ร่วมกนั 
หลกัการเขยีนแผนผงั การวางแผนการจดักิจกรรมน้ี จะเขียนหวัเร่ือง (Theme) ไวใ้นวงกลม

เลก็ (ตรงกลาง) และเขียนช่ือวิชาท่ีตอ้งการบูรณาการไวใ้นพื้นท่ีแต่ละส่วนในวงกลมใหญ่ และเขียน
กิจกรรมไวใ้ตช่ื้อวิชานั้น ๆ 

การเขียนกิจกรรมแต่ละวิชาตอ้งคาํนึงถึงการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และใน
ขณะเดียวกนัตอ้งคาํนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงคด์ว้ย 

ทศันศิลป์

ประตมิากรรม สถาปัตยกรรม

บ้านเรือนที่
อยู่อาศัย 

เจดีย์ 

สถูป ปรางค์
แบบนูนสูง

ภาพพมิพ์

แบบลอยตวั 

วาดภาพ

ลายเส้น แกะไม้ 

เศษวัสดุ 

แบบนูนตํ่า

จติรกรรม
ภาพระบายสี 
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ตัวอย่างแนวผงัการวางแผนการจัดกจิกรรมบูรณาการวชิาต่าง ๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 ในการเตรียมดาํเนินการท่ีจะจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หากไม่ใชรู้ปแบบการจดัทาํ
แผนผงัทั้ง 3 ขั้นตอนดงักล่าวแลว้ อาจจดัทาํในรูปแบบตารางแนวการจดัการเรียนการสอนบูรณาการ
แบบต่าง ๆ กไ็ด ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ศิลปะกบัชีวติ

คณติศาสตร์ 
– จาํแนก แสดงสถิติขอ้มูล
เพศ, วยั ท่ีช่ืนชมการแสดง
ดา้นศิลปะ 

ภาษาองักฤษ 
– ศพัท ์สาํนวน ช่ือ ความ
งามของศิลปะ 

สังคมศึกษาฯ 
– รับรู้ความงามของ
วฒันธรรมประเพณี 
– วิถีชีวิตท่ีแสดงคุณค่าใน
ชุมชน สงัคม

วทิยาศาสตร์ 
– สงัเกตสีสนัส่ิงประดิษฐ ์
เนน้ความงามทัว่ไป เช่น 
ความงามของรูปร่าง
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ  

ภาษาไทย 
– การส่ือสาร พดู เขียนเก่ียวกบั
คุณค่าความงามของศิลปะ 
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แนวการวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3)  
 1. เลือกสาระและมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งกนั 
 2. วางแผนร่วมกนัเพื่อกาํหนด ช่ือเร่ือง (Theme) สาระสาํคญั (Concept) รูปแบบและกิจกรรม
บูรณาการ 

สาระ/มาตรฐาน ตวัช้ีวดั สาระเนือ้หา 
เร่ือง/

สาระสําคญั 

สาระท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 1.2 

ขอ้ 2 เปรียบเทียบความ
แตกต่างของงานทศันศิลป์ใน
แต่ละยคุสมยัของวฒันธรรม
ไทยและสากล 

– ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่
ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล 

– เร่ือง (Theme) 
– สาระสาํคญั 
(Concept) 

สาระท่ี 2 
มาตรฐานท่ี 2.2 

ขอ้ 1 บรรยายววิฒันาการของ
ดนตรีแต่ละยคุสมยั 

– ประวติัดนตรีไทยยคุสมยัต่าง ๆ 
– ประวติัดนตรีตะวนัตกยคุสมยัต่าง ๆ 

สาระท่ี 3 
มาตรฐานท่ี 3.2 

ขอ้ 2 อธิบายความสาํคญัและ
บทบาทของนาฏศิลป์และ
การละครในชีวิตประจาํวนั 

– ความสาํคญัและบทบาทของนาฏศิลป์
และการละครในชีวิตประจาํวนั 

 

ตัวอย่างแผนภูมิ การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
–  หวัเร่ือง “ยคุสมยัของไทย”  

   –  สาระสาํคญั “ประวติัศาสตร์และศิลปะแขนงต่าง ๆ ของไทย” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� การเขยีนแผนการเรียนรู้บูรณาการอาจเลอืกรูปแบบใดกไ็ด้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาถงึความ
เหมาะสม 

– จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (เพื่ออะไร) 
– กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบอยา่งไร) 
– การวดัประเมินผล (วดัอะไร วธีิการและเคร่ืองมือ
อยา่งไร)

– จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (เพื่ออะไร) 
– กิจกรรมการเรียนรู้ (ออกแบบอยา่งไร)
– การวดัประเมินผล (วดัอะไร วธีิการและ
เคร่ืองมืออยา่งไร) 

– จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
(เพื่ออะไร) 
– กิจกรรมการเรียนรู้ 
(ออกแบบอยา่งไร) 
– การวดัประเมินผล 
(วดัอะไร วธีิการและเคร่ืองมือ

ยุคสมัยของไทย

ทศันศิลป์ 

ดนตรี นาฏศิลป์ 
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ตัวอย่าง แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ แบบขนาน (Parallel Instruction)  

การวางแผน จุดประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้ สื่อ 
การวดัประเมนิผล/ 
วธิีการและเครื่องมอื 

* วชิาศิลปะมกัจะมีบทบาทมากในการ
สร้างบรรยากาศสีสันใหก้บัโรงเรียนใน
งานสาํคญั ๆ ตลอดมา 
– ครูสอนวชิาทศันศิลป์ ครูสอนวชิา
ดนตรี ครูสอนวชิานาฏศิลป์ คิดเห็น
ตรงกนัวา่ ยคุสมยัของไทยจะน่าใชเ้ป็น
สื่อการสอนไดอ้ยา่งดี แต่ละคนจึงเลือก
จุดประสงคจ์ากผลการเรียนรู้ในหน่วย
การเรียนรู้รายวชิาของตนมาร่วมกนั
วางแผน สอนในหวัเรื่องเดียวกนัวา่ 
“ยคุสมยัของไทย” จะดาํเนินการสอน
บูรณาการแบบขนานโดยแต่ละวชิาจะ
ดาํเนินการดงันี้ 
 * วชิาทศันศิลป์ 
– เรื่องการจดันิทรรศการสร้างสรรค์
ผลงานตามแนวคิดของศิลปวฒันธรรม
ในยคุสมยั ต่าง ๆ ของไทย 
* วชิาดนตรี 
– การใชเ้ครื่องดนตรีไทย 
– การบรรเลงเพลง ลกัษณะสุ้ม

* นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานและจดันิทรรศการได้
เหมาะสมสวยงาม 
* นกัเรียนสามารถเลือกเครื่อง
ดนตรีและผสมวงบรรเลงแสดง
เพลงไทยไดเ้หมาะสม ไพเราะ 
* นกัเรียนสามารถเลือกแบบเครื่อง
แต่งกายและออกแบบท่าราํได้
สวยงามเหมาะสมกบัลกัษณะการ
แสดง 

* ครูนาํอภิปราย ซกัถาม ทบทวน
ประวตัิศาสตร์ศิลปะในยคุสมยัต่าง ๆ ของ
ไทย การใชเ้ทคนิค วสัดุ อุปกรณ์ และ
แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงาน 
* ใหน้กัเรียนร่วมกนัสร้างสรรคผ์ลงานและ
จดัแสดงนิทรรศการที่แสดงถึงผลงาน
ทศันศิลป์ในยคุสมยัต่าง ๆ ของไทย 
* ครูทบทวนชนิด ประเภทเครื่องดนตรี การ
เลือกใช ้และผสมวง 
* ใหน้กัเรียนบรรเลงเขา้กบัลกัษณะและ
บรรยากาศของดนตรีในยคุสมยัต่าง ๆ ของ
ไทย 
* ครูซกัถาม ทบทวน การเลือกใชเ้ครื่องแต่ง
กาย การออกแบบท่าราํเพื่อความเหมาะสม
กบัลกัษณะบรรยากาศการแสดงของ
นาฏศิลป์ไทยในยคุสมยัต่าง ๆ 
* ครูซกัถามทบทวนการเลือกใช ้
เครื่องแต่งกาย การออกแบบท่าราํเพื่อความ
เหมาะสมกบัลกัษณะบรรยากาศของการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยในยคุสมยัต่าง ๆ 

* ใบความรู้ ใบงาน 
ภาพประกอบ เกี่ยวกบัผลงาน
ทศันศิลป์ไทย 
* อุปกรณ์ 
– การตกแต่งฉาก ป้าย สถานที่ 
ในนิทรรศการ 
* เครื่องดนตรีไทย 
* ตวัอยา่งเพลงไทย 
* ตวัอยา่งท่าราํหรือละครต่าง ๆ 
–เครื่องแต่งกายที่เหมาะสม 
 

* แบบสงัเกต 
– การปฏิบตัิงาน 
– การตอบคาํถาม 
* การตรวจผลงาน 
* สงัเกตการร่วมทาํกิจกรรม 
ความสามารถของนกัเรียนดา้น 
– การออกแบบ 
– การตกแต่ง 
– การปฏิบตัิและการแกป้ัญหา 
– ทกัษะในการวาดและระบายสี 
– ความสนุกสนาน พึงพอใจ 
* สงัเกตการร่วมกิจกรรม 
ความสามารถในการร่วมกนั
วางแผน 
– การเลือกเครื่องดนตรี ลกัษณะ
เพลง 
– ทกัษะในการบรรเลง 
– ความพึงพอใจและมีความ
สนุกสนาน 
* สงัเกตการแสดงออกระหวา่ง
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การวางแผน จุดประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้ สื่อ 
การวดัประเมนิผล/ 
วธิีการและเครื่องมอื 

เสียงเพลงไทย 
* วชิานาฏศิลป์ 
– การเลือกใชเ้ครื่องแต่งกาย 
– การออกแบบท่ารํา การแสดงของไทย
ในยคุสมยัต่าง ๆ ของไทย 

* ใหน้กัเรียนแสดงท่าร่ายราํอยา่งเหมาะสม 
สนุกสนาน สวยงาม ตามแบบลกัษณะไทย 

ร่วมกิจกรรมและการแสดงทั้ง
ทีม 
– ความสามารถในเลือกการ
ออกแบบ 
– ทกัษะการแสดงความพึงพอใจ
และความสนุกสนาน 
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 หลงัจากท่ีผูส้อนไดร่้วมกนัวางแผนหรือแนวการจดัการเรียนการสอนบูรณาการโดยยอ่ไดแ้ลว้ 
ขั้นต่อไปผูส้อนควรจดัทาํแผนการสอนโดยระบุกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอน และตอ้งยดึหลกัการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

อน่ึง ผูส้อนจะเขียนแผนการสอนรวมเป็นฉบบัเดียวหรือจะแยกช้ิน ข้ึนอยูก่บัวา่ไดว้าง
แผนการสอนบูรณาการรูปแบบใดจาก 4 รูปแบบท่ีเคยกล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ ดงัเช่น การสอนบูรณา
การแบบท่ี 1 (หลอมรวม) และแบบท่ี 4 (สอนเป็นคณะ) ต่างกเ็ขียนแผนการสอนแบบละฉบบัเดียว 
เน่ืองจากตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละวิชาใหส้อดแทรกกลมกลืนกนัไป กล่าวคือ การบูรณา
การแบบท่ี 1 ผูส้อนคนเดียวสอนทุกวิชาใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ใหม่ทุกวิชาโดยเช่ือมโยงกนัตาม
จุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ดงันั้นผูส้อนบูรณาการแบบท่ี 1 น้ี ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดีและรู้กวา้งทุกวิชาซ่ึง
เหมาะกบัการสอนในระดบัประถมศึกษา ส่วนในระดบัท่ีสูงกวา่ประถมศึกษา เน้ือหาแต่ละวิชาตอ้งรู้
อยา่งเจาะลึก ผูส้อนคนเดียวไม่สามารถเช่ียวชาญรู้ลึกทุกวิชาจึงตอ้งอาศยัผูส้อนท่ีถนดัในแต่ละวิชา
ช่วยกนัสอนเป็นคณะ (แบบท่ี 4) 

ส่วนการสอนบูรณาการแบบท่ี 2 (แบบขนาน) และแบบท่ี 3 (สหวิทยาการ) ผูส้อนแต่ละคนจะ
แยกกนัเขียนแผนการสอนเฉพาะวิชาท่ีตนรับผดิชอบ โดยจะสอนตามหวัเร่ือง (Theme) ท่ีกาํหนด
ร่วมกนั 

วิธีการบูรณาการหลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนัไดแ้ก่การจดัการ
เรียนการสอนแบบ Storyline Method (เส้นทางเดินเร่ือง) ขณะน้ีไดน้าํมาใชใ้นโรงเรียนโครงการรุ่ง
อรุณหลายโรงเรียน 

� ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 
  การท่ีจะตรวจสอบวา่การจดักิจกรรมการสอนแบบบูรณาการบรรลุผลเพียงใดสามารถ

ตรวจสอบไดจ้ากตวัช้ีวดัต่อไปน้ี 
  1. นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ได ้
  2. นกัเรียนเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งวิชา สามารถบูรณาการความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาได ้
  3. นกัเรียนบูรณาการความรู้จากวิชาต่าง ๆ ไปประยกุตส์ร้างสรรคช้ิ์นงานได ้
  4. นกัเรียนสามารถบูรณาการความรู้นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
� โดยสรุป 

การเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนได้
หลากหลาย อยา่งไรกต็ามการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการกมี็ทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดั ซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
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ข้อดีของการสอนแบบบูรณาการ 
1. ช่วยใหเ้กิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาใน

ลกัษณะองคร์วม/ภาพรวม มองเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งวชิา และลดความซํ้ าซอ้นของเน้ือหาในแต่ละ
วิชา 

2. นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ คุณธรรม ค่านิยม 
และลกัษณะอนัพึงประสงค ์เป็นการเพิ่มศกัยภาพของนกัเรียนอยา่งไม่จาํกดั เพราะนกัเรียนไดเ้รียนรู้
วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยส่งเสริมกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับการปกครองแบบประชาธิปไตย รู้จกัการเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ผูอ่ื้น โดยคาํนึงถึงความคิดเห็นและผลประโยชนข์องส่วนรวมเป็นหลกั 

5. ช่วยแกไ้ขปัญหาดา้นการขาดแคลนบุคลากรในการสอนแต่ละวิชา 
ข้อจํากดัของการสอนแบบบูรณาการ 
1. หลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาในปัจจุบนัไม่เอ้ือต่อการสอนแบบบูรณาการ เน่ืองจากเน้ือหาใน

แต่ละวิชามีความเป็นเอกเทศ จึงทาํใหน้าํมาบูรณาการกนัยาก 
2. หลกัสูตรกาํหนดเน้ือหาในแต่ละวิชาไวม้ากและตอ้งเจาะลึก โดยเฉพาะในระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย ทาํใหจ้ดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการไดย้าก 
3. ระบบการบริหารการจดัการในโรงเรียนยงัไม่เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณา

การ เช่น การกาํหนดเวลาเป็นรายคาบท่ีตายตวัแน่นอนของแต่ละวิชาและความพร้อมของคณะครู 
ตลอดจนวิสยัทศันแ์ละความพร้อมของคณะผูบ้ริหาร 

ถึงอยา่งไรกต็าม การบูรณาการหลกัสูตรและการเรียนการสอนหรือกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการมิไดอ้ยูพ่น้วิสยัท่ีผูบ้ริหารและครูผูส้อนจะดาํเนินการได ้หากทั้ง 2 ฝ่าย ใหค้วามเอาใจใส่
เตรียมการอยา่งเหมาะสมต่อเน่ือง 
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5. เทคนิคและวธีิการจดัการเรียนรู้–การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
   ทศันศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 24 (2) และ (3) ไดร้ะบุแนวทางการจดัการเรียนรู้ โดยเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การฝึก
ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบติัจริงและการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพ่ือการป้องกนัและแกปั้ญหา ดงันั้น เพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบันโยบาย
ดงักล่าวน้ี การจดัทาํการแผนการจดัการเรียนรู้ในคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ทศันศิลป์เล่มน้ี จึงยดึ
แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child-Centered) เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติั
จริง และเนน้การเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีผสมผสานเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กบัหวัขอ้เร่ืองหรือ
ประเดน็ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาในองคร์วม เป็นธรรมชาติ สอดคลอ้งกบั
สภาพและปัญหาท่ีเกิดในวิถีชีวิตของนกัเรียน  

แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาทของครูจากการ
เป็นผูช้ี้นาํหรือถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผูช่้วยเหลือ อาํนวยความสะดวก และส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียน
โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ อยา่งหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการสร้างสรรคค์วามรู้และนาํความรู้
ไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ทศันศิลป์เล่มน้ีจึงไดน้าํเสนอทฤษฎีและ
เทคนิควิธีการเรียนการสอนต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ เช่น 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning - BBL) ท่ีเป็นวิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีอิงผลการวิจยัทางประสาทวิทยา ซ่ึงไดเ้สนอแนะไวว้า่ ตามธรรมชาตินั้นสมองเรียนรู้ได้
อยา่งไร โดยไดก้ล่าวถึงโครงสร้างท่ีแทจ้ริงของสมองและการทาํงานของสมองมนุษยท่ี์มีการแปร
เปล่ียนไปตามขั้นของการพฒันา ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดของการสร้างสรรคก์ารจดัการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning - PBL) เป็นวิธีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้
นกัเรียนร่วมกนัแกปั้ญหาภายใตก้ารแนะนาํของครู ใหน้กัเรียนช่วยกนัตั้งคาํถามและช่วยกนัคน้หา
คาํตอบ โดยอาจใชค้วามรู้เดิมมาแกปั้ญหา หรือศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมสาํหรับการแกปั้ญหา นาํขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการคน้ควา้มาสรุปเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา แลว้ช่วยกนัประเมินการแกปั้ญหาเพื่อใชใ้นการ
แกปั้ญหาคร้ังต่อไป สาํหรับขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็นการพฒันาองคร์วมของ
นกัเรียน ทั้งสมองดา้นซา้ยและสมองดา้นขวา บนพื้นฐานความสามารถและสติปัญญาท่ีแตกต่างกนั
ของแต่ละบุคคล มุ่งหมายจะใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาหรือสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ภายใตค้วาม
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หลากหลายของวฒันธรรมหรือสภาพแวดลอ้ม 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการจดัสถานการณ์และ
บรรยากาศใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ฝึกใหน้กัเรียนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้งสติปัญญาและ
ความถนดัร่วมกนัทาํงานเป็นกลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้หมวกความคดิ 6 ใบ (Six Thinking Hats) ใหน้กัเรียนฝึกตั้งคาํถาม
และตอบคาํถามท่ีใชค้วามคิดในลกัษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ หรือวิเคราะห์
วิจารณ์ได ้
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็นการฝึกใหน้กัเรียนคน้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง เพ่ืออธิบายส่ิงต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ มีหลกัเกณฑ ์โดยนกัเรียนจะตอ้งใช้
ความสามารถของตนเองคิดคน้ สืบเสาะ แกปั้ญหาหรือคิดประดิษฐส่ิ์งใหม่ดว้ยตนเอง 
 การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นการฝึกใหน้กัเรียน
เรียนรู้จากการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการทาํความเขา้ใจปัญหา วางแผนแกปั้ญหา ดาํเนินการแกปั้ญหา 
และตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work) ซ่ึงเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ี
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติั โดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้หรือ
คน้ควา้หาคาํตอบในส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสยัดว้ยวิธีการต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 
 การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏบิตั ิ(Active Learning) ใหน้กัเรียนไดท้ดลองทาํดว้ยตนเอง 
เพื่อจะไดเ้รียนรู้ขั้นตอนของงาน รู้จกัวิธีแกปั้ญหาในการทาํงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างผังความคดิ (Concept Mapping) เป็นการสอนดว้ยวิธีการจดักลุ่ม
ความคิดรวบยอด เพ่ือใหเ้ห็นความสมัพนัธ์กนัระหวา่งความคิดหลกัและความคิดรองลงไป โดย
นาํเสนอเป็นภาพหรือเป็นผงั 
 การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็นการจดักิจกรรมหรือจดั
ประสบการณ์ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั แลว้กระตุน้ใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะใหม่ ๆ เจต
คติใหม่ ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ ๆ 
 การเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุต ิ(Role Playing) เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนได้
แสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีสมมุติข้ึน โดยอาจกาํหนดใหแ้สดงบทบาทสมมุติท่ีเป็นพฤติกรรมของ
บุคคลอ่ืน หรือแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 การเรียนรู้จากเกมจําลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ี
คลา้ยกบัการแสดงบทบาทสมมุติ แต่เป็นการใหเ้ล่นเกมจาํลองสถานการณ์ โดยครูนาํสถานการณ์จริง
มาจาํลองไวใ้นหอ้งเรียน โดยการกาํหนดกฎ กติกา เง่ือนไขสาํหรับเกมนั้น ๆ แลว้ใหน้กัเรียนไปเล่น
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เกมหรือกิจกรรมในสถานการณ์จาํลองนั้น 
 การจดัการเรียนรู้ตอ้งจดัควบคู่การวดัและการประเมินผลตามภาระงานและช้ินงานท่ี
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั แผนการจดัการเรียนรู้น้ีไดเ้สนอการวดัและประเมินผลครบทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้น
ความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการ เนน้วิธีการวดัท่ีหลากหลาย
ตามสถานการณ์จริง การดูร่องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการดูกระบวนการทาํงานและผลผลิตของงาน 
โดยออกแบบการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน หลงัเรียน และแบบทดสอบประจาํหน่วย พร้อม
แบบฟอร์มและเกณฑก์ารประเมิน เพื่ออาํนวยความสะดวกใหค้รูไวพ้ร้อม ทั้งน้ีครูอาจเพิ่มเติมโดยการ
ออกแบบการวดัและประเมินดว้ยมิติคุณภาพ (Rubrics)
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6. ตารางวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี้วดัชั้นปี 
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7. โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 

 
หน่วยที่ 1 ความรู้ ความเขา้ใจ
ในงานทศันศิลป์ 
(2 แผน) 

ปฐมนิเทศ 
แผนที่ 1 ทศันธาตุในสิ่งแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 1 ปฐมนิเทศและขอ้ตกลงในการเรียน 
ชัว่โมงที่ 2 ทศันธาตุในสิ่งแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 

1. ทศันธาตุในสิ่งแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
1.1 จุด (dot) 
1.2 เส้น (line) 
1.3 รูปร่างและรูปทรง  (shape-form) 
1.4 ขนาด สดัส่วน  (size-proportion) 

ชัว่โมงที่ 3 ทศันธาตุในสิ่งแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
(ต่อ) 

1.5 แสงเงา (light-shade) 
1.6 สี (colour) 
1.7 ที่วา่ง (space) 
1.8 พื้นผวิ (texture) 

 

แผนที่ 2 หลกัการออกแบบในสิ่งแวดลอ้ม
และงานทศันศิลป์ 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 4 หลกัการออกแบบในสิ่งแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ 

2. หลกัการออกแบบในสิ่งแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
2.1 ความเป็นเอกภาพ (unity) 
2.2 ความสมดุล (balance) 

ชัว่โมงที่ 5 หลกัการออกแบบในสิ่งแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ (ต่อ) 

2.3 จุดเด่น (dominance) 
2.4 ความกลมกลืน (harmony) 
2.5 ความขดัแยง้ (contrast) 

หน่วยที่ 2 หลกัการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 
(6 แผน)  

แผนที่ 3 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์าน
จิตรกรรม (painting) 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 6 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม 
(painting) 
1. เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 
1.1 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม 

(painting) 
– การวาดเส้น (drawing)  

ชัว่โมงที่ 7 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม 
(painting) (ต่อ) 

– การระบายสี (painting) 

 

แผนที่ 4 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านภาพ ชัว่โมงที่ 8 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านภาพพิมพ ์  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
พิมพ ์(printmaking) 
(2 ชัว่โมง) 

(printmaking) 
1.2 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านภาพพิมพ ์

(printmaking) 
– การพิมพภ์าพโดยการใชแ้ม่พิมพท์ี่หาไดม้า

พิมพโ์ดยตรง 
ชัว่โมงที่ 9 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านภาพพิมพ ์
(printmaking) (ต่อ) 

– การพิมพภ์าพโดยการสร้างสรรคห์รือ
ประดิษฐแ์ม่พิมพ ์

แผนที่ 5 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์าน
ประติมากรรม (sculpture) 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 10 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านประติมากรรม 
(sculpture) 

1.3 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านประติมากรรม 
(sculpture) 

– เทคนิคการปั้น (modeling) 
– เทคนิคการแกะสลกั (carving) 

 ชัว่โมงที่ 11 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์าน
ประติมากรรม (sculpture) (ต่อ) 

– เทคนิคการหล่อ (casting) 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
แผนที่ 6 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์าน
สื่อผสม (mixed media) 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 12 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านสื่อผสม 
(mixed media) 

1.4 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านสื่อผสม 
(mixed media) 

– จิตรกรรมผสม 
– ประติมากรรมผสม 

ชัว่โมงที่ 13 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านสื่อผสม 
(mixed media) 

– ภาพพิมพผ์สม 
– คอลลาจ 
– สื่อผสม 

 

แผนที่ 7 วิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 14 วิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 
2. วิธีการใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบในการ

สร้างงานทศันศิลป์ 
2.1 วิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ 

– การนาํจุดมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ 
– การนาํเส้นมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
– การนาํรูปร่าง รูปทรงมาใชใ้นการสร้างงาน

ทศันศิลป์ 
– การนาํขนาด สดัส่วนมาใชใ้นการสร้างงาน

ทศันศิลป์ 
ชัว่โมงที่ 15 วิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ (ต่อ) 

– การนาํแสงเงามาใชใ้นการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 
– การนาํสีมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ 
– การนาํที่วา่งมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ 
– การนาํพื้นผวิมาใชใ้นการสร้างงาน

ทศันศิลป์ 
แผนที่ 8 วิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการ
สร้างงานทศันศิลป์ 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 16 วิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

2.2 วิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์  

– วิธีการนาํความเป็นเอกภาพมาใชใ้นการ
สร้างงานทศันศิลป์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
– วิธีการนาํความสมดุลมาใชใ้นการสร้างงาน

ทศันศิลป์ 
ชัว่โมงที่ 17 วิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ (ต่อ) 

– วิธีการนาํจุดเด่นมาใชใ้นการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

– วิธีการนาํความกลมกลืนมาใชใ้นการสร้าง
งานทศันศิลป์ 

– วิธีการนาํความขดัแยง้มาใชใ้นการสร้าง
งานทศันศิลป์ 

 ทดสอบกลางภาค ชัว่โมงที่ 18 ทดสอบกลางภาค ปรับเปลี่ยนชัว่โมง
ทดสอบตามความ
เหมาะสม 

หน่วยที่ 3 แนวทางการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 
(5 แผน) 

แผนที่ 9 การสร้างงานทศันศิลป์ไทย  
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 19 การสร้างงานทศันศิลป์ไทย 
1. การสร้างงานทศันศิลป์ทั้งไทยและสากล 
1.1 การสร้างงานทศันศิลป์ไทย  

– งานจิตรกรรมไทย 
ชัว่โมงที่ 20 การสร้างงานทศันศิลป์ไทย (ต่อ) 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
– งานประติมากรรมไทย 

แผนที่ 10 การสร้างงานทศันศิลป์สากล  
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 21 การสร้างงานทศันศิลป์สากล  
1.2 การสร้างงานทศันศิลป์สากล  

– งานจิตรกรรมสากล 
ชัว่โมงที่ 22 การสร้างงานทศันศิลป์สากล (ต่อ) 

– งานประติมากรรมสากล 

 

แผนที่ 11 การนาํหลกัการออกแบบมาใชใ้น
การสร้างงานศิลปะสื่อผสม 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 23 การนาํหลกัการออกแบบมาใชใ้นการสร้าง
งานศิลปะสื่อผสม 

2. การใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานศิลปะ
สื่อผสม 

• การนาํหลกัการออกแบบมาใชใ้นการสร้างงาน
ศิลปะสื่อผสม 

– การนาํความเป็นเอกภาพ (unity) มาใชใ้น
การสร้างงานศิลปะสื่อผสม  

– การนาํความสมดุล (balance) มาใชใ้นการ
สร้างงานศิลปะสื่อผสม 
ชัว่โมงที่ 24 การนาํหลกัการออกแบบมาใชใ้นการสร้าง
งานศิลปะสื่อผสม (ต่อ) 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
– การนาํจุดเด่น (dominance) มาใชใ้นการ

สร้างงานศิลปะสื่อผสม  
– การนาํความกลมกลืน (harmony) มาใชใ้น

การสร้างงานศิลปะสื่อผสม  
– การนาํความขดัแยง้ (contrast) มาใชใ้นการ

สร้างงานศิลปะสื่อผสม 
แผนที่ 12 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 25 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ 
3. การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อ

ถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ  
3.1 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ 

ชัว่โมงที่ 26 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ (ต่อ) 
– สร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 2 มิติ (ไม่จาํกดั

เทคนิค วิธีการ) ในหวัขอ้ “ชนบทความหลากหลายแห่ง
วิถีชีวิตอาเซียน” โดยนาํหลกัองคป์ระกอบศิลป์มาใชใ้น
การสร้างสรรคผ์ลงาน  

 

แผนที่ 13 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 27 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ 
3.2 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ 
– สร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 3 มิติ (ไม่จาํกดั
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
เทคนิค วิธีการ) ในหวัขอ้ “เอกลกัษณ์ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน” โดยนาํหลกัองคป์ระกอบศิลป์มาใชใ้น
การสร้างสรรคผ์ลงาน  
ชัว่โมงที่ 28 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ (ต่อ) 

4. การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการ
ออกแบบสร้างงานทศันศิลป์ 
5. การใชเ้ทคนิค วิธีการที่หลากหลายสร้างงาน

ทศันศิลป์เพื่อสื่อความหมาย 
หน่วยที่ 4 ทศันศิลป์กบังาน
อาชีพ 
(3 แผน)  

แผนที่ 14 การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์ 
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 29 อาชีพที่เกี่ยวขอ้งกบังานทศันศิลป์  
1. การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์ 

– อาชีพที่เกี่ยวขอ้งกบังานทศันศิลป์ 

 

แผนที่ 15 การวเิคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และ
คุณค่าในงานทศันศิลปะ 
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 30 การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่าใน
งานทศันศิลป์ 

2. การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่าในงาน
ทศันศิลป์ 
2.1 การวิเคราะห์รูปแบบในงานทศันศิลป์ 
2.2 การวิเคราะห์เนื้อหาในงานทศันศิลป์ 
2.3 การวิเคราะห์คุณค่าในงานทศันศิลป์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
แผนที่ 16 การจดันิทรรศการ 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 31 การจดันิทรรศการ 
3. การจดันิทรรศการ 
3.1 รูปแบบของการจดันิทรรศการ 
3.2 จุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการจดันิทรรศการ 
3.3 ระยะเวลาและกาํหนดเวลาในการจดั
นิทรรศการ 
3.4 สถานที่ในการจดันิทรรศการ 
3.5 ขั้นตอนการจดัแสดงนิทรรศการ 

ชัว่โมงที่ 32 การจดันิทรรศการ (ต่อ) 
3.6 หลกัการจดันิทรรศการ 
3.7 หลกัการชมนิทรรศการ 
3.8 การประเมินผลงานนิทรรศการ 

 

หน่วยที่ 5 ทศันศิลป์กบัคุณค่า
วฒันธรรม 
(3 แผน) 

แผนที่ 17 งานทศันศิลป์กบัการสะทอ้น
คุณค่าของวฒันธรรม 
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 33 วฒันธรรมที่สะทอ้นในงานทศันศิลป์ใน
ปัจจุบนั 

1. งานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 
1.1 งานจิตรกรรม 
1.2 งานประติมากรรม 
1.3 งานสถาปัตยกรรม 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
แผนที่ 18 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์
ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทย 
(3 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 34 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ไทย  
2. ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยั

ของวฒันธรรมไทยและสากล 
2.1 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุ

สมยัของวฒันธรรมไทย 
 – ความแตกต่างของงานจิตรกรรมในแต่ละยคุ
สมยั 
ชัว่โมงที่ 35 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ไทย  (ต่อ) 

– ความแตกต่างของงานประติมากรรมในแต่ละ
ยคุสมยั 
ชัว่โมงที่ 36 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ไทย  (ต่อ) 

– ความแตกต่างของงานสถาปัตยกรรมในแต่
ละยคุสมยั 

 

แผนที่ 19 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์
ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากล 
(3 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 37 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์สากล 
2.2 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุ

สมยัของวฒันธรรมสากล 
– ความแตกต่างของงานจิตรกรรมในแต่ละยคุ
สมยั 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที ่ หมายเหตุ 
ชัว่โมงที่ 38 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์สากล (ต่อ) 

– ความแตกต่างของงานประติมากรรมในแต่ละ
ยคุสมยั 
ชัว่โมงที่ 39 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์สากล (ต่อ) 

– ความแตกต่างของงานสถาปัตยกรรมในแต่
ละยคุสมยั 

 ทดสอบปลายภาค  ชัว่โมงที่ 40 ทดสอบปลายภาค  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1  
ความรู้ ความเข้าใจในงานทศันศิลป์ 

ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรียนรู้     เวลา 4 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทกัษะ/กระบวนการ 
– การศึกษาคน้ควา้ 
– การสังเกต 
– การจาํแนก 
– การบรรยาย 
– การปฏิบติัการสร้างผลงาน  

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
– มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ทศันธาตุและ
หลกัการออกแบบ 

– เห็นความสาํคญัและประโยชน์ของทศันธาตุ
และหลกัการออกแบบ 

– มีระเบียบวนิยัและความซ่ือสัตยสุ์จริตในการ
ปฏิบติักิจกรรม

ภาระงาน/ช้ินงาน 
– การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– การศึกษาคน้ควา้ทศันธาตุในส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ 

– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– การสังเกตส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
– การจาํแนกทศันธาตุและหลกัการออกแบบ 
– การบรรยายทศันธาตุและหลกัการออกแบบ 
– การปฏิบติัการสร้างผลงาน 
– การทาํโครงงาน 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– แบบบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน 
– ใบกิจกรรม 

ความรู้ 
– ทศันธาตุในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์  
– หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์  

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ในงานทศันศิลป์ 
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ผงัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความรู้ ความเข้าใจในทศันศิลป์ 

ขั้นที ่1 ผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
บรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ือง ทศันธาตุและหลกัการ

ออกแบบ (ศ 1.1 ม. 3/1)  
ความเข้าใจทีค่งทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. ทศันธาตุ (visual elements) หมายถึง 
ส่วนประกอบของศิลปะท่ีมองเห็นได ้ซ่ึง
ประกอบดว้ยจุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด 
สดัส่วน แสงเงา สี ท่ีวา่ง และพ้ืนผวิ ทศันธาตุเป็น
ส่วนประกอบสาํคญัของศิลปะ สามารถนาํมาจดั
ใหป้ระสานกลมกลืนเกิดเป็นผลงานศิลปะท่ีมี
คุณค่าทางความงาม และส่ือความหมายตาม
แนวความคิดของผูส้ร้างสรรคไ์ด ้

2. หลกัการออกแบบ หมายถึง การนาํเอา
ส่วนประกอบของธาตุต่าง ๆ มาจดัเขา้ดว้ยกนัให้
ประสานสมัพนัธ์กนั เกิดเป็นผลงานทศันศิลป์ท่ี
แสดงคุณค่าทางความงาม หลกัการออกแบบไม่มี
กฎเกณฑต์ายตวั สามารถยดืหยุน่และปรับเปล่ียน
ไดต้ามความเหมาะสม  

คาํถามสําคญัทีท่าํให้เกดิความเข้าใจทีค่งทน 
1. ทศันธาตุหมายถึงอะไร 
2. หลกัการออกแบบหมายถึงอะไร 
3. ส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งกบังาน
ทศันศิลป์และทศันธาตุอยา่งไร 

 

ความรู้ของนักเรียนทีนํ่าไปสู่ความเข้าใจทีค่งทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญัท่ีควรรู้ ไดแ้ก่ เงาตกทอด 
2. ทศันธาตุในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ ไดแ้ก่ 
จุด (dot) เส้น (line) รูปร่างและรูปทรง (shape-
form) ขนาด สัดส่วน (size-proportion) แสงเงา 
(light-shade) สี (colour) ท่ีวา่ง (space) พื้นผวิ 
(texture) 

ทกัษะ/ความสามารถของนักเรียนทีนํ่าไปสู่
ความเข้าใจทีค่งทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. บรรยายทศันธาตุในดา้นรูปแบบของงาน
ทศันศิลป์ได ้
2. บรรยายทศันธาตุในดา้นแนวความคิดของ
งานทศันศิลป์ได ้
3. จดบนัทึกและวาดภาพเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
และงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาได ้
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3. หลกัการออกแบบ ไดแ้ก่ เอกภาพ (unity) ความ
สมดุล (balance) จุดเด่น (dominance) ความ
กลมกลืน (harmony) และความขดัแยง้ (contrast) 

ขั้นที ่2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
             ตามทีก่าํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานทีนั่กเรียนต้องปฏบิตัิ 
– การศึกษาคน้ควา้ทศันธาตุและหลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบทศันธาตุและหลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ 

– การสงัเกตทศันธาตุและหลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
– การจาํแนกความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของทศันธาตุและหลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้ม
และงานทศันศิลป์ 

– การบรรยายเก่ียวกบัทศันธาตุและหลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
– การสร้างสรรคผ์ลงานตามความรู้สึกท่ีมีต่อทศันธาตุและหลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ 

– การทาํโครงงานเก่ียวกบัทศันธาตุและหลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
2. วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
– การทดสอบ 
– การสงัเกต 
– การอธิบาย 
– การสนทนาซกัถาม 
– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– การฝึกปฏิบติัระหวา่งเรียน 
– การประเมินผลดา้นความรู้ 
– การประเมินผลดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– การประเมินผลดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
– การประเมินผล เร่ือง ความรู้ ความเขา้ใจในงาน
ทศันศิลป์ 

เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาด
ภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน 
– แบบประเมินผลดา้นความรู้ 
– แบบประเมินผลดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
และ ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
– แบบประเมินผล เร่ือง ความรู้ ความเขา้ใจ
ในงานทศันศิลป์ 
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3. ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 
– ความสามารถในการบรรยาย สงัเกต และจาํแนกทศันธาตุและหลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้ม
และงานทศันศิลป์ 

– ความสามารถในการปฏิบติัการจดบนัทึกและปฏิบติัการสร้างผลงานทศันศิลป์ 
– พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือสตัย ์ความรับผดิชอบ และยอมรับผูอ่ื้น 
ขั้นที ่3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ทศันธาตุในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์                                     2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์                       2 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
ทศันธาตุในส่ิงแวดล้อมและงานทศันศิลป์ 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความรู้ ความเข้าใจในงานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 

บรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ือง ทศันธาตุและหลกัการ
ออกแบบ (ศ 1.1 ม. 3/1)  
 
2. สาระสําคญั 

ทศันธาตุในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ไดแ้ก่ จุด (dot) เสน้ (line) รูปร่างและรูปทรง 
(shape-form) ขนาด สดัส่วน (size-proportion) แสงเงา (light-shade) สี (colour) ท่ีวา่ง (space) พื้นผวิ 
(texture) 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤ จุดประสงค์การเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถบรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุได ้

✤ จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (นําทาง) 
1. บรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ (K) 
2. เห็นความสาํคญัในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ 

(A) 
3. เขียนบรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุได ้

(K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

1.  บรรยายส่ิงแวดลอ้ม
และงานทศันศิลป์ท่ี
เลือกมาโดยใชค้วามรู้
เร่ืองทศันธาตุ 

   1.  สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

2.  จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3.  จากการตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

– แบบทดสอบก่อนเรียน 
– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึก 
และวาดภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลเร่ือง
ความรู้ ความเขา้ใจในงาน
ทศันศิลป์ 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2.  เห็นความสาํคญัใน
ส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ท่ีเลือกมา
โดยใชค้วามรู้เร่ือง
ทศันธาตุ 

   1.  สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 

2.  สังเกตจากความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3.  เขียนบรรยาย
ส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ท่ีเลือกมา
โดยใชค้วามรู้เร่ือง
ทศันธาตุได ้

   1.  สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
ประหยดั 

2.  จากการใชค้วามคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบติักิจกรรม 

3.  สังเกตจากความตั้งใจและผล
การปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอน 

4.  สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

5.  ประเมินการปฏิบติังานจาก
แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 

6.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

7.  ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผลเร่ือง ความรู้ ความ
เขา้ใจในงานทศันศิลป์ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤ ทศันธาตุ หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการบรรยาย 
คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการจาํแนกทศันธาตุในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 
ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์ศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 

 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพือ่ประเมินความรู้ 
2. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงาน แลว้ถามวา่ “นกัเรียนรู้จกัทศันธาตุอะไรบา้ง และทศันธาตุมีความ
เก่ียวขอ้งกบัผลงานทศันศิลป์ช้ินน้ีอยา่งไร” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: ทศันธาตุประกอบไปดว้ยจุด 
เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สดัส่วน แสงเงา สี ท่ีวา่ง และลกัษณะผวิ มีความเก่ียวขอ้งกบัผลงาน เพราะ
ผลงานช้ินน้ีใชท้ศันธาตุทั้งหมดในการสร้างสรรคผ์ลงาน ทาํใหผ้ลงานมีองคป์ระกอบศิลป์ท่ีครบถว้น 
กลมกลืนกนั ซ่ึงทาํใหผ้ลงานเกิดความงดงาม) 

3. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัทศันธาตุในส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายงานใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้การจดัองคป์ระกอบศิลป์วา่

มีทศันธาตุในส่ิงแวดลอ้มกบัทศันธาตุในงานทศันศิลป์แกตต่างกนัอยา่งไร ยกตวัอยา่งมา 1 ชนิด โดย
ใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งคน้ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต หรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้   
จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าอภิปรายร่วมกนัตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้ง
หรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายความหมายของทศันธาตุใหน้กัเรียนฟัง และอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ ทศันธาตุ
ประกอบดว้ย จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา สี ท่ีวา่ง และพื้นผวิ พร้อมกบัใหน้กัเรียน
ซกัถาม 

3. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ จุด หมายถึง รอยหรือแตม้ท่ีมีลกัษณะกลม ๆ ปรากฏท่ีผวิพื้น 
ไม่มีขนาด ความกวา้ง ความยาว ความหนา แบ่งแยกไม่ได ้เป็นส่ิงท่ีเลก็ท่ีสุด สามารถเคล่ือนไหวไปใน
ท่ีวา่งได ้จุดเป็นธาตุเร่ิมแรกท่ีทาํใหเ้กิดธาตุอ่ืน ๆ ข้ึน จุดแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ จุดในส่ิงแวดลอ้ม
และจุดในงานทศันศิลป์  

4. ครูอธิบายจุดในส่ิงแวดลอ้มและจุดในงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมา
ใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

5. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ เส้น หมายถึง จุดหลาย ๆ จุดต่อกนัเป็นสาย เป็นแถวแนวไปใน

ช่ัวโมงที ่2 ทศันธาตุในส่ิงแวดล้อมและงานทศันศิลป์ 
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ทิศทางใดทิศทางหน่ึงเป็นทางยาวหรือจุดท่ีเคล่ือนท่ีไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง เส้นแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ เส้นในส่ิงแวดลอ้มและเส้นในงานทศันศิลป์  

6. ครูอธิบายเส้นในส่ิงแวดลอ้มและเส้นในงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่ง
มาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

7. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ รูปร่าง หมายถึง เส้นรอบนอกของวตัถุ คน สตัว ์และส่ิงของ 
รูปร่างมีลกัษณะเป็นสองมิติ คือ กวา้งและยาว ส่วนรูปทรง หมายถึง โครงสร้างของรูปวตัถุ คน สตัว ์
และส่ิงของ รูปทรงมีลกัษณะเป็นสามมิติ คือ กวา้ง ยาว และหนา รูปร่างและรูปทรงแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ รูปร่างและรูปทรงในส่ิงแวดลอ้มและรูปร่างและรูปทรงในงานทศันศิลป์  

8. ครูอธิบายรูปร่างและรูปทรงในส่ิงแวดลอ้มและรูปร่างและรูปทรงในงานทศันศิลป์ให้
นกัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัให้
นกัเรียนซกัถาม 

9. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ ขนาด หมายถึง ลกัษณะของรูปท่ีกาํหนด สงัเกตไดว้า่ใหญ่ เลก็ 
สั้น ยาว หนกั เบา เท่านั้นเท่าน้ี เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดยาว ไม่ไดข้นาด เป็นตน้ ส่วนสดัส่วน หมายถึง 
ความสมัพนัธ์ของส่วนสดั ขนาด ความกวา้ง ความยาว ความสูง ความลึกของส่ิงต่าง ๆ วา่มีความพอดี
ความเหมาะสมดว้ยการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของคน สตัว ์พืช วตัถุ ส่ิงของ เป็นตน้  ขนาด 
สดัส่วนแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ขนาด สดัส่วนในส่ิงแวดลอ้มและขนาด สดัส่วนในงานทศันศิลป์  

10. ครูอธิบายขนาด สดัส่วนในส่ิงแวดลอ้มและขนาด สดัส่วนในงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง 
และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

11. แบ่งนกัเรียนเป็น 4 กลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ทศันธาตุตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด โดยการจด
บนัทึกและวาดภาพหรือหาภาพประกอบ แลว้นาํเสนอผลการคน้ควา้ใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง  

� กลุ่มท่ี 1 จุด 
� กลุ่มท่ี 2 เส้น 
� กลุ่มท่ี 3 รูปร่างและรูปทรง 
� กลุ่มท่ี 4 ขนาด สดัส่วน 

 
 

 
1. ครูทบทวนเร่ือง จุด เส้น รูปร่างและรูปทรง ขนาด สดัส่วนจากชัว่โมงก่อน 
2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ แสงเงา หมายถึง ความสวา่งท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือหลอดไฟท่ี

ส่องมากระทบวตัถุทาํใหส่้วนท่ีกระทบแสงสวา่งและเกิดความมืดในบริเวณตรงขา้มกบัแสงกระทบ 

ช่ัวโมงที ่3 ทศันธาตุในส่ิงแวดล้อมและงานทศันศิลป์ (ต่อ) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3   77 

นอกจากน้ียงัเกิดเงาตกทอดของวตัถุลงบนพื้นซ่ึงอยูต่รงขา้มกบัทิศทางของแสงดว้ย แสงเงาแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ แสงเงาในส่ิงแวดลอ้มและแสงเงาในงานทศันศิลป์  

3. ครูอธิบายแสงเงาในส่ิงแวดลอ้มและแสงเงาในงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพ
ตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ สี หมายถึง ลกัษณะของแสงสวา่ง ปรากฏแก่ตาใหเ้ห็นเป็นสี
ขาว ดาํ แดง เขียว นํ้าเงิน เหลือง เป็นตน้ สีแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ สีในส่ิงแวดลอ้มและสีในงาน
ทศันศิลป์  

5. ครูอธิบายสีในส่ิงแวดลอ้มและสีในงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมาให้
นกัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

6. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ ท่ีวา่ง หมายถึง ช่องวา่งหรือท่ีวา่งทั้งในบริเวณท่ีลอ้มรอบ
รูปทรงตั้งอยู ่มีอากาศโอบลอ้มอยูภ่ายนอก บริเวณระหวา่งรูปทรงหลายรูปจะเกิดช่องวา่งข้ึน บริเวณ
ภายในรูปทรงท่ีมีลกัษณะกลวงหรือทะลุเป็นช่องท่ีมีอากาศผา่นเขา้ไปได ้ท่ีวา่งแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ ท่ีวา่งในส่ิงแวดลอ้มและท่ีวา่งในงานทศันศิลป์  

7. ครูอธิบายท่ีวา่งในส่ิงแวดลอ้มและท่ีวา่งในงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่ง
มาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

8. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ พื้นผวิ หมายถึง ลกัษณะภายนอกของวตัถุท่ีมองเห็นและสมัผสั
พื้นผวิได ้แสดงความรู้สึกหยาบ ละเอียด ขรุขระ มนั ดา้น เป็นเส้น เป็นจุด จบัดูแลว้สะดุดมือ หรือภาพ
จิตรกรรมสมัผสัไดจ้ากความรู้สึก พื้นผวิแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ พื้นผวิในส่ิงแวดลอ้มและพื้นผวิ
ในงานทศันศิลป์  

9. ครูอธิบายพ้ืนผวิในส่ิงแวดลอ้มและพื้นผวิในงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพ
ตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

10. แบ่งนกัเรียนเป็น 4 กลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ทศันธาตุตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด โดยการจด
บนัทึกและวาดภาพหรือหาภาพประกอบ แลว้นาํเสนอผลการคน้ควา้ใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง  

� กลุ่มท่ี 1 แสงเงา 
� กลุ่มท่ี 2 สี 
� กลุ่มท่ี 3 ท่ีวา่ง 
� กลุ่มท่ี 4 พื้นผวิ 

11. นกัเรียนแต่ละคนนาํรูปภาพส่ิงแวดลอ้มและรูปภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีช่ืนชอบมาอยา่งละ 
1 ภาพ แลว้ติดภาพลงบนกระดาษการ์ดแขง็ เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง ทศันธาตุ  
 12. นกัเรียนแต่ละคนนาํเสนอผลงานของตนเอง บรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง ทศันธาตุ 
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ของตนเองใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง 
13. ครูอธิบายการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์โดยใช้ทศันธาตุต่าง ๆ ว่า จะต้องมีการใช้วสัดุ 

อุปกรณ์อย่างระมัดระวงั เพือ่ให้ใช้ได้ยาวนานและคุ้มค่า ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนับรรยายสรุปเร่ือง ทัศนธาตใุนส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยใช้

ความรู้เร่ืองทศันธาตุท่ีมีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ ซ่ึงมีความสาํคญัต่อการถ่ายทอดความคิด
จินตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ของผลงานทศันศิลป์ โดยครูคอยใหค้วามรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่
เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่าหลกัการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและงาน
ทศันศิลป์แบ่งออกเป็นกีป่ระเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตวัอย่างหรือวาดภาพประกอบ โดยให้นักเรียน
ศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด อนิเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น จากน้ันให้นํา
ความรู้ทีไ่ด้มาอภปิรายตามความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมต่อไปน้ี 
– ใบกิจกรรมท่ี 1 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง จุด  
– ใบกิจกรรมท่ี 2 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง เส้น 
– ใบกิจกรรมท่ี 3 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง รูปร่างและรูปทรง 
– ใบกิจกรรมท่ี 4 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง ขนาด สัดส่วน  
– ใบกิจกรรมท่ี 5 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง แสงเงา  
– ใบกิจกรรมท่ี 6 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง สี  
– ใบกิจกรรมท่ี 7 พิจารณาภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง ท่ีว่าง  
– ใบกิจกรรมท่ี 8 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง พืน้ผิว 
2. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ศึกษาทศันธาตุท่ีปรากฏในงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีช่ืน

ชอบ แลว้นาํมาบรรยายใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง เก่ียวกบัความสาํคญัและคุณค่าของทศันธาตุว่ามี
ความสาํคญัต่องานทศันศิลป์อยา่งไรบา้ง 

3. นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์โดยนาํความรู้เร่ืองทศันธาตุมาใชใ้นผลงาน 
4. ให้นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซียน โดยค้นคว้าภาพทวิทศัน์หรือสถานที่

ท่องเทีย่วในประเทศสมาชิกอาเซียนทีอ่ยากไป แล้วนํามาวาดภาพระบายสีด้วยการนําจุดมาใช้ใน
ผลงานอย่างอสิระ พร้อมทั้งบอกช่ือสถานที ่ประเทศ และเหตุผลทีอ่ยากไป 
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ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง ทัศนธาตใุนส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มาใชก้บัผลงานทศันศิลป์

ของตนเองและการใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
 นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ศึกษาส่ิงแวดลอ้มของโลกวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัทศันธาตุ
อยา่งไร แลว้นาํมาเล่าใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสนทนาซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัความสาํคญัของ
ส่ิงแวดลอ้มและความเก่ียวขอ้งกบัทศันธาตุอยา่งไรบา้ง 
 2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
 – นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ดว้ยทศันธาตุเพิ่มเติม 
 – นกัเรียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเร่ืองทศันธาตุในผลงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ เพื่อฝึกทกัษะ
การนาํทศันธาตุไปใชใ้นผลงานของตนเอง 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด 
 2. ตวัอยา่งภาพส่ิงแวดลอ้มและผลงานทศันศิลป์ท่ีแสดงใหเ้ห็นทศันธาตุ 

3. วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        

แนวทางการพฒันา         
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       

แนวทางการแกไ้ข         
3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        

เหตุผล          
4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       

 
ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
หลกัการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและงานทศันศิลป์ 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความรู้ ความเข้าใจในงานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 

บรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุและหลกัการ
ออกแบบ (ศ 1.1 ม. 3/1)  
 
2. สาระสําคญั 

หลกัการออกแบบ หมายถึง การนาํเอาส่วนประกอบของธาตุต่าง ๆ มาจดัเขา้ดว้ยกนัให้
ประสานสมัพนัธ์กนั เกิดเป็นผลงานทศันศิลป์ท่ีแสดงคุณค่าทางความงาม หลกัการออกแบบไม่มี
กฎเกณฑต์ายตวั สามารถยดืหยุน่และปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤ จุดประสงคก์ารเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถบรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองหลกัการ

ออกแบบได ้
✤ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ยอ่ย (นําทาง) 

1. บรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองหลกัการออกแบบ 
(K) 

2. เห็นความสาํคญัในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองหลกัการ
ออกแบบ (A) 

3. เขียนบรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองหลกัการ
ออกแบบได ้(K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
1.  บรรยายส่ิงแวดลอ้ม

และงานทศันศิลป์ท่ี
เลือกมาโดยใชค้วามรู้
เร่ืองหลกัการออกแบบ 

   1.  สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

2.  จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ประจาํหน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 
4.  จากการตรวจแบบทดสอบ

หลงัเรียน 

– แบบทดสอบหลงัเรียน 
– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึก
และวาดภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลเร่ือง
ความรู้ ความเขา้ใจในงาน
ทศันศิลป์ 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 

2.  เห็นความสาํคญัใน
ส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดย
ใชค้วามรู้เร่ืองหลกัการ
ออกแบบ 

   1.  สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 

2.  สังเกตจากความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

3.  ประเมินพฤติกรรมจาก
แบบประเมินดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3.  เขียนบรรยาย
ส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดย
ใชค้วามรู้เร่ืองหลกัการ
ออกแบบ 

   1.  สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
ประหยดั 

2.  สังเกตจากการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติั
กิจกรรม 

3.  สังเกตจากความตั้งใจและ
การปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอน 

4.  สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

5.  ประเมินการปฏิบติังานจาก
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
แบบบนัทึกการจดบนัทึก
และวาดภาพประกอบ 

6.  ประเมินพฤติกรรมตาม
แบบการประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

7.  ประเมินพฤติกรรมจาก
แบบประเมินผล เร่ือง 
ความรู้ ความเขา้ใจในงาน
ทศันศิลป์ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤ หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
 
 

ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการบรรยาย 
คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการจาํแนกหลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 

วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตหลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 

สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 

การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 

ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์ศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 

 
 

ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานทศันศิลป์ แลว้ถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่หลกัการออกแบบมีอะไรบา้ง 
และมีความเก่ียวขอ้งกบัผลงานช้ินน้ีอยา่งไร” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: หลกัการออกแบบ ไดแ้ก่ 
ความเป็นเอกภาพ ความสมดุล จุดเด่น ความกลมกลืน และความขดัแยง้ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัผลงาน 
เพราะผลงานใชห้ลกัการออกแบบดา้นความเป็นเอกภาพ โดยจดัรูปใหเ้ป็นกลุ่มเป็นกอ้น ไม่กระจดั
กระจาย ดา้นความสมดุล โดยจดัใหรู้ปมีนํ้าหนกัสมดุลสองขา้งเท่ากนั ซ่ึงทาํใหผ้ลงานมีความกลมกลืน
สวยงาม) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์วา่มีความ
เก่ียวขอ้งกบัหลกัการออกแบบต่าง ๆ อยา่งไร 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้วา่หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้ม

และงานทศันศิลป์แบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง พร้อมยกตวัอยา่งหรือวาดภาพประกอบ โดยให้
นกัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งคน้ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ จากนั้น
ใหน้าํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 
และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายความหมายของหลกัการออกแบบใหน้กัเรียนฟัง และอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ 
หลกัการออกแบบประกอบดว้ย ความเป็นเอกภาพ ความสมดุล จุดเด่น ความกลมกลืน และความ
ขดัแยง้ พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ ความเป็นเอกภาพ หมายถึง ความประสานกลมกลืน มี
ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัเป็นกลุ่มกอ้น ไม่กระจดักระจาย และแสดงออกใหเ้ห็นไดถึ้งความพอดีของ
ความงาม ความเป็นเอกภาพ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ความเป็นเอกภาพในส่ิงแวดลอ้มและความ
เป็นเอกภาพในงานทศันศิลป์ พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายความเป็นเอกภาพในส่ิงแวดลอ้มและความเป็นเอกภาพในงานทศันศิลป์ให้
นกัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัให้
นกัเรียนซกัถาม 

ช่ัวโมงที ่4 หลกัการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและงานทศันศิลป์ 
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5. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ ความสมดุล หมายถึง ความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะ
พอดีของส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหน่ึง ความสมดุล แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ความสมดุลแบบสองขา้ง
เท่ากนั และความสมดุลแบบสองขา้งไม่เท่ากนั  

6. ครูอธิบายความสมดุลในส่ิงแวดลอ้มและความสมดุลในงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง และ
นาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

7. ครูถามคาํถามเกีย่วกบัประเทศสมาชิกอาเซียนว่า สถาปัตยกรรมในประเทศสมาชิกอาเซียน
ทีใ่ห้ความรู้สึกสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากนัคอืทีใ่ดบ้าง เพราะเหตุใดจึงให้ความรู้สึกเช่นน้ัน (แนว
คาํตอบ: พระธาตุอนิทร์แขวน ประเทศเมยีนมา มีลกัษณะความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากนั เพราะ
ยอดเจดย์ีตั้งอยู่บนก้อนหินรูปทรงอสิระขนาดใหญ่อย่างหมิ่นเหม่อยู่ริมผาสูงบนเขาพวงลวง) 

8. แบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้หลกัการออกแบบตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด โดย
การจดบนัทึกและวาดภาพหรือหาภาพประกอบ แลว้นาํเสนอผลการคน้ควา้ใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง  

� กลุ่มท่ี 1 ความเป็นเอกภาพ 
� กลุ่มท่ี 2 ความสมดุล 

 
 

 
1. ครูทบทวนเร่ือง ความเป็นเอกภาพและความสมดุล จากชัว่โมงก่อน 
2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ จุดเด่น หมายถึง ส่วนสาํคญัท่ีปรากฏชดัและสะดุดตา จุดเด่น

แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ จุดเด่นในส่ิงแวดลอ้มและจุดเด่นในงานทศันศิลป์ พร้อมกบัใหน้กัเรียน
ซกัถาม 

3. ครูอธิบายจุดเด่นในส่ิงแวดลอ้มและจุดเด่นในงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพ
ตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ ความกลมกลืน หมายถึง ความสมัพนัธ์กลมกลืนกนั สนบัสนุน
ซ่ึงกนัและกนั เขา้กนัไดดี้ ไม่ขดัแยง้กนั ความกลมกลืนแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ความกลมกลืนใน
ส่ิงแวดลอ้มและความกลมกลืนในงานทศันศิลป์ พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

5. ครูอธิบายความกลมกลืนในส่ิงแวดลอ้มและความกลมกลืนในงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง 
และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

6. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ ความขดัแยง้ หมายถึง การตดักนัหรือขดัแยง้กนั ความขดัแยง้ 
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ความขดัแยง้ในส่ิงแวดลอ้มและความขดัแยง้ในงานทศันศิลป์ พร้อมกบัให้
นกัเรียนซกัถาม 

ช่ัวโมงที ่5 หลกัการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและงานทศันศิลป์ (ต่อ) 
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7. ครูอธิบายความขดัแยง้ในส่ิงแวดลอ้มและความขดัแยง้ในงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง และ
นาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

8. แบ่งนกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้หลกัการออกแบบตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด โดย
การจดบนัทึกและวาดภาพหรือหาภาพประกอบ แลว้นาํเสนอผลการคน้ควา้ใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง  

� กลุ่มท่ี 1 จุดเด่น 
� กลุ่มท่ี 2 ความกลมกลืน 
� กลุ่มท่ี 3 ความขดัแยง้ 

9. นกัเรียนแต่ละคนนาํรูปภาพส่ิงแวดลอ้มและรูปภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีช่ืนชอบมาอยา่งละ 1 
ภาพ แลว้ติดภาพลงบนกระดาษการ์ดแขง็ เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง หลกัการออกแบบ 

10. นกัเรียนแต่ละคนนาํเสนอผลงานของตนเอง บรรยายภาพโดยนาํความรู้เร่ือง หลกัการ
ออกแบบใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง 

11. ครูอธิบายการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์โดยใช้หลกัการออกแบบต่าง ๆ ว่า จะต้องมีการ
ใช้วสัดุ อุปกรณ์อย่างระมัดระวงั เพือ่ให้ใช้ได้ยาวนานและคุ้มค่า ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนับรรยายสรุปเร่ือง หลกัการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและงาน

ทัศนศิลป์ โดยใชค้วามรู้เร่ืองหลกัการออกแบบท่ีมีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ ซ่ึงมี
ความสาํคญัต่อการถ่ายทอดความคิดจินตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ของผลงานทศันศิลป์ โดยครูคอยให้
ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่า เทคนิค วธีิการมีความสําคญัอย่างไรกบัการ
สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด อนิเทอร์เน็ต
หรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น จากน้ันให้นําความรู้ทีไ่ด้มาอภปิรายตามความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมต่อไปน้ี 
– ใบกิจกรรมท่ี 9 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง เอกภาพ  
– ใบกิจกรรมท่ี 10 ระบคุวามสมดลุของภาพ  
– ใบกิจกรรมท่ี 11 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง จุดเด่น  
– ใบกิจกรรมท่ี 12 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง ความกลมกลืน  
– ใบกิจกรรมท่ี 13 พิจารณาและบรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง ความขดัแย้ง 
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2. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ศึกษาหลกัการออกแบบท่ีปรากฏในงานทศันศิลป์ของ
ศิลปินท่ีช่ืนชอบ แลว้นาํมาบรรยายใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง เก่ียวกบัความสาํคญัและคุณค่าของหลกัการ
ออกแบบวา่มีความสาํคญัต่องานทศันศิลป์อยา่งไรบา้ง 

3. นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์โดยนาํความรู้เร่ืองหลกัการออกแบบมาใชใ้นผลงาน 
4. ให้นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซียน โดยให้ช่วยกนัหาภาพทศันศิลป์ของศิลปิน

ประเทศสมาชิกอาเซียนมาจดัป้ายนิเทศ โดยบอกว่าผลงานช้ินน้ันนําทศันธาตุและหลกัการออกแบบใด
มาใช้ในผลงาน  

5. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
6. นกัเรียนทาํโครงงานตามความสนใจ (หรือตวัอยา่งโครงงานในหนงัสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั) 
ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง หลกัการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มาใชก้บัผลงาน

ทศันศิลป์ของตนเองและการใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
 นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ศึกษาหลกัการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอ้ม แลว้นาํมาเล่าให้
ครูและเพ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสนทนาซกัถามเสริมเก่ียวกบัความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มและมีความ
เก่ียวขอ้งกบัหลกัการออกแบบอยา่งไรบา้ง 
 2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
 – นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ดว้ยหลกัการออกแบบเพิ่มเติมใหผ้ลงานเกิดความ
งดงาม 
 – นกัเรียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเร่ืองหลกัการออกแบบในผลงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ เพื่อ
ฝึกทกัษะหลกัการออกแบบสาํหรับนาํไปใชใ้นผลงานของตนเอง 
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9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 

2. ตวัอยา่งภาพส่ิงแวดลอ้มและผลงานทศันศิลป์ท่ีแสดงใหเ้ห็นหลกัการออกแบบ 
3. วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ 
4. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
6. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
 

ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2  
หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 

ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรียนรู้     เวลา 12 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทกัษะ/กระบวนการ 
– การศึกษาคน้ควา้ 
– การสังเกต 
– การวเิคราะห์ 
– การจาํแนก 
– การบรรยาย 
– การปฏิบติัการสร้างผลงาน  
– การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
– มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน หลกัการสร้างสรรค ์
งานทศันศิลป์ 

– เห็นความสาํคญัและประโยชน์ของหลกัการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 

– มีระเบียบวนิยัและความซ่ือสัตยสุ์จริตในการ
ปฏิบติักิจกรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
– การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– การศึกษาคน้ควา้งานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การระบุงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การวเิคราะห์งานทศันธาตุและหลกัการออกแบบ 
– การจาํแนกงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การบรรยายงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การปฏิบติัการสร้างผลงาน 
– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– การทาํโครงงาน 
– การทศันศึกษาแหล่งการเรียนรู้ 
– การสัมภาษณ์ผูมี้ความรู้ 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– การจดัทาํสมุดภาพ 
– แบบบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน 
– ใบกิจกรรม 

ความรู้ 
–   เทคนิค วธีิการของศิลปินในการสร้างงาน

ทศันศิลป์ 
–   วธีิการใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบใน

การสร้างงานทศันศิลป์ 

หลกัการสร้าง
งานทศันศิลป์ 
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ผงัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 

ขั้นที ่1 ผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 

ตวัช้ีวดัช้ันปี 
1. ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ (ศ 1.1 ม. 3/2) 
2. วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของ
ตนเองใหมี้คุณภาพ (ศ 1.1 ม. 3/3) 

ความเข้าใจทีค่งทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. เทคนิค วิธีการ เกิดจากการศึกษาคน้ควา้
แสวงหาความพิเศษ ความกา้วหนา้ ความ
แปลก ดดัแปลงเป็นรูปแบบ (style) ซ่ึงเป็น
วิธีการแสดงออกท่ีศิลปินแต่ละคนหรือแต่ละ
กลุ่มใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสงัเกตเห็นไดช้ดัเจน และ
เป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความสาํเร็จของศิลปินแต่ละคน
หรือแต่ละกลุ่มไม่มีหลกัเกณฑท่ี์ตายตวั 
สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 

2. การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ทุกประเภท ไม่
วา่จะเป็นงานจิตรกรรม งานประติมากรรม 
งานสถาปัตยกรรม มีการนาํทศันธาตุและ
หลกัการออกแบบมาใชใ้นการสร้างสรรค์
ผลงานแทบทั้งส้ิน ผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน
ทศันศิลป์จึงจาํเป็นจะตอ้งมีความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว เพ่ือจะไดน้าํมาใช้
ในการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

คาํถามสําคญัทีท่าํให้เกดิความเข้าใจทีค่งทน 
1. เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

2. การใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์
สามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งไรบา้ง 
3. การใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์สามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งไรบา้ง 

4. นกัเรียนมีวิธีการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเอง
ใหมี้คุณภาพไดอ้ยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนทีนํ่าไปสู่ความเข้าใจทีค่งทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญัท่ีควรรู้ ไดแ้ก่ กาวอารบิก การหล่อ

ทกัษะ/ความสามารถของนักเรียนทีนํ่าไปสู่ความ
เข้าใจทีค่งทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินใน
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แบบจากแม่พิมพทุ์บ การหล่อแบบจาก
แม่พิมพช้ิ์น 

2. เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์มีอยูม่ากมาย คือ  
1) จิตรกรรม (painting)  
2) ภาพพิมพ ์(printing)  
3) ประติมากรรม (sculpture)  
4) งานส่ือผสม (mixed media) 
3. ทศันธาตุ (visual elements) หมายถึง 
ส่วนประกอบของศิลปะท่ีมองเห็นได ้ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
1) จุด  
2) เส้น  
3) รูปร่าง  
4) รูปทรง  
5)ขนาด  
6) สดัส่วน  
7) แสงเงา  
8) สี  
9) บริเวณวา่ง  
10) พื้นผวิ   
ทศันธาตุเป็นส่วนประกอบสาํคญัของศิลปะ 

สามารถนาํมาจดัใหป้ระสานกลมกลืนเกิดเป็น
ผลงานศิลปะท่ีมีคุณค่าทางความงาม และส่ือ
ความหมายตามแนวความคิดของผูส้ร้างสรรค์
ได ้
4. หลกัการออกแบบ หมายถึง การนาํเอา
ส่วนประกอบของธาตุต่าง ๆ มาจดัเขา้ดว้ยกนั
ใหป้ระสานสมัพนัธ์กนั เกิดเป็นผลงาน
ทศันศิลป์ท่ีแสดงคุณค่าทางความงาม 

การสร้างงานทศันศิลป์ได ้
2. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคนิค วิธีการ
ของศิลปินได ้

3. วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใชท้ศันธาตุในการ
สร้างงานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพได ้
4. วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใชห้ลกัการ
ออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเอง
ใหมี้คุณภาพได ้

5. สร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์โดยใชท้ศันธาตุ
และหลกัการออกแบบได ้

6. จดบนัทึกและวาดภาพเก่ียวกบัการใชท้ศันธาตุ
และหลกัการออกแบบได ้
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หลกัการออกแบบไม่มีกฎเกณฑต์ายตวั 
สามารถยดืหยุน่และปรับเปล่ียนไดต้ามความ
เหมาะสม ไดแ้ก่  
1) เอกภาพ (unity)  
2) ความสมดุล (balance)  
3) จุดเด่น (dominance)  
4) ความกลมกลืน (harmony)  
5) ความขดัแยง้ (contrast) 

ขั้นที ่2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
             ตามทีก่าํหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานทีนั่กเรียนต้องปฏบิตัิ 
–  การศึกษาคน้ควา้งานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
–  การระบุเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
–  การวิเคราะห์วิธีการใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบ 
–  การจาํแนกงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
–  การบรรยายงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
–  การปฏิบติัการสร้างผลงานงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
–  การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
–  การทาํโครงงานเก่ียวกบังานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
–  การทศันศึกษาแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อศึกษาหรือชมงานทศันศิลป์ต่าง ๆ 
–  การสมัภาษณ์ผูมี้ความรู้เก่ียวกบังานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
2. วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
–  การทดสอบ 
–  การสงัเกต 
–  การบรรยาย 
–  การสุ่มสอบถาม 
–  การสนทนา 
–  การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
–  การฝึกปฏิบติัระหวา่งเรียน 

เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
–  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
–  แบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาด
ภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน 
– ใบกิจกรรม 
–  แบบประเมินผลดา้นความรู้ 
–  แบบประเมินผลดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ 
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–  การประเมินผลดา้นความรู้ 
–  การประเมินผลดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

–  การประเมินผลดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
–  การประเมินผล เร่ือง หลกัการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

ค่านิยม 
–  แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
–  แบบประเมินผล เร่ือง หลกัการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

3. ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 
–  ความสามารถในการระบุ บรรยาย วิเคราะห์ สงัเกต และจาํแนกเทคนิค วิธีการใชท้ศันธาตุ และ
หลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ 

–  ความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
–  พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือสตัย ์ความรับผดิชอบ และยอมรับผูอ่ื้น 
ขั้นที ่3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม (painting)                        2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านภาพพิมพ ์(printmaking)                  2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เทคนิคการสร้างสรรคง์านประติมากรรม (sculpture)                     2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เทคนิคการสร้างสรรคง์านส่ือผสม (mixed media)                        2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 วิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์                                 2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 วิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์                   2 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
เทคนิค วธีิการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม (painting) 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ (ศ 1.1 ม. 3/2) 

 
2. สาระสําคญั 

งานจิตรกรรมแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การวาดเส้น และการระบายสี 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤ จุดประสงคก์ารเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานจิตรกรรมได ้

✤ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ยอ่ย (นําทาง) 
1. ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมได ้(K) 
2. บรรยายและตระหนกัถึงความสาํคญัในการเรียนเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการของศิลปินใน

การสร้างสรรคง์านจิตรกรรม (A) 
3. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม

ได ้(K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

1.  ระบุและบรรยาย
เทคนิค วธีิการของ
ศิลปินในการ
สร้างสรรคง์าน
จิตรกรรมได ้

          

   1.  สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

2.  จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 
4.  จากการตรวจแบบทดสอบ

ก่อนเรียน 

– แบบทดสอบก่อนเรียน 
– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบบนัทึกและการจด
บนัทึกและวาด
ภาพประกอบ 

– แบบประเมินผลเร่ือง
เทคนิค หลกัการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2.  บรรยายและตระหนกั
ถึงความสาํคญัในการ
เรียนเก่ียวกบัเทคนิค 
วธีิการของศิลปินใน
การสร้างสรรคง์าน
จิตรกรรม 

   1.  สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบัเทคนิค 
วธีิการในงานจิตรกรรม 

2.  สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 

3.  สังเกตจากความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3.  สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ดว้ยเทคนิค 
วธีิการของศิลปินใน
การสร้างสรรคง์าน
จิตรกรรมได ้

   1.  สังเกตจากความสามารถใน
การจาํแนกเทคนิค วธีิการงาน
จิตรกรรม 

2.  สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
ประหยดั 

3.  สังเกตจากการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติั
กิจกรรม 

4.  สังเกตจากความตั้งใจและการ
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

ปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน 
5.  สังเกตจากการนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 
6.  ประเมินการปฏิบติังานจาก

แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 

7.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

8.  ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง เทคนิค 
วธีิการสร้างสรรคง์าน
จิตรกรรม 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานจิตรกรรม 

 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 

ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการบรรยาย 

คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการระบุและจาํแนกเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม 

วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม 

สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 

การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 

ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์างทศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพือ่ประเมินความรู้ 
2. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานทศันศิลป์แลว้ถามวา่ “นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ผลงานช้ินน้ีใชเ้ทคนิค
อะไร เพราะเหตุใด” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: ผลงานใชเ้ทคนิคสีนํ้า ระบายแบบเปียกบนแหง้ 
เพราะสงัเกตไดจ้ากลกัษณะของสีท่ีมีความเปียกชุ่มผสมกบัสีแหง้ทบัซอ้นกนัทัว่ทั้งภาพ) 

3. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม 
ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้วา่ เทคนิค วิธีการมีความสาํคญั

อยา่งไรกบัการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ โดยใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งคน้ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด 
อินเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ จากนั้นใหน้าํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ 
และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ เทคนิค วิธีการ เกิดจากการศึกษาคน้ควา้แสวงหาความพิเศษ 
ความกา้วหนา้ ความแปลก ดดัแปลงเป็นรูปแบบ (style) ซ่ึงเป็นวิธีการแสดงออกท่ีศิลปินแต่ละคนหรือ
แต่ละกลุ่มใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสงัเกตเห็นไดช้ดัเจน และเป็นส่ิงบ่งช้ีถึง
ความสาํเร็จของศิลปินแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ เทคนิค วิธีการและรูปแบบการสร้างงานมีความสมัพนัธ์กนั 
เทคนิค วิธีการไม่มีหลกัเกณฑท่ี์ตายตวั สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม การนาํเทคนิค 
วิธีการมาใชข้ึ้นอยูก่บัประสบการณ์และลกัษณะการแสดงออกเฉพาะตวัท่ีคน้พบหรือเลือกใช ้พร้อมกบั
ใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม (painting) ใหน้กัเรียนฟังวา่ งาน
จิตรกรรม หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีเกิดจากการขีดเขียน ระบายสี โดยถ่ายทอดความงาม อารมณ์ 
ความรู้สึก และความคิดสร้างสรรคล์งบนพื้นระนาบรองรับ เช่น กระดาษ แผน่ไม ้ผา้ใบ ฝาผนงั เป็นตน้ 
งานจิตรกรรมมีลกัษณะเป็น 2 มิติ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การวาดเส้น (drawing) และการระบายสี 
(painting) 

5. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ การวาดเส้น หมายถึง การใชเ้ทคนิค วิธีการต่าง ๆ สร้างสรรค์

ช่ัวโมงที ่6 เทคนิค วธีิการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม (painting) 
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ผลงานดว้ยวสัดุสาํเร็จรูปท่ีมีปลายค่อนขา้งแหลม เช่น ดินสอ เกรยอง สีชอลก์ ปากกา พู่กนั เป็นตน้ 
โดยการสร้างสรรคใ์หเ้กิดเป็นลายเส้นหรือภาพแรเงา เนน้ความงามของเส้นและค่านํ้าหนกัของแสงเงา
เป็นสาํคญั และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัให้
นกัเรียนซกัถาม 

 
 
 
1. ครูทบทวนเทคนิค วิธีการในการวาดเส้น จากชัว่โมงก่อน 
2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ การระบายสี หมายถึง การใชเ้ทคนิค วิธีการต่าง ๆ สร้างสรรค์

ผลงานดว้ยการใชสี้ระบายลงบนพื้นระนาบรองรับ และใชว้สัดุ อุปกรณ์ เช่น พูก่นั แปรง เกรียง เป็นตน้ 
เป็นตวักลางในการถ่ายทอด โดยเนน้ความงาม ความกลมกลืนของสีสนัและแสงเงาเป็นสาํคญั เทคนิค 
วิธีการท่ีศิลปินนิยมใชใ้นการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม ไดแ้ก่ เทคนิคสีนํ้า เทคนิคชอลก์ เทคนิคสีนํ้ามนั 
เทคนิคสีอะคริลิก  

3. ครูอธิบายเทคนิคสีนํ้าใหน้กัเรียนฟังวา่ เทคนิค วิธีการระบายสีนํ้าขั้นพื้นฐาน มีอยู ่4 วิธี 
ไดแ้ก่ การระบายสีนํ้าแบบเปียกบนเปียก (wet on wet) การระบายสีนํ้าแบบเปียกบนแหง้ (wet on dry) 
การระบายสีนํ้าแบบแหง้บนแหง้ (dry on dry) และการระบายสีนํ้าแบบใชเ้ทคนิคต่าง ๆ (texture 
surface)  และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียน
ซกัถาม 

4. ครูอธิบายเทคนิคสีชอลก์ใหน้กัเรียนฟังวา่ การเขียนสีชอลก์โดยทัว่ไปศิลปินนิยมเขียน 2 
วิธี คือ การเขียนแบบงานจิตรกรรมและการเขียนแบบภาพวาดเส้น แลว้นาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียน
สงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

5. ครูอธิบายเทคนิคสีนํ้ามนัใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้
อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

6. ครูอธิบายเทคนิคสีอะคริลิกใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้
อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

7. นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ผลงานจิตรกรรมของศิลปินเพื่อศึกษาเทคนิค วิธีการท่ีใชใ้นการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ลงในแบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบตามหวัขอ้ ดงัน้ี 

� การวาดเส้น  
� การระบายสี  

 8. นกัเรียนแต่ละคนนาํภาพผลงานจิตรกรรมของศิลปินท่ีช่ืนชอบมา 1 ภาพ แลว้ติดภาพลงบน

ช่ัวโมงที ่7 เทคนิค วธีิการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม (painting) (ต่อ) 
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กระดาษการ์ดแขง็ เขียนบรรยายเทคนิค วิธีการท่ีศิลปินใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน นาํเสนอผลงาน
หนา้ชั้นเรียน  

9. ครูอธิบายการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิค วธีิการต่าง ๆ ว่าจะต้องมีการใช้วสัดุ 
อุปกรณ์อย่างระมัดระวงั เพือ่ให้ใช้ได้ยาวนานและคุ้มค่า ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนับรรยายสรุปเร่ือง เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม และ

ร่วมกนัระบุเทคนิค วิธีการในงานจิตรกรรมของศิลปินเก่ียวกบัความงดงามในผลงาน โดยครูคอยให้
ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า เทคนิค วธีิการในการสร้างสรรค์งานภาพพมิพ์
แล้วเลอืกเทคนิค วธีิการทีส่นใจมา 1 เทคนิค โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้นข้อมูล ต่าง ๆ 
จากน้ันให้นําความรู้ทีไ่ด้มาอภปิรายตามความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมต่อไปน้ี 
– ใบกิจกรรมท่ี 14 ระบเุทคนิค วิธีการท่ีศิลปินนิยมใช้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม  
– ใบกิจกรรมท่ี 15 บรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปิน 
2. นกัเรียนศึกษาเทคนิค วิธีการในงานจิตรกรรมประเภทต่าง ๆ และทดลองใชก้บัผลงาน

จิตรกรรมของตนเอง 
3. ให้นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซียน โดยเลอืกดอกไม้ประจําชาตขิองประเทศ

สมาชิกอาเซียนมา 1 ชนิด มาสร้างสรรค์งานจิตรกรรมด้วยเทคนิค วธีิการทีส่นใจ 
4. นกัเรียนจดัทาํสมุดภาพผลงานจิตรกรรมของศิลปินเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการลกัษณะต่าง ๆ 

แลว้แลกเปล่ียนสมุดภาพกบัเพ่ือน ๆ เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม และรวบรวมเป็นของชั้นเรียน 
ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม มาใชก้บัผลงานจิตรกรรมของ

ตนเอง 

 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ทศันศึกษาชมผลงานจิตรกรรมจากหอศิลป์ในทอ้งถ่ินหรือ

สถาบนัการศึกษาดา้นศิลปะ โดยการศึกษาเทคนิค วิธีการในงานจิตรกรรมของศิลปิน แลว้นาํมาเล่าให้
ครูและเพ่ือน ๆ ฟัง 
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2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
1. นกัเรียนสมัภาษณ์ผูรู้้ดา้นงานจิตรกรรมเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการสร้างงานจิตรกรรม แลว้

นาํมาแลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือน ๆ  
2. นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานการวาดเส้นและการระบายสี ตามผลงานจิตรกรรมของศิลปินท่ี

ช่ืนชอบ แลว้นาํมาวิเคราะห์การใชเ้ทคนิค วิธีการของศิลปินในผลงานของตนเองใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 

 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 

2. หอศิลป์ 
3. สถาบนัการศึกษาดา้นศิลปะ 

 4. ตวัอยา่งภาพผลงานจิตรกรรมของศิลปินประเภทการวาดเส้นและการระบายสี 
5. วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 

 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

8. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
 

ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 

เทคนิค วธีิการสร้างสรรค์งานภาพพมิพ์ (printmaking) 
สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ (ศ 1.1 ม. 3/2) 

 
2. สาระสําคญั 

การสร้างสรรคแ์ม่พิมพ ์มี 2 ลกัษณะ คือ การพิมพภ์าพโดยการใชแ้ม่พิมพท่ี์หาไดม้าพิมพ์
โดยตรง และการพิมพภ์าพโดยการสร้างสรรคห์รือประดิษฐข้ึ์น 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤ จุดประสงคก์ารเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานภาพพิมพไ์ด ้

✤ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ยอ่ย (นําทาง) 
1. ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างสรรคง์านภาพพิมพไ์ด ้(K) 
2. บรรยายและตระหนกัถึงความสาํคญัในการเรียนเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการของศิลปินใน

การสร้างสรรคง์านภาพพิมพ ์(A) 
3. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างสรรคง์านภาพพิมพ์

ได ้(K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

1.  ระบุและบรรยาย
เทคนิค วธีิการของ
ศิลปินในการ
สร้างสรรคง์านภาพ
พิมพไ์ด ้

   1.  สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

2.  จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบบนัทึกและการจด
บนัทึกและวาด
ภาพประกอบ 

– ผลงานสร้างสรรคข์อง
นกัเรียน 

– แบบประเมินผลเร่ือง
หลกัการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2.  บรรยายและตระหนกั
ถึงความสาํคญัในการ
เรียนเก่ียวกบัเทคนิค 
วธีิการของศิลปินใน
การสร้างสรรคง์าน
ภาพพิมพ ์

   1.  สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบัเทคนิค 
วธีิการในงานภาพพิมพ ์

2.  สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 

3.  สังเกตจากความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3.  สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ดว้ยเทคนิค 
วธีิการของศิลปินใน
การสร้างสรรคง์าน
ภาพพิมพไ์ด ้

   1.  สังเกตจากความสามารถใน
การจาํแนกเทคนิค วธีิการงาน
ภาพพิมพ ์

2.  สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
ประหยดั 

3.  สังเกตจากการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติั
กิจกรรม 

4.  สังเกตจากความตั้งใจและการ
ปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน 

5.  สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

ชีวิตประจาํวนั 
6.  ประเมินการปฏิบติังานจาก

แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 

7.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

8.  ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง เทคนิค 
หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานภาพพิมพ ์

 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการบรรยาย 

คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการระบุและจาํแนกเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านภาพพิมพ ์

วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านภาพพิมพ ์

สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 

การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 

ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์างทศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 

 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานภาพพิมพ ์แลว้ถามวา่ “นกัเรียนรู้จกัเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์าน
ภาพพิมพเ์ทคนิคใดบา้ง” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: ภาพพิมพจ์ากมนัเทศ ภาพพิมพแ์กะไม ้ภาพ
พิมพต์ะแกรงไหม) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคนิค วิธีการท่ีใชใ้นการ
สร้างสรรคง์านภาพพิมพข์องศิลปิน 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้ เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์

งานภาพพิมพแ์ลว้เลือกเทคนิค วิธีการท่ีสนใจมา 1 เทคนิค โดยใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งคน้
ขอ้มูล ต่าง ๆ จากนั้นใหน้าํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง
วา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านภาพพิมพ ์(printmaking) ใหน้กัเรียนฟังวา่ งานภาพ
พิมพ ์มีลกัษณะคลา้ยกบังานจิตรกรรม ต่างกนัท่ีงานจิตรกรรมใชว้สัดุต่าง ๆ มาสร้างภาพ แต่งานภาพ
พิมพใ์ชแ้ม่พิมพไ์ปกดหรือพมิพเ์พื่อใหเ้กิดภาพ การสร้างสรรคแ์ม่พิมพ ์มี 2 ลกัษณะ คือ การพิมพภ์าพ
โดยการใชแ้ม่พิมพท่ี์หาไดม้าพิมพโ์ดยตรงและการพิมพภ์าพโดยการสร้างสรรคห์รือประดิษฐแ์ม่พิมพ ์
พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม  

3. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ การพิมพภ์าพโดยการใชแ้ม่พิมพท่ี์หาไดม้าพิมพโ์ดยตรง ไดแ้ก่ 
แม่พิมพท่ี์ไดจ้ากธรรมชาติ เช่น ส่วนต่าง ๆ ของพืช สตัว ์เป็นตน้ แม่พิมพท่ี์ไดจ้ากเศษของวสัดุ
สงัเคราะห์ต่าง ๆ เช่น โฟม เศษผา้ เชือก กระดาษ กระจก เป็นตน้ โดยการนาํเอาแม่พิมพต่์าง ๆ ท่ีหาได้
เหล่าน้ีมาพิมพไ์ดเ้ลย แลว้นาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบั
ใหน้กัเรียนซกัถาม 

 
 
 
1. ครูทบทวนการพิมพภ์าพโดยการใชแ้ม่พิมพท่ี์หาไดม้าพิมพโ์ดยตรง จากชัว่โมงก่อน 

ช่ัวโมงที ่8 เทคนิค วธีิการสร้างสรรค์งานภาพพมิพ์ (printmaking)  

ช่ัวโมงที ่9 เทคนิค วธีิการสร้างสรรค์งานภาพพมิพ์ (printmaking) (ต่อ) 
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2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ การพิมพภ์าพโดยการสร้างสรรคห์รือประดิษฐแ์ม่พิมพ ์เป็นงาน
ท่ียุง่ยากกวา่การพิมพภ์าพโดยการใชแ้ม่พิมพท่ี์หาไดม้าพิมพโ์ดยตรง เพราะตอ้งมีการออกแบบแม่พิมพ ์
เลือกสรรและสร้างสรรคแ์ม่พิมพ ์แลว้จึงจะนาํมาพิมพไ์ด ้แลว้อธิบายเพิ่มเติมวา่ เทคนิค วิธีการท่ีศิลปิน
นิยมใชใ้นการสร้างสรรคง์านภาพพิมพ ์ไดแ้ก่ เทคนิคภาพพิมพแ์กะไม ้(woodcut) เทคนิคภาพพิมพส์
เตน็ซิล (stencil) เทคนิคภาพพิมพโ์ลหะ (etching) เทคนิคภาพพิมพหิ์น (lithograph) และเทคนิคภาพ
พิมพต์ะแกรงไหม (silk screen) พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายเทคนิคภาพพิมพแ์กะไมใ้หน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต 
แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายเทคนิคภาพพิมพโ์ลหะใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต 
แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

5. ครูอธิบายเทคนิคภาพพิมพหิ์นใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้
อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

6. ครูอธิบายเทคนิคภาพพิมพต์ะแกรงไหมใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียน
สงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

7. นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ผลงานภาพพิมพข์องศิลปินเพื่อศึกษาเทคนิค วิธีการท่ีใชใ้นการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ลงในแบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบตามหวัขอ้ดงัน้ี 

� การพิมพภ์าพโดยการใชแ้ม่พิมพท่ี์หาไดม้าพิมพโ์ดยตรง 
� การพิมพภ์าพโดยการสร้างสรรคห์รือประดิษฐแ์ม่พิมพข้ึ์น 

 8. ใหน้กัเรียนออกมาระบุและบรรยายผลการศึกษาคน้ควา้ พร้อมทั้งจาํแนกเทคนิค วิธีการ
ลกัษณะการการพิมพภ์าพโดยการใชแ้ม่พิมพท่ี์หาไดม้าพิมพโ์ดยตรง และการพิมพภ์าพโดยการ
สร้างสรรคห์รือประดิษฐแ์ม่พิมพข้ึ์นใหเ้พื่อน ๆ ฟังหนา้ชั้นเรียน 

9. ครูใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา (STEM Education) จาก
สถานการณ์เร่ือง เส้ือยดืซิลค์สกรีนดงัต่อไปน้ี 

ในวนัภาษาไทยท่ีกาํลงัจะมาถึง ซ่ึงมีเวลาอีก 1 สปัดาห์ เก่งและเพ่ือนตอ้งการทาํเส้ือยดืซิลค์
สกรีนจาํหน่ายเพื่อหารายไดเ้ขา้ชมรมภาษาไทย จาํนวน 50 ตวั โดยกาํหนดใหล้ายของเส้ือตอ้งส่ือถึงวนั
ภาษาไทย เส้ือตอ้งสกรีน 3 สี และมีจุดเด่นชดัเจน เก่งและเพ่ือนควรออกแบบเส้ือลกัษณะใด โดยท่ี
จะตอ้งประหยดัตน้ทุน ใชง้านไดน้าน สีติดทน ซกัออกยาก และทนัตามกาํหนด 

วสัดุ/อุปกรณ์ 
1) บลอ็กสกรีน 
2) ตูถ่้าย (ตูไ้ฟนิออน)  

3) เคร่ืองเป่าลมร้อน  
4) ภาพตน้แบบ  
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5) ยางปาดสาํหรับปาดกาวและสกรีน 
6) เคร่ืองชัง่ตวง  
7) ตวัยดึหรือแคลม้  
8) อุปกรณ์เคร่ืองเขียน  
9) กาวอดัสีชมพ ู 
10) นํ้ายาไวแสง  
11) สีสกรีน 

12) นํ้ายาลา้งกาวอดัหรือคลอรีน  
13) นํ้ามนัทินเนอร์  
14) นํ้ายาลา้งไข  
15) นํ้ายากนัตนั  
16) กระดาษไข  
17) เส้ือยดื 

วธีิปฏบิตัิ 
แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยกนัระบุปัญหา เป้าหมายของ

การแกปั้ญหา และขอ้จาํกดัในการทาํเส้ือยดืซิลคส์กรีน จากนั้นสืบคน้และเลือกวิธีการแกปั้ญหาจาก
ขอ้มูลท่ีได ้และออกแบบช้ินงานโดยวาดภาพร่างลงในกระดาษวาดเขียน แลว้ลงมือสร้างช้ินงานตาม
กระบวนการทางเทคโนโลยโีดยใชแ้นวคิด STEM แต่ละกลุ่มนาํเส้ือยดืมาตรวจสอบวา่ลายของเส้ือยดื
ส่ือถึงวนัภาษาไทยหรือไม่ สกรีน 3 สี และมีจุดเด่นชดัเจนหรือไม่ สีติดทนและซกัออกยากหรือไม่ เม่ือ
สงัเกตเห็นขอ้บกพร่องใหน้าํมาปรับปรุง เม่ือทาํกิจกรรมเสร็จครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมินผล
ช้ินงานท่ีใชแ้กปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํหนด แลว้นาํเสนอผลงานท่ีได ้

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
ครูและนกัเรียนร่วมกนับรรยายสรุปเร่ือง เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ และร่วมกนั

ระบุเทคนิค วิธีการในงานจิตรกรรมของศิลปินเก่ียวกบัความงดงามในผลงาน โดยครูคอยใหค้วามรู้
เพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า เทคนิค วธีิการในการสร้างสรรค์งาน
ประตมิากรรม แล้วเลอืกเทคนิค วธีิการทีส่นใจมา 1 เทคนิค โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้น
ข้อมูล ต่าง ๆ จากน้ันให้นําความรู้ทีไ่ด้มาอภปิรายตามความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมท่ี 16 บรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานภาพ

พิมพ์ 
2. นกัเรียนศึกษาเทคนิค วิธีการในงานภาพพิมพป์ระเภทต่าง ๆ และทดลองใชก้บัผลงานภาพ

พิมพข์องตนเอง 
3. นกัเรียนจดัทาํสมุดภาพผลงานภาพพิมพข์องศิลปินเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการลกัษณะต่าง ๆ 

แลว้แลกเปล่ียนสมุดภาพกบัเพ่ือน ๆ เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติม และรวบรวมเป็นของชั้นเรียน 
4. ให้นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซียน โดยร่วมกนัจดัป้ายนิเทศ เร่ือง “เทคนิค
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วธีิการสร้างงานภาพพมิพ์ของศิลปินในประเทศสมาชิกอาเซียน” พร้อมภาพประกอบ 
ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ มาใชก้บัผลงานทศันศิลป์ของ

ตนเอง 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ทศันศึกษาชมผลงานภาพพิมพจ์ากหอศิลป์ในทอ้งถ่ิน หรือ

สถาบนัการศึกษาดา้นศิลปะ ศึกษาเทคนิค วิธีการในงานภาพพิมพข์องศิลปิน แลว้นาํมาเล่าใหค้รูและ
เพื่อน ๆ ฟัง 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
1. นกัเรียนสมัภาษณ์ผูรู้้ดา้นงานภาพพิมพเ์ก่ียวกบัเทคนิค วิธีการสร้างงานภาพพิมพ ์แลว้นาํมา

แลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือน ๆ  
2. นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานการพิมพภ์าพดว้ยเทคนิควิธีการตามผลงานภาพพิมพข์องศิลปิน

ท่ีช่ืนชอบ แลว้นาํมาวิเคราะห์วา่ใชเ้ทคนิค วิธีการของศิลปินอยา่งไรในผลงานของตนเองใหค้รูและ
เพื่อน ๆ ฟัง 

 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 

2. หอศิลป์ 
3. สถาบนัการศึกษาดา้นศิลปะ 

 4. ตวัอยา่งภาพผลงานภาพพิมพ ์
5. วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพ ์

 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

8. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        

แนวทางการพฒันา         
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       

แนวทางการแกไ้ข         
3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        

เหตุผล          
4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       

 
ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 
เทคนิค วธีิการสร้างสรรค์งานประตมิากรรม (sculpture) 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ (ศ 1.1 ม. 3/2) 

 
2. สาระสําคญั 

เทคนิค วิธีการท่ีศิลปินนิยมใชใ้นการสร้างสรรคง์านประติมากรรม ไดแ้ก่ เทคนิคการป้ัน 
เทคนิคการแกะสลกั เทคนิคการหล่อ 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤ จุดประสงคก์ารเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานประติมากรรมได ้

✤ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ยอ่ย (นําทาง) 
1. ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างสรรคง์านประติมากรรมได ้(K) 
2. ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเรียนเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการของศิลปินในการ

สร้างสรรคง์านประติมากรรม (A) 
3. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างสรรคง์าน

ประติมากรรมได ้(K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

1.  ระบุและบรรยาย
เทคนิค วธีิการของ
ศิลปินในการ
สร้างสรรคง์าน
ประติมากรรมได ้

   1.  สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

2.  จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบบนัทึกและการจด
บนัทึกและวาด
ภาพประกอบ 

– แบบประเมินผลเร่ือง
หลกัการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 
 

2.  ตระหนกัถึง
ความสาํคญัในการ
เรียนเก่ียวกบัเทคนิค 
วธีิการของศิลปินใน
การสร้างสรรคง์าน
ประติมากรรม 

   1.  สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบัเทคนิค 
วธีิการในงานประติมากรรม 

2.  สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 

3.  สังเกตจากความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3.  สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ดว้ยเทคนิค 
วธีิการของศิลปินใน
การสร้างสรรคง์าน
ประติมากรรมได ้

   1.  สังเกตจากความสามารถใน
การจาํแนกเทคนิค วธีิการงาน
ประติมากรรม 

2.  สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
ประหยดั 

3.  สังเกตจากการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติั
กิจกรรม 

4.  สังเกตจากความตั้งใจและการ
ปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน 

5.  สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

ชีวิตประจาํวนั 
6.  ประเมินการปฏิบติังานจาก

แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 

7.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

8.  ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง เทคนิค 
หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤  เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานประติมากรรม 

 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการบรรยาย 

คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการระบุและจาํแนกเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านประติมากรรม 

วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านประติมากรรม 

สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 

การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 

ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์างทศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพแลว้ถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่ในภาพน้ีเป็นการสร้างสรรคง์านประติมากรรม
ดว้ยเทคนิคอะไร เพราะเหตุใด” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: เทคนิคการป้ัน เพราะกาํลงัใชเ้คร่ืองมือ
ขดูดินเหนียวเป็นโครงสร้างรูปศีรษะคนแบบนูนตํ่า) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคนิค วิธีการท่ีใชใ้นการ
สร้างสรรคง์านประติมากรรมของศิลปิน 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้ เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์

งานประติมากรรม แลว้เลือกเทคนิค วิธีการท่ีสนใจมา 1 เทคนิค โดยใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่ง
คน้ขอ้มูล ต่าง ๆ จากนั้นใหน้าํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของ
ตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายเทคนิคการสร้างสรรคง์านประติมากรรม (sculpture) ใหน้กัเรียนฟังวา่ 
ประติมากรรม หมายถึง ผลงานท่ีเกิดจากการสร้างสรรคด์ว้ยวิธีการป้ัน การแกะสลกั การหล่อแบบ การ
เช่ือม ปะ ติด การทุบ ตี เคาะ โดยอาศยัดิน ไม ้หิน โลหะ แกว้ พลาสติก นํ้าแขง็ และวสัดุอ่ืน ๆ เป็นส่ือ
แสดงทางความงามของรูปทรง ทางสาระ และทางอารมณ์ความรู้สึก มีลกัษณะเป็นรูป 3 มิติ เทคนิค 
วิธีการท่ีศิลปินนิยมใชใ้นการสร้างสรรคง์านประติมากรรม ไดแ้ก่ เทคนิคการป้ัน (modeling) เทคนิค
การแกะสลกั (carving) และเทคนิคการหล่อ (casting)  พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม  

3. ครูอธิบายเทคนิคการป้ันใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้
อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูสาธิตใหน้กัเรียนดู แลว้ใหน้กัเรียนปฏิบติั 
5. ครูอธิบายเทคนิคการแกะสลกัใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้

อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
6. ครูสาธิตใหน้กัเรียนดู แลว้ใหน้กัเรียนปฏิบติั 
 
 

ช่ัวโมงที ่10 เทคนิค วธีิการสร้างสรรค์งานประติมากรรม (sculpture)  
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1. ครูทบทวนเทคนิการป้ันและเทคนิคการแกะสลกั จากชัว่โมงก่อน 
2. ครูอธิบายเทคนิคการหล่อใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้

อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
3. นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ผลงานประติมากรรมของศิลปินเพื่อศึกษาเทคนิค วิธีการท่ีใชใ้นการ

สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ลงในแบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบตามหวัขอ้ ดงัน้ี 
� เทคนิคการป้ัน 
� เทคนิคการแกะสลกั 
� เทคนิคการหล่อ 

 4. ใหน้กัเรียนออกมาระบุและบรรยายผลการศึกษาคน้ควา้ จาํแนกเทคนิค วิธีการในงาน
ประติมากรรมดว้ยเทคนิคการป้ัน เทคนิคการแกะสลกั และเทคนิคการหล่อ ใหเ้พื่อนฟังหนา้ชั้นเรียน 
 5. ครูให้ความรู้เกีย่วกบัประเทศสมาชิกอาเซียนโดยอธิบายให้นักเรียนทราบว่า พระศรีศากยะ
ทศพลญาณประธานพทุธมณฑลสุทรรศน์ บริเวณพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม เป็นพระพทุธรูปหล่อ
สัมฤทธ์ิ ปางลลีาหรือปางเสดจ็ลงจากดาวดงึส์ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในอาเซียน 

6. ครูอธิบายการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมด้วยเทคนิค วธีิการต่าง ๆ ว่าจะต้องมีการใช้
วสัดุ อุปกรณ์อย่างระมัดระวงั เพือ่ให้ใช้ได้ยาวนานและคุ้มค่า ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนับรรยายสรุปเร่ือง เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรม และ

ร่วมกนัระบุเทคนิค วิธีการในงานประติมากรรมของศิลปินเก่ียวกบัความงดงามในผลงาน โดยครูคอย
ใหค้วามรู้เสริมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า เทคนิค วธีิการในการสร้างสรรค์งานส่ือผสม แล้ว
เลอืกเทคนิค วธีิการทีส่นใจมา 1 เทคนิค โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้นข้อมูล ต่าง ๆ จากน้ัน
ให้นําความรู้ทีไ่ด้มาอภปิรายตามความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมท่ี 17 จับคู่ภาพกับข้อความ 
2. ใหน้กัเรียนศึกษาเทคนิค วิธีการในงานประติมากรรมประเภทต่าง ๆ และทดลองใชก้บั

ผลงานประติมากรรมของตนเอง 
3. ใหน้กัเรียนจดัทาํสมุดภาพผลงานประติมากรรมของศิลปินเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการลกัษณะ

ช่ัวโมงที ่11 เทคนิค วธีิการสร้างสรรค์งานประติมากรรม (sculpture) (ต่อ) 
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ต่าง ๆ แลว้แลกเปล่ียนสมุดภาพกบัเพื่อน ๆ เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติม และรวบรวมเป็นของชั้นเรียน 

4. ให้นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซียน โดยค้นคว้าส่ิงทีเ่ป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ แล้วเลอืกมา 1 ประเทศ มาสร้างสรรค์งานประตมิากรรมด้วยเทคนิคการ
ป้ัน 

ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรม มาใชก้บัผลงานทศันศิลป์

ของตนเอง 

 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
– นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ทศันศึกษาชมผลงานประติมากรรมจากหอศิลป์ใน

ทอ้งถ่ินหรือสถาบนัการศึกษาดา้นศิลปะ โดยการศึกษาเทคนิค วิธีการในงานประติมากรรมของศิลปิน 
แลว้นาํมาเล่าใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง 

– นกัเรียนศึกษางานประติมากรรมอนุสาวรียใ์นทอ้งถ่ินท่ีนกัเรียนอาศยัอยูห่รือทอ้งถ่ินใกล ้ๆ 
บา้นนกัเรียน โดยศึกษาเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการท่ีใชใ้นผลงาน วาดภาพประกอบแลว้นาํมาเสนอ
แลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือน ๆ 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
– นกัเรียนสมัภาษณ์ผูรู้้ดา้นงานประติมากรรมเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการสร้างงานประติมากรรม 

แลว้นาํมานาํเสนอแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อน ๆ  
– นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมดว้ยเทคนิค วิธีการตามผลงานของศิลปินท่ีช่ืนชอบ 

แลว้นาํมาวิเคราะห์วา่ใชเ้ทคนิค วิธีการของศิลปินอยา่งไรบา้งในผลงานของตนเองใหค้รูและเพื่อน ๆ 
ฟัง 

 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 

2. หอศิลป์ 
3. สถาบนัการศึกษาดา้นศิลปะ 

 4. ตวัอยา่งภาพผลงานประติมากรรมท่ีใชเ้ทคนิคการป้ัน เทคนิคการแกะสลกั และเทคนิคการ
หล่อ 
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5. วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม 

 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

8. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
 

ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 
เทคนิค วธีิการสร้างสรรค์งานส่ือผสม (mixed media) 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ (ศ 1.1 ม. 3/2) 

 
2. สาระสําคญั 

งานส่ือผสม เกิดจากการสร้างสรรคโ์ดยการใชส่ื้อวสัดุต่างชนิดกนัมาประกอบเขา้เป็น
องคป์ระกอบภาพ ดว้ยการใชเ้ทคนิคการสร้างงานทางศิลปะหลายประเภทมาผสมผสานกนัในผลงาน
ช้ินนั้น ๆ ใหเ้กิดความกลมกลืนสวยงาม 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤ จุดประสงคก์ารเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานส่ือผสมได ้

✤ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ยอ่ย (นําทาง) 
1. ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างสรรคง์านส่ือผสมได ้(K)  
2. บรรยายและตระหนกัถึงความสาํคญัในการเรียนเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการของศิลปินใน

การสร้างสรรคง์านส่ือผสม (A) 
3. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างสรรคง์านส่ือผสม

ได ้(K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

1.  ระบุและบรรยาย
เทคนิค วธีิการของ
ศิลปินในการ
สร้างสรรคง์าน
ส่ือผสมได ้

   1.  สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

2.  จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบบนัทึกและการจด
บนัทึกและวาด
ภาพประกอบ 

– แบบประเมินผลเร่ือง
หลกัการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2.  บรรยายและตระหนกั
ถึงความสาํคญัในการ
เรียนเก่ียวกบัเทคนิค 
วธีิการของศิลปินใน
การสร้างสรรคง์าน
ส่ือผสม 

   1.  สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบัเทคนิค 
วธีิการของงานส่ือผสม 

2.  สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 

3.  สังเกตจากความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3.  สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ดว้ยเทคนิค 
วธีิการของศิลปินใน
การสร้างสรรคง์าน
ส่ือผสมได ้

   1.  สังเกตจากความสามารถใน
การจาํแนกเทคนิค วธีิการงาน
ส่ือผสม 

2.  สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
ประหยดั 

3.  สังเกตจากการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติั
กิจกรรม 

4.  สังเกตจากความตั้งใจและการ
ปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน 

5.  สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

ชีวิตประจาํวนั 
6.  ประเมินการปฏิบติังานจาก

แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 

7.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

8.  ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง หลกัการ
สร้างงานทศันศิลป์ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานส่ือผสม 
 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการบรรยาย 

คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการระบุและจาํแนกเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านส่ือผสม 

วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านส่ือผสม 

สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 

การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 

ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์างทศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียนวา่ “นกัเรียนรู้จกัเทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านส่ือผสมหรือไม่ คืออะไร” ครูเฉลยคาํตอบ       
(แนวคาํตอบ: รู้จกั เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านส่ือผสม คือ เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านศิลปะ
ประเภทหน่ึง โดยนาํวสัดุต่างชนิดกนัมาจดัประกอบเป็นผลงานศิลปะ) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคนิค วิธีการท่ีใชใ้นการ
สร้างสรรคง์านส่ือผสมของศิลปิน 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้ เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์

งานส่ือผสม แลว้เลือกเทคนิค วิธีการท่ีสนใจมา 1 เทคนิค โดยใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งคน้
ขอ้มูล ต่าง ๆ จากนั้นใหน้าํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง
วา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายเทคนิคการสร้างสรรคง์านส่ือผสม (mixed media) ใหน้กัเรียนฟังวา่ งานส่ือผสม 
เกิดจากการสร้างสรรคโ์ดยการใชส่ื้อวสัดุต่างชนิดกนัมาประกอบเขา้เป็นองคป์ระกอบภาพ ดว้ยการใช้
เทคนิคการสร้างงานทางศิลปะหลายประเภทมาผสมผสานกนัในผลงานช้ินนั้น ๆ ใหเ้กิดความ
กลมกลืนสวยงาม เทคนิค วิธีการท่ีนิยมใชใ้นการสร้างสรรคง์านส่ือผสม ไดแ้ก่ จิตรกรรมผสม 
ประติมากรรมผสม ภาพพิมพผ์สม คอลลาจ และส่ือผสม พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม  

3. ครูอธิบายความหมายของจิตรกรรมผสมใหน้กัเรียนฟังวา่ เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ
ดว้ยเทคนิค วิธีการทางจิตรกรรมผสมผสานกบัวสัดุอ่ืน ๆ แลว้นาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต และ
อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายความหมายของประติมากรรมผสมใหน้กัเรียนฟังวา่ เป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะดว้ยเทคนิค วิธีการทางประติมากรรมผสมผสานกบัวสัดุอ่ืน ๆ แลว้นาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียน
สงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

 
 
 

ช่ัวโมงที ่12 เทคนิค วธีิการสร้างสรรค์งานส่ือผสม (mixed media) 
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1. ครูทบทวนจิตรกรรมผสมละประติมากรรมผสม จากชัว่โมงก่อน 
2. ครูอธิบายภาพพิมพผ์สมใหน้กัเรียนฟังวา่ เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะดว้ยเทคนิค 

วิธีการทางภาพพิมพผ์สมผสานกบัวสัดุอ่ืน ๆ แลว้นาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพ
ใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายความหมายของคอลลาจใหน้กัเรียนฟังวา่ เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะดว้ย
เทคนิค วิธีการท่ีเรียกวา่ “คอลลาจ” (collage) (ปะติด) ผสมผสานกบัวสัดุอ่ืน ๆ แลว้นาํภาพตวัอยา่งมา
ใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายคสวามหมายของส่ือผสมใหน้กัเรียนฟังวา่ เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะดว้ย
เทคนิค วิธีการส่ือผสม โดยเนน้การผสมผสานวสัดุต่างชนิดกนั แลว้นาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียน
สงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

5. นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ผลงานส่ือผสมของศิลปินเพื่อศึกษาเทคนิค วิธีการท่ีใชใ้นการ
สร้างสรรคผ์ลงาน โดยจดบนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
 6. ใหน้กัเรียนออกมาระบุและบรรยายผลการศึกษาคน้ควา้ จาํแนกเทคนิค วิธีการในงาน
ส่ือผสมของศิลปินโดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม 

7. ครูอธิบายการสร้างสรรค์ผลงานส่ือผสมด้วยเทคนิค วธีิการต่าง ๆ ว่าต้องมีการใช้วสัดุ 
อุปกรณ์อย่างระมัดระวงั เพือ่ให้ใช้ได้ยาวนานและคุ้มค่า ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนับรรยายสรุปเร่ือง เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานส่ือผสม และ

ร่วมกนัระบุเทคนิค วิธีการในงานส่ือผสมของศิลปินเก่ียวกบัความงดงามในผลงาน โดยครูคอยให้
ความรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าวธีิการใช้ทศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ แล้ว
เลอืกทศันธาตุทีส่นใจมา 1 ชนิด นํามาสร้างสรรค์เป็นผลงานตามจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 
จากน้ันนําเสนอผลงานและร่วมกนัอภปิรายตามความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมท่ี 18 บรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานศิลปะ

ส่ือผสม 
2. นกัเรียนศึกษาเทคนิค วิธีการในงานส่ือผสมลกัษณะต่าง ๆ และทดลองใชก้บัผลงาน

ช่ัวโมงที ่13 เทคนิค วธีิการสร้างสรรค์งานส่ือผสม (mixed media) (ต่อ) 
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ส่ือผสมของตนเอง 
3. นกัเรียนจดัทาํสมุดภาพผลงานส่ือผสมของศิลปินเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการลกัษณะต่าง ๆ แลว้

แลกเปล่ียนสมุดภาพกบัเพ่ือน ๆ เพ่ือศึกษาความรู้เพิ่มเติม แลว้รวบรวมเป็นของชั้นเรียน 
4. ให้นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซียน โดยสร้างสรรค์งานส่ือผสม ในหัวข้อ “วถิี

แห่งอาเซียน” นําเสนอผลงานให้ครูและเพือ่น ๆ ได้ตชิม 
ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานส่ือผสม มาใชก้บัผลงานทศันศิลป์ของ

ตนเอง 

 
7. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 

2. หอศิลป์ 
3. สถาบนัการศึกษาดา้นศิลปะ  

 4. ตวัอยา่งภาพผลงานทศันศิลป์ของศิลปินประเภทงานส่ือผสมท่ีใชเ้ทคนิคต่าง ๆ  
5. วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานส่ือผสม 

 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

8. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 
9. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
– นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ทศันศึกษาชมผลงานส่ือผสมจากหอศิลป์ในทอ้งถ่ิน หรือ

สถาบนัการศึกษาดา้นศิลปะ โดยศึกษาเทคนิค วิธีการในงานส่ือผสมของศิลปิน แลว้นาํมาเล่าใหค้รูและ
เพื่อน ๆ ฟัง 

– นกัเรียนศึกษางานส่ือผสมจากศิลปินต่างประเทศเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการท่ีใชใ้นผลงาน และ
วาดภาพประกอบแลว้นาํมาแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อน ๆ 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
– นกัเรียนสมัภาษณ์ผูรู้้ดา้นงานส่ือผสมเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการสร้างงานส่ือผสม แลว้นาํมา
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แลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือน ๆ  
– นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานส่ือผสมดว้ยเทคนิค วิธีการตามผลงานของศิลปินท่ีช่ืนชอบ แลว้

นาํมาวิเคราะห์วา่ใชเ้ทคนิค วิธีการของศิลปินอยา่งไรในผลงานของตนเองใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 

 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
 

ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3   130 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 
วธีิการใช้ทศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของ
ตนเองใหมี้คุณภาพ (ศ 1.1 ม. 3/3) 

 
2. สาระสําคญั 

วิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ หมายถึง การนาํส่วนประกอบของทศันธาตุท่ีมี
ความสาํคญัในศิลปะนาํมาจดัใหป้ระสานกลมกลืนเกิดเป็นผลงานศิลปะท่ีมีคุณค่าทางความงาม และ
ส่ือความหมายตามแนวคิดของผูส้ร้างสรรคไ์ด ้

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถวิเคราะห์และบรรยายวิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเอง

ใหมี้คุณภาพได ้

✤ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ยอ่ย (นําทาง) 
1. วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้

คุณภาพได ้(K) 
2. เห็นคุณค่าความสาํคญัของวิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้

คุณภาพ (A) 
3. สร้างสรรคแ์ละจาํแนกวิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้

คุณภาพได ้(K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

1.  วเิคราะห์และบรรยาย
วธีิการใชท้ศันธาตุใน
การสร้างงานทศันศิลป์
ของตนเองใหมี้
คุณภาพได ้

   1.  สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

2.  จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบบนัทึกและการจด
บนัทึกและวาด
ภาพประกอบ 

– แบบประเมินผลเร่ือง
หลกัการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2.  เห็นคุณค่าความสาํคญั
ของวธีิการใชท้ศันธาตุ
ในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ของตนเอง
ใหมี้คุณภาพ 

 

   1.  สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบัวธีิการใชท้ศัน
ธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ 

2.  สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์นการ
ปฏิบติักิจกรรม 

3.  สังเกตจากความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบการ
ประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3.  สร้างสรรคแ์ละจาํแนก
วธีิการใชท้ศันธาตุใน
การสร้างงานทศันศิลป์
ของตนเองใหมี้
คุณภาพได ้

   1.  สังเกตจากการนาํเสนอตวัอยา่ง
และจาํแนกทศันธาตุในการ
สร้างงานทศันศิลป์ 

2.  สังเกตจากการใชว้สัดุ อุปกรณ์ 
อยา่งถกูตอ้งและประหยดั 

3.  สังเกตจากการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติั
กิจกรรม 

4.  สังเกตจากความตั้งใจและการ
ปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน 

5.  สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

6.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบการ
ประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

7.  ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง หลกัการสร้าง
งานทศันศิลป์ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤ วิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ 

 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการบรรยาย 

คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการจาํแนกและการวิเคราะห์วิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตวิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ 

สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 

การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 

ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์างทศันธาตุและงานทศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียนวา่ “นกัเรียนมีวิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองอยา่งไรบา้ง” ครูเฉลย
คาํตอบ (แนวคาํตอบ: ใชเ้ส้นถ่ายทอดภาพบุคคล แสดงแสงเงาอยา่งโดดเด่น) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัวิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้วิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงาน

ทศันศิลป์ แลว้เลือกทศันธาตุท่ีสนใจมา 1 ชนิด นาํมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์จากนั้นนาํเสนอผลงานและร่วมกนัอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และ
ประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายวิธีการใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียน
ฟังวา่ ในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ทุกประเภท มีการนาํทศันธาตุและหลกัการออกแบบมาใชใ้นการ
สร้างสรรคผ์ลงานแทบทั้งส้ิน ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์จึงจาํเป็นจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว เพื่อจะไดน้าํมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พร้อมกบั
ใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายวิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟังวา่ ประกอบดว้ย การ
นาํจุดมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ การนาํเส้นมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ การนาํรูปร่าง รูปทรง
มาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ การนาํขนาด สดัส่วนมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ การนาํแสงเงามา
ใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ การนาํสีมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ การนาํท่ีวา่งมาใชใ้นการสร้าง
งานทศันศิลป์ และการนาํพื้นผวิมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายการนาํจุดมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพตวัอยา่งมา
ใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

5. ครูอธิบายการนาํเส้นมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพตวัอยา่งมา
ใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

6. ครูอธิบายการนาํรูปร่าง รูปทรงมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพ

ช่ัวโมงที ่14 วธีิการใช้ทศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์  
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ตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
7. ครูอธิบายการนาํขนาด สดัส่วนมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพ

ตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
 
 
 
1. ครูทบทวนการนาํจุด เส้น รูปร่าง รูปทรง และสดัส่วนมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ จาก

ชัว่โมงก่อน 
2. ครูอธิบายการนาํแสงเงามาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพตวัอยา่ง

มาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
3. ครูอธิบายการนาํสีมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพตวัอยา่งมาให้

นกัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
4. ครูอธิบายการนาํท่ีวา่งมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพตวัอยา่งมา

ใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
5. ครูอธิบายการนาํพื้นผวิมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพตวัอยา่ง

มาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
6. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้วิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้าง

งานทศันศิลป์ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด พร้อมกบัจดัหาภาพตวัอยา่งผลงานหรือสร้างสรรคผ์ลงานข้ึนและจด
บนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ ไดแ้ก่ 

� จุด 
� เส้น 
� รูปร่าง รูปทรง 
� ขนาดสดัส่วน 
� แสงเงา 
� สี 
� ท่ีวา่ง 
� พื้นผวิ 

 7. แต่ละกลุ่มออกมาวิเคราะห์และบรรยายวิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ โดย
ครูคอยอธิบายเพิ่มเติมถึงการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ใหมี้คุณภาพ 

8. ครูอธิบายการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์โดยใช้ทศันธาตุต่าง ๆ ว่า จะต้องมีการใช้วสัดุ 

ช่ัวโมงที ่15 วธีิการใช้ทศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ (ต่อ)  
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อุปกรณ์อย่างระมัดระวงั เพือ่ให้ใช้ได้ยาวนานและคุ้มค่า ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนับรรยายสรุปเร่ือง วิธีการใช้ทัศนธาตใุนการสร้างงานทัศนศิลป์ ท่ีมี

วิธีการสร้างสรรคห์ลากหลายตามส่วนประกอบของทศันธาตุ เพื่อใหผ้ลงานของตนเองมีคุณภาพ โดย
ครูคอยใหค้วามรู้เพ่ิมเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าวธีิการใช้หลกัการออกแบบในการสร้างงงาน
ทศันศิลป์ แล้วเลอืกหลกัการออกแบบทีส่นใจมา 1 แบบ นํามาสร้างสรรค์เป็นผลงานตามจินตนาการ
และความคดิสร้างสรรค์ จากน้ันนําเสนอผลงานและร่วมกนัอภปิรายตามความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมต่อไปน้ี 
– ใบกิจกรรมท่ี 19 บรรยายวิธีการนาํจุดมาใช้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  
– ใบกิจกรรมท่ี 20  บรรยายวิธีการนาํเส้นมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
– ใบกิจกรรมท่ี 21 บรรยายวิธีการนาํรูปร่าง รูปทรงมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์  
– ใบกิจกรรมท่ี 22 บรรยายวิธีการนาํขนาด สัดส่วนมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์  
– ใบกิจกรรมท่ี 23 ระบวิุธีการนาํแสงเงามาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์  
– ใบกิจกรรมท่ี 24 บรรยายวิธีการนาํสีมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์  
– ใบกิจกรรมท่ี 25 บรรยายงานจิตรกรรมซ่ึงนาํบริเวณว่างมาใช้ในการสร้างผลงาน  
– ใบกิจกรรมท่ี 26 บรรยายวิธีการนาํพืน้ผิวมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
2. นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ดว้ยการใชท้ศันธาตุในผลงานของตนเองตามความคิด

สร้างสรรค ์ใหมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกนัอยา่งมีคุณภาพ แลว้นาํเสนอผลงานใหค้รูและเพื่อนฟัง 
3. นกัเรียนจดัทาํสมุดสะสมผลงานท่ีแสดงวิธีการใชท้ศันธาตุท่ีตนเองสนใจ แลว้นาํมาเสนอ

ผลงานใหคุ้ณครูและเพ่ือน ๆ ฟัง เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ แลว้รวบรวมเป็นของชั้นเรียน 
4. ให้นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซียน โดยสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ (ไม่จํากดั

เทคนิค วธีิการ) ในหัวข้อ “อาเซียนในความคดิของฉัน” โดยนําทศันธาตุต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานตามความสนใจ 

ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง วิธีการใช้ทัศนธาตุในการสร้างงานทัศนศิลป์ มาประยตุใ์ชก้บัการ

สร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ การจดัทาํป้ายนิเทศ รวมถึงการจดัทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความ
น่าสนใจในผลงาน 
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7. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 

2. หอศิลป์ 
 3. ตวัอยา่งผลงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ท่ีใชท้ศันธาตุในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ 

4. วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

8. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 
9. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
– นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ทศันธาตุเพิ่มเติมจากส่ิงของรอบตวั วา่มีทศันธาตุใดปรากฏบา้งเพ่ือ

นาํมาวิเคราะห์วา่มีความเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์อยา่งไร 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
– นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยทศันธาตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงในผลงานใหมี้ความงดงาม แลว้

วิเคราะห์วา่ทศันธาตุในผลงานปรากฏทศันธาตุอะไรอ่ืนเพิ่มข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
– นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ผลงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีนกัเรียนสนใจเก่ียวกบัการใชท้ศันธาตุใน

การสร้างผลงาน วา่มีความโดดเด่นน่าสนใจอยา่งไร 
– นักเรียนร่วมกนัจัดป้ายนิเทศ เร่ือง “การใช้ทศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ของศิลปินใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน” พร้อมภาพประกอบ 
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10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        

แนวทางการพฒันา         
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       

แนวทางการแกไ้ข         
3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        

เหตุผล          
4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       

 
ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 
วธีิการใช้หลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของ
ตนเองใหมี้คุณภาพ (ศ 1.1 ม. 3/3) 

 
2. สาระสําคญั 

วิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ หมายถึง การนาํส่วนประกอบของทศัน
ธาตุต่าง ๆ มาจดัเขา้ดว้ยกนัใหป้ระสานสมัพนัธ์กนั เกิดเป็นผลงานทศันศิลป์ท่ีแสดงคุณค่าทางความ
งาม หลกัการออกแบบไม่มีกฎตายตวั สามารถยดืหยุน่และปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถวิเคราะห์และบรรยายวิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์

ของตนเองใหมี้คุณภาพได ้

✤ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ยอ่ย (นําทาง) 
1. วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเอง

ใหมี้คุณภาพได ้(K) 
2. บอกและเห็นคุณค่าความสาํคญัของวิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงาน

ทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพ (A) 
3. สร้างสรรคแ์ละจาํแนกวิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของ

ตนเองใหมี้คุณภาพได ้(K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

1.  วเิคราะห์และบรรยาย
วธีิการใชห้ลกัการ
ออกแบบในการสร้าง
งานทศันศิลป์ของ
ตนเองใหมี้คุณภาพได ้

   1.  สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

2.  จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 
4.  จากการตรวจแบบทดสอบ

หลงัเรียน 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบทดสอบหลงัเรียน 
– แบบบนัทึกและการจด
บนัทึกและวาด
ภาพประกอบ 

– แบบประเมินผลเร่ือง
หลกัการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– ใบกิจกรรม 
 

2.  บอกและเห็นคุณค่า
ความสาํคญัของ
วธีิการใชห้ลกัการ
ออกแบบในการสร้าง
งานทศันศิลป์ของ
ตนเองใหมี้คุณภาพ 

   1.  สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบัวธีิการใช้
หลกัการออกแบบในการ
สร้างงานทศันศิลป์ 

2.  สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 

3.  สังเกตจากความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3.  สร้างสรรคแ์ละจาํแนก
วธีิการใชห้ลกัการ
ออกแบบในการสร้าง
งานทศันศิลป์ของ
ตนเองใหมี้คุณภาพได ้

   1.  สังเกตจากการนาํเสนอ
ตวัอยา่งและจาํแนกหลกัการ
ออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

2.  สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
ประหยดั 

3.  สังเกตจากการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติั
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 
K A P 

กิจกรรม 
4.  สังเกตจากความตั้งใจและการ

ปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน 
5.  สังเกตจากการนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 
6.  ประเมินพฤติกรรมตามแบบ

การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

7.  ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง หลกัการ
สร้างงานทศันศิลป์ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤ วิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ 

 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการบรรยาย 

คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการจาํแนกและการวิเคราะห์วิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตวิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ 

สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 

การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 

ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์างหลกัการออกแบบและงานทศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 
 

 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานทศันศิลป์ 2 ภาพ แลว้ถามวา่ “นกัเรียนมีวิธีการใชห้ลกัการออกแบบ
ในงานทศันศิลป์อยา่งไรบา้ง” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: นาํส่วนประกอบของทศันธาตุมาใช้
ออกแบบใหมี้เอกภาพ ความสมดุล จุดเด่น ความกลมกลืน และความขดัแยง้ เช่น ผลงานช้ินน้ีออกแบบ
ผลงานดว้ยการร่างภาพอยา่งชดัเจน แลว้นาํมาระบายสีตามตาํแหน่งใหส้มบูรณ์) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัวิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้าง
งานทศันศิลป์ 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้วิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการ

สร้างงานทศันศิลป์ แลว้เลือกหลกัการออกแบบท่ีสนใจมา 1 แบบ นาํมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานตาม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์จากนั้นนาํเสนอผลงานและร่วมกนัอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ 
และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟังวา่ 
ประกอบดว้ย การนาํความเป็นเอกภาพมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ การนาํความสมดุลมาใชใ้นการ
สร้างงานทศันศิลป์ การนาํจุดเด่นมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ การนาํความกลมกลืนมาใชใ้นการ
สร้างงานทศันศิลป์ และการนาํความขดัแยง้มาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ พร้อมกบัใหน้กัเรียน
ซกัถาม 

3. ครูอธิบายการนาํความเป็นเอกภาพมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํ
ภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายการนาํความสมดุลมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพ
ตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

 
 

 
1. ครูทบทวนการนาํความเป็นเอกภาพและความสมดุลมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ จาก

ช่ัวโมงที ่16 วธีิการใช้หลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ 

ช่ัวโมงที ่17 วธีิการใช้หลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ (ต่อ) 
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ชัว่โมงก่อน 

2. ครูอธิบายการนาํจุดเด่นมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพตวัอยา่ง
มาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายการนาํความกลมกลืนมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพ
ตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายการนาํความขดัแยง้มาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพ
ตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

5. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้วิธีการใชห้ลกัการออกแบบใน
การสร้างงานทศันศิลป์ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด พร้อมกบัจดัหาภาพตวัอยา่งผลงานหรือสร้างสรรคผ์ลงาน
ข้ึนและจดบนัทึกขอ้มูลลงในแบบจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ ไดแ้ก่ 

� ความเป็นเอกภาพ 
� ความสมดุล 
� จุดเด่น 
� ความกลมกลืน 
� ความขดัแยง้ 

 4. แต่ละกลุ่มออกมาวิเคราะห์และบรรยายวิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติมถึงการใชห้ลกัการออกแบบในผลงานทศันศิลป์ใหมี้คุณภาพ 
 5. ครูให้ความรู้เกีย่วกบัประเทศสมาชิกอาเซียนโดยอธิบายให้นักเรียนทราบว่า ในการ
ออกแบบธนบตัรของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ มกีารนําความสมดุลแบบสองข้างไม่
เท่ากนัมาใช้ในการออกแบบเช่นกนั 

6. ครูอธิบายการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ด้วยหลกัการออกแบบต่าง ๆ ว่า จะต้องมีการใช้
วสัดุ อุปกรณ์อย่างระมัดระวงั เพือ่ให้ใช้ได้ยาวนานและคุ้มค่า ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนับรรยายสรุปเร่ือง วิธีการใช้หลกัการออกแบบในการสร้างงาน

ทัศนศิลป์ ท่ีมีวิธีการสร้างสรรคห์ลากหลายตามหลกัการออกแบบ เพื่อใหผ้ลงานของตนเองมีคุณภาพ 
โดยครูคอยใหค้วามรู้เพ่ิมเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่าการสร้างงานจิตรกรรมไทยในปัจจุบนัมี
ลกัษณะรูปแบบทางศิลปกรรมกีแ่บบ อะไรบ้าง พร้อมหาภาพประกอบ โดยนักเรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  นําข้อมูลทีไ่ด้มาอภปิรายร่วมกนัตามความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ของตนเอง 
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ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมต่อไปน้ี 
– ใบกิจกรรมท่ี 27 สร้างสรรค์งานจิตรกรรมโดยการนาํเอกภาพมาใช้ในการสร้างผลงาน  
– ใบกิจกรรมท่ี 28 บรรยายวิธีการนาํความสมดลุมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์  
– ใบกิจกรรมท่ี 29 บรรยายวิธีการนาํจุดเด่นมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์  
– ใบกิจกรรมท่ี 30 จับคู่ภาพกับข้อความ  
– ใบกิจกรรมท่ี 31 บรรยายวิธีการนาํความขดัแย้งมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
2. นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ดว้ยการใชห้ลกัการออกแบบในผลงานของตนเองตาม

ความคิดสร้างสรรค ์ใหมี้ความงดงามและมีคุณภาพ แลว้นาํเสนอผลงานใหค้รูและเพื่อนฟัง 
3. นกัเรียนจดัทาํสมุดสะสมผลงานวิธีการใชห้ลกัการออกแบบท่ีตนเองสนใจ แลว้นาํมาเสนอ

ผลงานใหคุ้ณครูและเพ่ือน ๆ ฟัง เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ แลว้รวบรวมเป็นผลงานของชั้นเรียน 
4. ให้นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซียน โดยสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ (ไม่จาํกดั

เทคนิค วธีิการ) ในหัวข้อ “ร่องรอยอารยธรรมในอาเซียน” โดยนําหลกัการออกแบบทีต่นเองสนใจมา
ใช้ในการจัดวางองค์ประกอบภายในผลงาน 

5. นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
6. นกัเรียนทาํโครงงานตามความสนใจ (หรือตวัอยา่งโครงงานในหนงัสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั) 
ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง วิธีการใช้หลกัการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ มาประยกุตใ์ช้

กบัการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ ของตนเองและการจดัทาํกิจกรรมท่ีตอ้งใชฝี้มือดา้นทศันศิลป์ต่าง ๆ 
เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจในผลงาน 

 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
– นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ผลงานทศันศิลป์ของศิลปินไทยหรือต่างประเทศท่ีสนใจ แลว้วิเคราะห์

วา่ผลงานแต่ละช้ินใชห้ลกัการออกแบบอะไรบา้ง และหลกัการออกแบบสาํคญัอยา่งไร หรือเก่ียวขอ้ง
กบังานทศันศิลป์อยา่งไร 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
– นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์สนใจโดยใชห้ลกัการออกแบบใหผ้ลงานมีความงดงามและ

เหมาะกบัการใชง้าน แลว้ร่วมกนัวิเคราะห์วา่หลกัการออกแบบในผลงานมีอะไรบา้ง 
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 – นักเรียนร่วมกนัจัดป้ายนิเทศ เร่ือง “การใช้หลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของ
ศิลปินในประเทศสมาชิกอาเซียน” พร้อมภาพประกอบ 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต  

2. หอศิลป์ 
 3. ผลงานทศันศิลป์ท่ีแสดงถึงหลกัการออกแบบ 

4. วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ชั้น ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ชั้น ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 7. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ชั้น ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

8. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
 

ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่– 
ทดสอบกลางภาค 

 
สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 1 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่– 
 

1. สาระสําคญั 
– 

 
2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 

– 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัระเบียบขอ้ตกลงในการทดสอบกลางภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (K) 

2. ตั้งใจและเห็นความสาํคญัในการทาํแบบทดสอบกลางภาค (A) 
3. ระบุวิธีการทาํแบบทดสอบกลางภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (P) 

 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และ ค่านิยม (A) ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

จากการตรวจแบบทดสอบ
กลางภาค 

ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

– หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้ 
ความเขา้ใจในงานทศันศิลป์ 

– หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 

ประเมินพฤติกรรมตามแบบการ
ประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 
– หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
ความรู้ ความเขา้ใจในงาน
ทศันศิลป์ 

– หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
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ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และ ค่านิยม (A) ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

 หลกัการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

 

 
5. สาระการเรียนรู้ 
 –  
6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การอ่าน การเขียน  

 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 

 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูสนทนากบันกัเรียนถึงความสาํคญัของการทดสอบกลางภาค 
2. ครูใหน้กัเรียนตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์ในการทาํแบบทดสอบกลางภาค วา่เตรียมมาพร้อม

หรือไม่ 
ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายระเบียบและขอ้ตกลงในการทาํแบบทดสอบกลางภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์   

ม. 3 ใหน้กัเรียนฟังและซกัถามขอ้สงสยั 
2. ครูใหน้กัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบกลางภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 ตามเวลาท่ี

กาํหนด 
ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. หลงัจากทาํแบบทดสอบเสร็จแลว้ ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยคาํตอบของแบบทดสอบกลาง

ภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 ทีละขอ้ร่วมกนั แลว้ใหค้รูอธิบายและช้ีแนะคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
2. ให้ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่าการสร้างงานจิตรกรรมไทยในปัจจุบนัมี

ลกัษณะรูปแบบทางศิลปกรรมกีแ่บบ อะไรบ้าง พร้อมกบัหาภาพประกอบ  โดยนักเรียนสามารถศึกษา

ช่ัวโมงที ่18 ทดสอบกลางภาค 
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ค้นคว้าได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  แล้วนําข้อมูลทีไ่ด้มาอภปิรายร่วมกนัตามความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
ใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัแบบทดสอบกลางภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 ขอ้

ท่ีนกัเรียนทาํไม่ได ้หรือตอบไม่ถูกตอ้ง และไปฝึกฝนเพิ่มเติมใหเ้ขา้ใจมากข้ึน 
ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
ใหน้กัเรียนนาํความรู้จากการทาํแบบทดสอบกลางภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 ไปเป็น

พื้นฐานในการเรียนในระดบัชั้นต่อไป 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

– 

 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบกลางภาค 
2. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
3. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
4. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
5. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ ________________________________________ 
       แนวทางการพฒันา __________________________________________________ 

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ____________________________________ 
       แนวทางการแกไ้ข __________________________________________________ 

3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ____________________________________________ 
         เหตุผล ____________________________________________________________ 

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ _____________________________________ 
 

ลงช่ือ __________________________(ผูส้อน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3   148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3   149 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3  
แนวทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ 

ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรียนรู้     เวลา 10 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
– มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนเร่ือง แนวทางการ
สร้างสรรคท์ศันศิลป์ 

– เห็นความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียน
เร่ืองแนวทางการสร้างสรรคท์ศันศิลป์ 

– มีระเบียบวนิยัและความซ่ือสัตยสุ์จริตในการ
ปฏิบติักิจกรรม

ภาระงาน/ช้ินงาน 
– การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– การศึกษาคน้ควา้การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์
ประเภทต่าง ๆ 

– การวเิคราะห์งานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การบรรยายผลงาน 
– การนาํเสนอผลงาน 
– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– การทศันศึกษาหอศิลป์ 
– การสัมภาษณ์ผูรู้้งานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การทดลองสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภท 
ต่าง ๆ 

– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– การทาํโครงงาน 
– ใบกิจกรรม 
– แบบบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน 

ความรู้ 
– การสร้างงานทศันศิลป์ไทย 
– การสร้างงานทศันศิลป์สากล 
– การนาํหลกัการออกแบบมาใชใ้นการสร้างงาน
ศิลปะส่ือผสม 

– การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ 
– การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ 
– การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการ
ออกแบบสร้างงานทศันศิลป์ 

– การใชเ้ทคนิค วธีิการท่ีหลากหลายสร้างงาน
ทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมาย แนวทางการ

สร้างสรรค์ 
งานทศันศิลป์

ทกัษะ/กระบวนการ 
– การศึกษาคน้ควา้ 
– การสังเกต 
– การวเิคราะห์ 
– การเปรียบเทียบ 
– การบรรยาย 
– การปฏิบติัการสร้างผลงาน  
– การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 
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ผงัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 แนวทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์  
ขั้นที ่1 ผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
1. มีทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์อยา่งนอ้ย 3 ประเภท (ศ 1.1 ม. 3/4) 
2. มีทกัษะในการผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ 
    (ศ 1.1 ม. 3/5) 
3. สร้างงานทศันศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ (ศ 1.1 ม. 3/6) 
4. สร้างงานทศันศิลป์ส่ือความหมายเป็นเร่ืองราว โดยประยกุตใ์ชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบ 
    (ศ 1.1 ม. 3/7) 
5. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย (ศ 1.1 ม. 3/9) 
ความเข้าใจทีค่งทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. งานทศันศิลป์ไทย เกิดจากภูมิปัญญาท่ีเช่ือมโยง

กบัความงามของธรรมชาติและคติความเช่ือ
ทางพระพทุธศาสนา เน้ือหาในวรรณคดี 
ตลอดจนวถีิชีวติความเป็นอยู ่โดยใชท้กัษะการ
คิดสร้างสรรค ์จินตนาการแบบอุดมคติ 
(idealistic) จนมีคุณลกัษณะพิเศษเป็น
เอกลกัษณ์ประจาํชาติ 

2. ทศันศิลป์สากล เป็นศิลปะท่ีมีรูปแบบหรือ
ลกัษณะเป็นสากล เกิดจากการผสมผสาน
แนวคิดและรูปแบบต่าง ๆ ในการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์สร้างสรรคผ์ลงานอยา่งอิสระ โดยไม่
ยดึถือแนวคิดและแบบอยา่งศิลปะของประเทศ
หน่ึงประเทศใดเป็นแบบเฉพาะ 

3. งานศิลปะส่ือผสม (mixed media) เกิดจากการ
สร้างสรรคโ์ดยใชส่ื้อวสัดุต่างชนิดกนัมา
ประกอบเขา้เป็นองคป์ระกอบภาพ ดว้ยการใช้
เทคนิคการสร้างงานทางศิลปะหลายประเภท

คาํถามสําคญัทีท่าํให้เกดิความเข้าใจทีค่งทน 
1. งานทศันศิลป์ไทยมีลกัษณะอยา่งไร 
2. งานทศันศิลป์สากลมีลกัษณะอยา่งไร 
3. งานศิลปะส่ือผสมมีลกัษณะอยา่งไร 
4. งานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ หมายถึงอะไร 
5. งานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ หมายถึงอะไร 
6. ทศันธาตุและหลกัการออกแบบสร้างงาน

ทศันศิลป์มีอะไรบา้ง 
7. เทคนิคในการสร้างงานทศันศิลป์มีอะไรบา้ง 
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มาผสมผสานกนัในผลงานช้ินนั้น ๆ ทาํใหเ้กิด
ความกลมกลืนและสวยงาม 

4. งานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ หมายถึง การถ่ายทอด
ความงามและความรู้สึกนึกคิดลงบน
แผน่กระดาษ ผา้ใบ หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีผวิเรียบ 
โดยใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสง เงา ฯลฯ 
สร้างสรรคใ์หเ้กิดภาพลวงตา แสดงความ
กวา้ง–ยาว สูง–ตํ่า ของวตัถุ ส่ิงของ หรือ
ทิวทศัน ์ดูแลว้มีระยะใกล–้ไกล ใหค้วามลึก
สมจริง  

5. งานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ หมายถึง ผลงานท่ีมี
ลกัษณะของช้ินงานมีรูปทรงวตัถุเหมือนจริง
สมัผสัได ้มีความกวา้ง–ยาว สูง–ตํ่า หนา–บาง 
มีบรรยากาศลอ้มรอบ เช่น ประติมากรรม
ลอยตวั สถาปัตยกรรมต่าง ๆ เป็นตน้  

6. ทศันธาตุและหลกัการออกแบบเป็น
ส่วนประกอบสาํคญัของงานทศันศิลป์ท่ี
สามารถนาํมาจดัใหป้ระสานกลมกลืน เกิดเป็น
ผลงานทศันศิลป์ท่ีมีคุณค่าทางความงาม และ
ส่ือความหมายเป็นเร่ืองราวตามแนวความคิด
ของผูส้ร้างสรรคไ์ด ้

7. เทคนิค วิธีการท่ีนาํมาใชใ้นการสร้างสรรค์
ผลงานทศันศิลป์มีมากมายหลายวิธี ซ่ึงไม่มี
หลกัเกณฑท่ี์ตายตวัในการนาํมาใชส้ร้างสรรค์
ผลงาน แต่กลบัสามารถนาํมาปรับเปล่ียน
เทคนิค วิธีการไดต้ามความเหมาะสม  

ความรู้ของนักเรียนทีนํ่าไปสู่ความเข้าใจทีค่งทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญัท่ีควรรู้ ไดแ้ก่ ลทัธิสจันิยม 
2. งานจิตรกรรมไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ   

ทกัษะ/ความสามารถของนักเรียนทีนํ่าไปสู่
ความเข้าใจทีค่งทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. สร้างงานจิตรกรรมไทยได ้
2. สร้างงานประติมากรรมไทยได ้
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1) จิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
2) จิตรกรรมไทยแนวประเพณี 
3) จิตรกรรมไทยร่วมสมยั 

3. งานประติมากรรมไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ 
1) ประติมากรรมประเภทนูนตํ่า 
2) ประติมากรรมประเภทนูนสูง 
3) ประติมากรรมประเภทลอยตวั 

4. งานจิตรกรรมสากลแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 
1) งานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง 
2) งานจิตรกรรมแบบตดัทอน 
3) งานจิตรกรรมแบบตามความรู้สึก 

5. งานประติมากรรมสากล แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 
1) งานประติมากรรมแบบเหมือนจริง 
2) งานประติมากรรมแบบตดัทอน 
3) งานประติมากรรมแบบตามความรู้สึก 

6.  การสร้างงานศิลปะส่ือผสมหลกัการออกแบบ
จะมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก ศิลปินหรือผู ้
สร้างสรรคผ์ลงานจะนาํหลกัการดงักล่าวมา
ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ
ส่ือผสมใหเ้กิดคุณค่าทางความงาม หลกัการ
ออกแบบ ประกอบดว้ย ความเป็นเอกภาพ 
(unity) ความสมดุล (balance) จุดเด่น 
(dominance) ความกลมกลืน (harmony) และ
ความขดัแยง้ (contrast) 

7. งานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ คือ งานวาดเส้น และ
การระบายสี สร้างสรรคใ์หเ้กิดภาพลวงตาให้
ความต้ืนลึกสมจริง  

8. งานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ คือ จะตอ้งออกแบบ
เป็นภาพ 2 มิติ ก่อน เพ่ือแสดงรายละเอียด   

3. สร้างงานจิตรกรรมสากลได ้
4. สร้างงานประติมากรรมสากลได ้
5. สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ือผสมได ้
6. สร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ ได ้
7. สร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ ได ้
8. นาํทศันธาตุ และหลกัการออกแบบมาสร้าง

ผลงานได ้
9. นาํเทคนิคการสร้างงานทศันศิลป์มาสร้างงาน

เพื่อการส่ือความหมายได ้
10. จดบนัทึกและวาดภาพงานทศันศิลป์

ประเภทต่าง ๆ ได ้



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3   153 

ต่าง ๆ เช่น รูปทรง ขนาด สดัส่วน สี วสัดุ เป็น
ตน้ จากนั้นจึงนาํแบบท่ีออกแบบไวม้าสร้าง
เป็นผลงานจริงใหเ้ป็นรูปทรงท่ีสมัผสัได ้

9. ทศันธาตุและหลกัการออกแบบสามารถ
นาํมาใชใ้นผลงานใหเ้กิดคุณค่าทางความงาม
ตามแนวความคิดของผูส้ร้างสรรคไ์ด ้

10. การสร้างงานทศันศิลป์เพ่ือส่ือความหมาย 
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และลกัษณะการ
แสดงออกเฉพาะตวัของผูส้ร้างสรรค ์แต่ท่ี
สาํคญัคือ เทคนิค วิธีการท่ีนาํมาใชน้ั้นจะตอ้ง
สมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัเร่ืองราวเน้ือหาท่ี
ตอ้งการถ่ายทอด 

ขั้นที ่2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
             ตามทีก่าํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานทีนั่กเรียนต้องปฏบิตัิ 
– การศึกษาคน้ควา้การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การวิเคราะห์การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การปฏิบติัการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การนาํเสนอเก่ียวกบัการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การทศันศึกษาชมงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การสมัภาษณ์การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบเก่ียวกบัการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– การทาํโครงงานการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
2. วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
– การทดสอบ 
– การสงัเกต 
– การอธิบาย 
– การสนทนาซกัถาม 
– การสุ่มสอบถาม 

เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาด 
   ภาพประกอบ 
– แบบบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน 
– แบบประเมินผลดา้นความรู้ 
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– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– การฝึกปฏิบติัระหวา่งเรียน 
– การประเมินผลดา้นความรู้ 
– การประเมินผลดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ 
    ค่านิยม 
– การประเมินผลดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
– การประเมินผล เร่ือง แนวทางการสร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ 

– แบบประเมินผลดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
   และค่านิยม 
– แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
– แบบประเมินผล เร่ือง แนวทางการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 

– ใบกิจกรรม 
 

3. ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 
– ความสามารถในการสร้างสรรค ์การสงัเกต และการวิเคราะห์การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภท
ต่าง ๆ 

– ความสามารถในการนาํการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
– ความสามารถในการผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– ความสามารถในการถ่ายทอดจินตนาการส่ือความหมายเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ 
– ความสามารถในการบรรยายงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
– พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือสตัย ์ความรับผดิชอบ และยอมรับผูอ่ื้น 
ขั้นที ่3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 การสร้างงานทศันศิลป์ไทย                                                           2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 การสร้างงานทศันศิลป์สากล                                                       2 ชัว่โมง  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 การนาํหลกัการออกแบบมาใชใ้นการสร้างงานศิลปะส่ือผสม     2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ                                                2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ                                                2 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 
การสร้างงานทศันศิลป์ไทย 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 แนวทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 

มีทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์อยา่งนอ้ย 3 ประเภท (ศ 1.1 ม. 3/4) 
 
2. สาระสําคญั 

งานทศันศิลป์ไทยเกิดจากภูมิปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัความงามของธรรมชาติและคติความเช่ือ
ทางพระพทุธศาสนา เน้ือหาในวรรณคดี ตลอดจนวถีิชีวิตความเป็นอยู ่โดยใชท้กัษะการคิดสร้างสรรค ์
จินตนาการแบบอุดมคติ (idealistic) จนมีคุณลกัษณะพิเศษเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤  จุดประสงค์การเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ ได ้

✤  จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (นําทาง) 
1. อธิบายเก่ียวกบัทกัษะในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทยได ้(K) 
2. ตระหนกัถึงความสาํคญัในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย (A) 
3. มีทกัษะในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย (K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
1. อธิบายเก่ียวกบัทกัษะ
ในการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ไทยได ้

   1. สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 
2. จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 
4. จากการตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

– แบบทดสอบก่อนเรียน 
– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบประเมินผลเร่ือง แนว
ทางการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2. ตระหนกัถึงความสาํคญั
ในการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ไทย 

   1. สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบัการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์
ไทย 

2. สังเกตจากความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
ประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3. มีทกัษะในการ
สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ไทยได ้

   1. สังเกตจากความสามารถใน
การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์
ไทย 
2. สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
ประหยดั 
3. สังเกตจากการใชจิ้นตนาการ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ปฏิบติักิจกรรม 

4. สังเกตจากความตั้งใจและ
การปฏิบติักิจกรรมตาม
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
ขั้นตอน 

5. สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
6. ประเมินการปฏิบติังานตาม
แบบบนัทึกการจดบนัทึก
และวาดภาพประกอบ 
7. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

8. ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง แนว
ทางการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤  การสร้างงานทศันศิลป์ไทย 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการอธิบาย 
คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการจาํแนกรูปแบบงานทศันศิลป์ไทย 
วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตผลงานทศันศิลป์ไทย 
สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพือ่ประเมินความรู้ 
2. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานจิตรกรรม 2 ภาพ แลว้ถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่ผลงานช้ินใดคืองาน
ทศันศิลป์ไทย” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: เป็นงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ผลงานของอานนัท ์
ราชวงัอินทร์) 

3. ครูสุ่มสอบถามนกัเรียนถึงประสบการณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ไทยของ
นกัเรียน วา่เคยสร้างสรรคห์รือไม่ อยา่งไร 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้วา่การสร้างงานจิตรกรรมไทยใน

ปัจจุบนัมีลกัษณะรูปแบบทางศิลปกรรมก่ีแบบ อะไรบา้ง พร้อมกบัหาภาพประกอบ โดยนกัเรียน
สามารถศึกษาคน้ควา้ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าอภิปรายร่วมกนัตามความรู้ ความ
เขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายการสร้างงานทศันศิลป์ไทยใหน้กัเรียนฟังวา่ งานทศันศิลป์ไทย เกิดจากภูมิ
ปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัความงามของธรรมชาติและคติความเช่ือทางพระพทุธศาสนา เน้ือหาในวรรณคดี 
ตลอดจนวถีิชีวติความเป็นอยู ่โดยใชท้กัษะการคิดสร้างสรรค ์จินตนาการแบบอุดมคติ (idealistic) จนมี
คุณลกัษณะพิเศษเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ แสดงออกถึงความสงบร่มเยน็ ทั้งในรูปแบบของศิลปะและ
เน้ือหาซ่ึงสะทอ้นถึงความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจอนัอ่อนโยน พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายความหมายของงานจิตรกรรมไทยใหน้กัเรียนฟัง และอธิบายเพิ่มเติมวา่ งาน
จิตรกรรมไทยสามารถแบ่งออกตามลกัษณะรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีปรากฏในปัจจุบนัได ้3 แบบ คือ 
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมไทยร่วมสมยั พร้อมกบัให้
นกัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายจิตรกรรมไทยแบบประเพณีใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียน
สงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

5. ครูถามคาํถามเกีย่วกบัประเทศสมาชิกอาเซียนว่า ในประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดบ้าง
ทีม่ีงานจิตรกรรมแบบประเพณ ี(แนวคาํตอบ: ประเทศอนิโดนีเซีย) 

ช่ัวโมงที ่19 การสร้างงานทศันศิลป์ไทย 
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6. ครูอธิบายจิตรกรรมไทยแนวประเพณีใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียน
สงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

7. ครูอธิบายจิตรกรรมไทยร่วมสมยัใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต 
แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

8. ครูอธิบายแนวทางในการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทยใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงาน
มาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

9. แบ่งนกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้การสร้างสรรคท์ศันศิลป์ไทย ตามหวัขอ้ท่ี
กาํหนด โดยการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ แลว้นาํเสนอผลงานโดยจาํแนกรูปแบบผลงานใหค้รู
และเพื่อน ๆ ฟัง ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
กลุ่มท่ี 2 จิตรกรรมไทยแนวประเพณี 
กลุ่มท่ี 3 จิตรกรรมไทยร่วมสมยั 

10. นกัเรียนแต่ละคนเลือกสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมไทยประเภทต่าง ๆ ท่ีสนใจ ตาม
เร่ืองราวจินตนาการของตนเอง 
 11. นกัเรียนแต่ละคนนาํเสนอผลงานของตนเอง อธิบายผลงานการสร้างสรรคท์ศันศิลป์ไทย
ของตนเองใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟังเก่ียวกบัวิธีการและเร่ืองราวในผลงาน 

 
 

 
1. ครูอธิบายความหมายของงานประติมากรรมไทยใหน้กัเรียนฟัง และอธิบายเพิ่มเติมวา่ งาน

ประติมากรรมไทย จาํแนกออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ประติมากรรมประเภทนูนตํ่า ประติมากรรม
ประเภทนูนสูง และประติมากรรมประเภทลอยตวั พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

2. ครูอธิบายประติมากรรมประเภทนูนตํ่าใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียน
สงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายความรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบัประเทศสมาชิกอาเซียนว่า ประตมิากรรมประเภทนูนตํา่
ทีส่วยงามแห่งหน่ึงในอาเซียนคอื ภาพนูนตํา่ทีอ่ยู่บนพระระเบยีงรอบนครวดั ประเทศกมัพูชา เป็น
ภาพเล่าเร่ืองเกีย่วกบัรามายณะมหาภารตะ การกวนเกษยีรสมุทรนรกสวรรค์ กองทพัและการทาํ
สงคราม เป็นต้น 

4. ครูอธิบายประติมากรรมประเภทนูนสูงใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียน
สงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

ช่ัวโมงที ่20 การสร้างงานทศันศิลป์ไทย (ต่อ) 
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5. ครูอธิบายประติมากรรมประเภทลอยตวัใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียน

สงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
6. ครูอธิบายแนวทางในการสร้างสรรคง์านประติมากรรมไทยใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพ

ผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
7. แบ่งนกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้การสร้างสรรคท์ศันศิลป์ไทย ตามหวัขอ้ท่ี

กาํหนด โดยการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ แลว้นาํเสนอผลงานโดยจาํแนกรูปแบบผลงานใหค้รู
และเพ่ือน ๆ ฟัง ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 ประติมากรรมไทยแบบประเพณี 
กลุ่มท่ี 2 ประติมากรรมไทยแนวประเพณี 
กลุ่มท่ี 3 ประติมากรรมไทยร่วมสมยั 

8. นกัเรียนแต่ละคนเลือกสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมไทยประเภทต่าง ๆ ท่ีสนใจ ตาม
เร่ืองราวจินตนาการของตนเอง 

9. นกัเรียนแต่ละคนนาํเสนอผลงานของตนเอง อธิบายผลงานการสร้างสรรคท์ศันศิลป์ไทย
ของตนเองใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟังเก่ียวกบัวิธีการและเร่ืองราวในผลงาน 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง การสร้างงานทัศนศิลป์ไทย ท่ีเกิดจากความเช่ือทางพทุธ

ศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู ่โดยใชท้กัษะการคิด วิธีการท่ีหลากหลายในการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีความงาม โดยครูคอยใหค้วามรู้เพิม่เติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงเน้ือหา 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่าการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสากลมีรูปแบบใน
การสร้างสรรค์กีรู่ปแบบ อะไรบ้าง โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด 
อนิเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น จากน้ันให้นําความรู้ทีไ่ด้มาอภปิรายตามความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4 ฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมต่อไปน้ี 
– ใบกิจกรรมท่ี 32 สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย  
– ใบกิจกรรมท่ี 33 สร้างสรรค์งานประติมากรรมไทย  
2. นาํเสนอผลงานใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 
3. นกัเรียนศึกษาการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทยประเภทอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น งานหตัถกรรม

ไทย งานศิลปะในทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ 
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4. นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ไทยท่ีช่ืนชอบ เพื่อศึกษาทกัษะวิธีการและเน้ือหาใน
ผลงาน แลว้นาํมาแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อน ๆ 

ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง การสร้างงานทัศนศิลป์ไทย มาประยกุตใ์ชก้บัการสร้างสรรคผ์ลงาน

ของตนเอง และกิจกรรมต่าง ๆ โดยนาํมาดดัแปลงใหผ้ลงานมีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
– นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ทศันศึกษาชมผลงานทศันศิลป์ไทยภายในวดัในท้องถิน่

หรือใกล้เคยีง โดยศึกษาทกัษะวธีิการต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ไทยจากผู้รู้ จัดนิทรรศการ
เกีย่วกบังานทศันศิลป์ในท้องถิน่ เพือ่เผยแพร่ให้บุคคลทัว่ไปเกดิความตระหนักและเห็นคุณค่า ตาม
หลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

– นกัเรียนสมัภาษณ์ผูรู้้เก่ียวกบัการสร้างสรรคท์ศันศิลป์ไทยในทอ้งถ่ิน โดยจดบนัทึกและวาด
ภาพประกอบลงในแบบบนัทึก เก่ียวกบัการสร้างสรรคผ์ลงานวา่ศิลปินตอ้งใชท้กัษะความชาํนาญใน
การสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งไร 

– นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการประเทศสมาชิกอาเซียน โดยค้นคว้าภาพงานจิตรกรรม
แบบประเพณขีองประเทศสมาชิกอาเซียน นํามาอภปิรายเปรียบเทยีบความเหมือนและความแตกต่าง
ของผลงานในด้านรูปแบบและเนือ้หา 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
– นกัเรียนทดลองสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทยตามรูปแบบของตนเอง โดยนาํเทคนิควิธีการ

ต่าง ๆ ทางทศันศิลป์มาใชใ้นผลงานตามจินตนาการ 
– นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่วมกนัสร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทยโดยศึกษาตวัอยา่ง

จากฝาผนงัวดัท่ีสนใจภายในทอ้งถ่ินตนเองหรือทอ้งถ่ินใกลเ้คียง โดยการลอกเลียนแบบใหเ้หมือน
ผลงานจริง เพ่ือเรียนรู้วิธีการและเน้ือหาในผลงาน แลว้นาํเสนอผลงานใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต  

2. วดัในทอ้งถ่ิน 
 3. ตวัอยา่งภาพผลงานจิตรกรรมไทย และประติมากรรมไทย ประเภทต่าง ๆ 
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4. วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
7. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
8. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
 

ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่10 
การสร้างงานทศันศิลป์สากล 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 แนวทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 

มีทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์อยา่งนอ้ย 3 ประเภท (ศ 1.1 ม. 3/4) 
 
2. สาระสําคญั 

งานทศันศิลป์สากล เป็นศิลปะท่ีมีรูปแบบหรือลกัษณะเป็นสากล เกิดจากการผสมผสาน
แนวคิดและรูปแบบต่าง ๆ ในการใชว้สัดุ อุปกรณ์สร้างสรรคผ์ลงานอยา่งอิสระ โดยไม่ยดึถือแนวคิด
และแบบอยา่งศิลปะของประเทศหน่ึงประเทศใดเป็นแบบเฉพาะ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤  จุดประสงค์การเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถสร้างสรรคง์านทศันศิลป์สากลประเภทต่าง ๆ ได ้

✤  จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (นําทาง) 
1. อธิบายเก่ียวกบัทกัษะในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์สากลได ้(K) 
2. ตระหนกัถึงความสาํคญัเก่ียวกบัทกัษะในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์สากล (A) 
3. มีทกัษะในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์สากล (K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
1. อธิบายเก่ียวกบัทกัษะ
ในการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์สากลได ้

   1. สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 
2. จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบประเมินผล เร่ือง แนว
ทางการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2. ตระหนกัถึงความสาํคญั
เก่ียวกบัทกัษะในการ
สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์สากล 

   1. สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบัการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์
สากล 
2. สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 
3. สังเกตจากความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
ประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3. มีทกัษะในการ
สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์สากล 

 

   1. สังเกตจากความสามารถใน
การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์
สากล 
2. สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
ประหยดั 
3. สังเกตจากการใชจิ้นตนาการ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ปฏิบติักิจกรรม 

4. สังเกตจากความตั้งใจและ
การปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอน 
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
5. สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
6. ประเมินการปฏิบติังานตาม
แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 
7. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

8. ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง แนว
ทางการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤  การสร้างงานทศันศิลป์สากล 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการอธิบาย 
คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการจาํแนกรูปแบบงานทศันศิลป์สากล 
วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตผลงานทศันศิลป์สากล 
สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 
ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์างทศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 

 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานทศันศิลป์ 3 ภาพ แลว้ถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่ผลงานช้ินใดไม่ใช่งาน
ทศันศิลป์สากล” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: ภาพท่ี 3 เป็นงานทศันศิลป์ไทย) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัผลงานทศันศิลป์สากลประเภทต่าง ๆ 
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ และเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาในขั้นสอน 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้วา่การสร้างสรรคง์านจิตรกรรม

สากลมีรูปแบบในการสร้างสรรคก่ี์รูปแบบ อะไรบา้ง โดยใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งคน้ขอ้มูล 
เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ จากนั้นใหน้าํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ 
ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยั
บา้ง 

2. ครูอธิบายการสร้างงานทศันศิลป์สากลใหน้กัเรียนฟังวา่ ทศันศิลป์สากล เป็นศิลปะท่ีมี
รูปแบบหรือลกัษณะเป็นสากล เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและรูปแบบต่าง ๆ ในการใชว้สัดุอุปกรณ์
สร้างสรรคผ์ลงานอยา่งอิสระ โดยไม่ยดึถือแนวคิดและแบบอยา่งศิลปะของประเทศหน่ึงประเทศใด
เป็นแบบเฉพาะ ลกัษณะของทศันศิลป์สากลจึงแตกต่างกบัศิลปะประจาํชาติ เพราะไม่ยดึติดกบั
เอกลกัษณ์ทางศิลปะของชาติเป็นสาํคญั งานทศันศิลป์สากลมีหลายประเภทดว้ยกนั พร้อมกบัให้
นกัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายความหมายของงานจิตรกรรมสากลใหน้กัเรียนฟัง และอธิบายเพิ่มเติมวา่ งาน
จิตรกรรมสากล แบ่งตามรูปแบบการสร้างสรรคไ์ด ้ 3 รูปแบบ คือ งานจิตรกรรมแบเหมือนจริง งาน
จิตรกรรมแบบตดัทอน และงานจิตรกรรมแบบตามความรู้สึก  พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายความหมายของงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงและแนวทางการสร้างสรรคง์าน
จิตรกรรมแบบเหมือนจริงใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพให้
นกัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

ช่ัวโมงที ่21 การสร้างงานทศันศิลป์สากล  
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5. ครูอธิบายความหมายของงานจิตรกรรมแบบตดัและแนวทางการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม
แบบตดัทอนใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง 
พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

6. ครูอธิบายความหมายของงานจิตรกรรมแบบตามความรู้สึกและแนวทางการสร้างสรรคง์าน
จิตรกรรมแบบตามความรู้สึกใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพ
ใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

7. ครูถามคาํถามประเทศสมาชิกอาเซียนว่า ศิลปินไทยทีไ่ปสร้างช่ือเสียงในประเทศสมาชิก
อาเซียนมีใครบ้าง และประเทศใด (แนวคาํตอบ: คามิน เลศิชัยประเสริฐ เป็นศิลปินไทยทีไ่ด้ไปแสดง
งานทีป่ระเทศสิงคโปร์หลายคร้ัง และผลงานของเขาถูก Singapore Art Museum จัดซ้ือไปสะสมอย่าง
ต่อเน่ือง) 

8. แบ่งนกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้การสร้างสรรคท์ศันศิลป์สากล ตามหวัขอ้ท่ี
กาํหนด โดยการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ แลว้นาํเสนอผลงานโดยจาํแนกรูปแบบผลงานใหค้รู
และเพื่อน ๆ ฟัง ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 จิตรกรรมแบบเหมือนจริง 
กลุ่มท่ี 2 จิตรกรรมแบบตดัทอน 
กลุ่มท่ี 3 จิตรกรรมแบบตามความรู้สึก 

9. นกัเรียนแต่ละคนเลือกสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมสากลประเภทต่าง ๆ ท่ีสนใจ ตาม
เร่ืองราวจินตนาการของตนเอง 
 10. นกัเรียนแต่ละคนนาํเสนอผลงานของตนเอง อธิบายผลงานการสร้างสรรคท์ศันศิลป์สากล
ของตนเองใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟังเก่ียวกบัวิธีการและเร่ืองราวในผลงาน 

 
 
 
1. ครูอธิบายความหมายของงานประติมากรรมสากลใหน้กัเรียนฟัง และอธิบายเพิ่มเติมวา่ 

งานประติมากรรมสากล แบ่งตามรูปแบบการสร้างสรรคไ์ด ้3 รูปแบบ คือ งานประติมากรรมแบบ
เหมือนจริง งานประติมากรรมแบบตดัทอน และงานประติมากรรมแบบตามความรู้สึก พร้อมกบัให้
นกัเรียนซกัถาม 

2. ครูอธิบายความหมายของงานประติมากรรมแบบเหมือนจริงและแนวทางการสร้างสรรค์
งานประติมากรรมแบบเหมือนจริงใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบาย
ภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

ช่ัวโมงที ่22 การสร้างงานทศันศิลป์สากล (ต่อ) 
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3. ครูอธิบายความหมายของงานประติมากรรมแบบตดัทอนและแนวทางการสร้างสรรคง์าน
ประติมากรรมแบบตดัทอนใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพให้
นกัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายความหมายของงานประติมากรรมแบบตามความรู้สึกและแนวทางการ
สร้างสรรคง์านประติมากรรมแบบตามความรู้สึกใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียน
สงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

5. ครูถามคาํถามประเทศสมาชิกอาเซียนว่า ในประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดบ้างทีม่ีการ
สร้างงานประตมิากรรมแบบตัดทอน (แนวคาํตอบ: ประเทศสิงคโปร์ คอื เมอร์ไลออน) 

9. แบ่งนกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้การสร้างสรรคท์ศันศิลป์สากล ตามหวัขอ้ท่ี
กาํหนด โดยการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ แลว้นาํเสนอผลงานโดยจาํแนกรูปแบบผลงานใหค้รู
และเพ่ือน ๆ ฟัง ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 ประติมากรรมแบบเหมือนจริง 
กลุ่มท่ี 2 ประติมากรรมแบบตดัทอน 
กลุ่มท่ี 3 ประติมากรรมแบบตามความรู้สึก 

7. นกัเรียนแต่ละคนเลือกสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมสากลประเภทต่าง ๆ ท่ีสนใจ ตาม
เร่ืองราวจินตนาการของตนเอง 

8. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถงึการใช้วสัดุ อปุกรณ์เกีย่วกบัการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
และประตมิากรรม โดยจะต้องใช้อย่างถูกวธีิและระมัดระวงัไม่ให้สกปรกเลอะเทอะ เพือ่ยดือายุการใช้
งานวสัดุ อุปกรณ์ ตามหลกัแนวคดิของของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 9. นกัเรียนแต่ละคนนาํเสนอผลงานของตนเอง โดยอธิบายใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟังเก่ียวกบั
วิธีการและเร่ืองราวในผลงาน 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอธิบายสรุปเร่ือง การสร้างงานทัศนศิลป์สากล ท่ีเกิดจากการ

ผสมผสานแนวคิดและรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ยดึถือแบบอยา่งศิลปะประเภทใดประเภทหน่ึง โดยใช้
ทกัษะการคิด วิธีการท่ีหลากหลายในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีความงาม โดยครูคอยใหค้วามรู้เพิ่มเติม
ในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่าการสร้างงานศิลปะส่ือผสมสามารถนําหลกัการ
ออกแบบใดมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้บ้าง พร้อมทั้งหาภาพประกอบ โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูล
จากแหล่งค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด อนิเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น จากน้ันให้นําความรู้ทีไ่ด้มา
อภปิรายตามความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
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ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมต่อไปน้ี 
– ใบกิจกรรมท่ี 34 สร้างสรรค์งานจิตรกรรมสากล  
– ใบกิจกรรมท่ี 35 ระบรูุปแบบการสร้างสรรค์งานประติมากรรมสากล  
– ใบกิจกรรมท่ี 36 สร้างสรรค์งานประติมากรรมสากล  
2. นาํเสนอผลงานใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 
3. นกัเรียนศึกษาการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์สากลประเภทอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น งานส่ือผสม 

งานศิลปะสมยัใหม่ และงานศิลปะในทอ้งถ่ินท่ีมีการสร้างสรรคต์ามรูปแบบศิลปะสากลประเภทต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

3. นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์สากลตามผลงานท่ีช่ืนชอบ เพื่อศึกษาทกัษะ วิธีการ 
และเน้ือหาในผลงาน แลว้นาํมาแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อน ๆ 

ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง การสร้างงานทัศนศิลป์สากล มาประยกุตใ์ชก้บัการสร้างสรรคผ์ลงาน

ของตนเอง นาํมาดดัแปลงใหผ้ลงานมีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
– นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ทศันศึกษาชมผลงานทศันศิลป์สากลจากหอศิลป์หรือ

สถาบนัท่ีสอนดา้นศิลปะในทอ้งถ่ินหรือใกลเ้คียง โดยศึกษาทกัษะวิธีการและเร่ืองราวต่าง ๆ ในการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์สากลประเภทต่าง ๆ แลว้นาํมาเล่าใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 

– นกัเรียนสมัภาษณ์ผูรู้้เก่ียวกบัการสร้างสรรคท์ศันศิลป์สากลในทอ้งถ่ิน โดยจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบลงในแบบบนัทึก เก่ียวกบัการสร้างสรรคผ์ลงานวา่ศิลปินตอ้งใชท้กัษะความชาํนาญ
ในการสร้างสรรคผ์ลงานของอยา่งไร 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
– นกัเรียนทดลองสร้างสรรคง์านทศันศิลป์สากลตามรูปแบบของตนเอง โดยนาํเทคนิควิธีการ

ทางทศันศิลป์ต่าง ๆ มาใชใ้นผลงานตามจินตนาการอยา่งอิสระ 
– นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ร่วมกนัสร้างสรรคง์านจิตรกรรมสากลของศิลปินท่ีสนใจ 

โดยเลียนแบบผลงานใหเ้หมือนของศิลปิน เพื่อเรียนรู้วิธีการและเน้ือหาในผลงาน แลว้นาํเสนอผลงาน
ใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง 
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– นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเลอืกผลไม้ประจําชาตขิอง

ประเทศสมาชิกอาเซียนมา 1 ชนิด มาสร้างสรรค์งานจิตรกรรมแบบตดัทอน แล้วนําผลงานไปจัดแสดง
ให้ผู้ทีส่นใจได้ชม 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต  

2. หอศิลป์ 
 3. ตวัอยา่งภาพผลงานจิตรกรรมสากล และประติมากรรมสากลประเภทต่าง ๆ 

4. วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์สากล 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
7. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
8. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
 

ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่11 
การนําหลกัการออกแบบมาใช้ในการสร้างงานศิลปะส่ือผสม 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 แนวทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 

1. มีทกัษะในการผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ  
(ศ 1.1 ม. 3/5) 

2. สร้างงานทศันศิลป์ส่ือความหมายเป็นเร่ืองราว โดยประยกุตใ์ชท้ศันธาตุ และหลกัการ
ออกแบบ (ศ 1.1 ม. 3/7) 

3. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย  
(ศ 1.1 ม. 3/9) 
 
2. สาระสําคญั 

 การสร้างงานศิลปะส่ือผสมจะตอ้งใชห้ลกัการออกแบบท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก ศิลปิน
หรือผูส้ร้างสรรคผ์ลงานจะนาํหลกัการดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ือผสม
ใหเ้กิดคุณค่าทางความงาม หลกัการออกแบบ ประกอบดว้ย ความเป็นเอกภาพ (unity) ความสมดุล 
(balance) จุดเด่น (dominance) ความกลมกลืน (harmony) และความขดัแยง้ (contrast) 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤  จุดประสงค์การเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบได ้

✤  จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (นําทาง) 
1. อธิบายความหมายของการสร้างงานศิลปะส่ือผสมและการผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ใน

การสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบได ้(K) 
2. เห็นความสาํคญัและบอกประโยชนข์องการผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างงาน

ทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ (A) 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3   172 

3. มีทกัษะผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ  
(K, P) 
 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
1. อธิบายความหมายของ
การสร้างงานศิลปะ
ส่ือผสมและการ
ผสมผสานวสัดุ ต่าง ๆ 
ในการสร้างงาน
ทศันศิลป์โดยใช้
หลกัการออกแบบได ้

   1. สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 
2. จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบประเมินผล เร่ือง
แนวทางการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2. เห็นความสาํคญัและ
บอกประโยชน์ของการ
ผสมผสานวสัดุต่าง ๆ 
ในการสร้างงาน
ทศันศิลป์โดยใช้
หลกัการออกแบบ 

   1. สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบัหลกัการ
ออกแบบในการสร้างงาน
ศิลปะส่ือผสม 
2. สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 
3. สังเกตจากความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
ประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3. มีทกัษะผสมผสานวสัดุ
ต่าง ๆ ในการสร้างงาน
ทศันศิลป์โดยใช้
หลกัการออกแบบ 

   1. สังเกตจากความสามารถใน
การผสมผสานวสัดุและ
หลกัการออกแบบในการ
สร้างงานศิลปะส่ือผสม 
2. สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
ประหยดั 
3. สังเกตจากการใชจิ้นตนาการ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ปฏิบติักิจกรรม 

4. สังเกตจากความตั้งใจและ
การปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอน 

5. สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
6. ประเมินการปฏิบติังานตาม
แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 
7. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

8. ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง แนว
ทางการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤  การใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานศิลปะส่ือผสม 
✤  การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบสร้างงานทศันศิลป์ 
✤  การใชเ้ทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายสร้างงานทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมาย 
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6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการอธิบาย 
คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการเปรียบเทียบหลกัการออกแบบในการสร้างงานศิลปะส่ือผสม 
วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตหลกัการออกแบบในการสร้างงานศิลปะส่ือผสม 
สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 
ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์างทศันศิลป์ 
 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 
 

 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานทศันศิลป์แลว้ถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่ผลงานช้ินใดคืองานศิลปะ
ส่ือผสม” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: เป็นงานศิลปะส่ือผสม ผลงานของเจดจ็ ทองเฟ่ือง เป็นผลงานท่ี
เกิดจากการใชส่ื้อวสัดุต่างชนิดกนัมาประกอบเขา้เป็นผลงาน) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบท่ีทาํใหว้สัดุต่าง ๆ 
ผสมผสานกนัในผลงานทศันศิลป์ไดอ้ยา่งกลมกลืน 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้วา่การสร้างงานศิลปะส่ือผสม

สามารถนาํหลกัการออกแบบใดมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานไดบ้า้ง พร้อมทั้งหาภาพประกอบ โดย
ใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งคน้ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ 
จากนั้นใหน้าํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้ง
หรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายความหมายของงานศิลปะส่ือผสมใหน้กัเรียนฟังวา่ งานศิลปะส่ือผสม (mixed 
media) เกิดจากการสร้างสรรคโ์ดยใชส่ื้อวสัดุต่างชนิดกนัมาประกอบเขา้เป็นองคป์ระกอบภาพ ดว้ย
การใชเ้ทคนิคการสร้างงานทางศิลปะหลายประเภทมาผสมผสานกนัในผลงานช้ินนั้น ๆ ทาํใหเ้กิด

ช่ัวโมงที ่23 การนําหลกัการออกแบบมาใช้ในการสร้างงานศิลปะส่ือผสม 
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ความกลมกลืนและสวยงาม ผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะส่ือผสมจะตอ้งมีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานทศันศิลป์ มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุ และสามารถนาํส่ิงท่ีแตกต่าง
กนัมาสร้างสรรคใ์หเ้กิดความกลมกลืนผสมผสานกนัได ้พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ งานศิลปะส่ือผสมท่ีดีตอ้งดึงดูดความสนใจของผูช้มและท่ี
สาํคญั คือ ตอ้งแสดงออกถึงการผสมผสานกนัระหวา่งแนวความคิดกบัผลงานใหล้งตวัมากท่ีสุด พร้อม
กบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ หลกัการออกแบบจะมีความสาํคญักบัการสร้างสรรคง์านศิลปะ
ส่ือผสมเป็นอยา่งมาก ศิลปินหรือผูส้ร้างสรรคผ์ลงานจะนาํหลกัการดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ือผสมใหเ้กิดคุณค่าทางความงาม หลกัการออกแบบ ประกอบดว้ย ความเป็น
เอกภาพ (unity) ความสมดุล (balance) จุดเด่น (dominance) ความกลมกลืน (harmony) และความ
ขดัแยง้ (contrast) พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

5. ครูอธิบายการนาํความเป็นเอกภาพ (unity) มาใชใ้นการสร้างงานศิลปะส่ือผสมใหน้กัเรียน
ฟัง แลว้นาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

6. ครูอธิบายการนาํความสมดุล (balance) มาใชใ้นการสร้างงานศิลปะส่ือผสมใหน้กัเรียนฟัง 
แลว้นาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

 
 

 
1. ครูทบทวนการนาํความสมดุล (balance) มาใชใ้นการสร้างงานศิลปะส่ือผสมจากชัว่โมง

ก่อน 
2. ครูอธิบายการนาํจุดเด่น (dominance) มาใชใ้นการสร้างงานศิลปะส่ือผสมใหน้กัเรียนฟัง 

แลว้นาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
3. ครูอธิบายการนาํความกลมกลืน (harmony) มาใชใ้นการสร้างงานศิลปะส่ือผสมใหน้กัเรียน

ฟัง แลว้นาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
4. ครูอธิบายการนาํความขดัแยง้ (contrast) มาใชใ้นการสร้างงานศิลปะส่ือผสมใหน้กัเรียนฟัง 

แลว้นาํภาพผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
5. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ศึกษาคน้ควา้การนาํหลกัการออกแบบมาใชใ้นการสร้าง

งานศิลปะส่ือผสมตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด โดยการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ แลว้ร่วมกนันาํเสนอ
การคน้ควา้ใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง ไดแ้ก่ 

� เอกภาพ 

ช่ัวโมงที ่24 การนําหลกัการออกแบบมาใช้ในการสร้างงานศิลปะส่ือผสม (ต่อ) 
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� ความสมดุล 
� จุดเด่น 
� ความกลมกลืน 
� ความขดัแยง้ 

6. นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานส่ือผสม โดยผสมผสานวสัดุต่าง ๆ และใชห้ลกัการออกแบบมา
สร้างสรรคผ์ลงานอยา่งอิสระ แลว้นาํเสนอผลงาน โดยอธิบายถึงวสัดุและเน้ือหาในผลงานและใช้
หลกัการออกแบบอยา่งไร 

7. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถงึการใช้วสัดุ อปุกรณ์ในงานศิลปะส่ือผสม โดยจะต้องใช้อย่าง
ระมัดระวงัไม่ให้เกดิอุบตัเิหตุ และสกปรกเลอะเทอะ เพือ่ให้ใช้งานได้ยาวนาน ตามหลกัแนวคดิของของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 8. ครูนาํผลงานส่ือผสมของนกัเรียนท่ีมีลกัษณะการผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ไดแ้ละสวยงาม
น่าสนใจมาเปรียบเทียบใหน้กัเรียนเห็นถึงการนาํวสัดุมาใชใ้นผลงาน และหลกัการออกแบบวา่มีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัเน้ือหาอยา่งไร 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอธิบายสรุปเร่ือง การนาํหลกัการออกแบบมาใช้ในการสร้างงาน

ศิลปะส่ือผสม ซ่ึงการสร้างสรรคผ์ลงานส่ือผสมสามารถนาํหลกัการออกแบบมาประยกุตใ์ชใ้หผ้ลงาน
เกิดคุณค่าทางความงาม โดยครูคอยใหค้วามรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบั
เน้ือหา 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่างานทศันศิลป์แบบ 2 มิตกิบังานทศันศิลป์แบบ 
3 มิต ิมีลกัษณะแตกต่างกนัอย่างไร พร้อมทั้งยกตวัอย่าง โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้น
ข้อมูล เช่น ห้องสมุด อนิเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น จากน้ันให้นําความรู้ทีไ่ด้มาอภปิรายตาม
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนผู้เรียน 
 1. นกัเรียนปฏิบติั ใบกิจกรรมท่ี 37 สร้างสรรค์งานศิลปะส่ือผสมโดยใช้หลกัการออกแบบ 
แลว้นาํเสนอผลงานใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง 

2. นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานส่ือผสมจากวสัดุเหลือใชโ้ดยนาํหลกัการออกแบบมาใชใ้น
ผลงานตามจินตนาการความคิดสร้างสรรคอิ์สระ 
 3. นกัเรียนแต่ละคนช่วยกนันาํเศษวสัดุเหลือใชม้าคนละ 2–3 ช้ิน แลว้สร้างสรรคผ์ลงาน
ส่ือผสมตามจินตนาการอิสระ 1 ช้ิน พร้อมทั้งร่วมกนัอธิบายถึงหลกัการออกแบบและเน้ือหาในผลงาน
ร่วมกนั 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3   177 

ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง การนาํหลกัการออกแบบมาใช้ในการสร้างงานศิลปะส่ือผสม มาใชใ้น

การออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานอ่ืน ๆ ใหเ้กิดความน่าสนใจและยงัช่วยกนัใชว้สัดุ เหลือใชใ้หเ้กิด
ประโยชน ์
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
– นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ศึกษาการสร้างผลงานศิลปะส่ือผสมจากผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 

แลว้นาํมาอธิบายใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสนทนาซกัถามเสริมเก่ียวกบัความสาํคญัและคุณค่าของ
การผสมผสานวสัดุในผลงาน 

– นกัเรียนทศันศึกษาชมผลงานศิลปะส่ือผสมจากหอศิลป์ หรือสถาบนัท่ีสอนศิลปะใน
ทอ้งถ่ินหรือใกลเ้คียง แลว้นาํมาแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อน ๆ 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
– นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่ือผสมจากเศษวสัดุธรรมชาตหิรือเศษวสัดุสังเคราะห์ 

แล้วร่วมกนัจัดแสดงผลงานภายในช้ันเรียน และร่วมกนัแลกเปลีย่นความคดิเห็น เกีย่วกบัการนําเศษ
วสัดุมาใช้ในผลงาน ซ่ึงทาํให้ช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 – นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสร้างสรรค์งานศิลปะ
ส่ือผสม (ไม่จํากดัเทคนิค วธีิการ) ในหัวข้อ “ความประทบัใจในอาเซียน” โดยนําหลกัองค์ประกอบศิลป์
มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แล้วนําผลงานไปจัดแสดงให้ผู้ทีส่นใจได้ชม 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต  

2. หอศิลป์ 
3. สถาบนัการศึกษาดา้นศิลปะ 

 4. ตวัอยา่งภาพผลงานส่ือผสมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการนาํหลกัการออกแบบมาใชใ้นผลงาน 
5. วสัดุ อุปกรณ์การสร้างสรรคง์านศิลปะส่ือผสม 

 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
8. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
 

ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่12 
การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มติิ 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 แนวทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 

1. สร้างงานทศันศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ  
(ศ 1.1 ม. 3/6) 

2. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย  
(ศ 1.1 ม. 3/9) 

 
2. สาระสําคญั 

การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ เป็นการถ่ายทอดความงามและความรู้สึกนึกคิดลงบน
แผน่กระดาษ ผา้ใบ หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีผวิเรียบ โดยใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสง เงา ฯลฯ สร้างสรรคใ์ห้
เกิดภาพลวงตา แสดงความกวา้ง–ยาว สูง–ตํ่า ของวตัถุ ส่ิงของ หรือทิวทศัน ์ดูแลว้มีระยะใกล–้ไกล ให้
ความลึกสมจริง 

  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤  จุดประสงค์การเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถสร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 2 มิติได ้

✤  จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (นําทาง) 
1. อธิบายความหมายของการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 2 มิติได ้(K) 
2. เห็นความสาํคญัและบอกประโยชนข์องการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 2 มิติ (A) 
3. มีทกัษะในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติได ้(K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
1. อธิบายความหมายของ
การสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์แบบ 2 มิติได ้

 

   1. สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 
2. จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบประเมินผล เร่ือง
แนวทางการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2. เห็นความสาํคญัและ
บอกประโยชน์ของการ
สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์แบบ 2 มิติ 

 

   1. สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบัการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 
2 มิติ 
2. สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 
3. สังเกตจากความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
ประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3. มีทกัษะในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน
ทศันศิลป์แบบ 2 มิติ 

 

   1. สังเกตจากความสามารถใน
การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 
มิติ 
2. สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
ประหยดั 
3. สังเกตจากการใชจิ้นตนาการ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ปฏิบติักิจกรรม 

4. สงัเกตจากความตั้งใจและ
การปฏิบติักิจกรรมตาม
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
ขั้นตอน 

5. สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

6. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
บนัทึกการจดบนัทึกและวาด
ภาพประกอบ 
7. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

8. ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง แนว
ทางการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤  การใชเ้ทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายสร้างงานทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมาย 
✤  การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 

 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการอธิบาย 
คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการจาํแนกงานทศันศิลป์รูปแบบ 2 มิติ 
วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตงานทศันศิลป์รูปแบบ 2 มิติ 
สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 
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ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์างทศันศิลป์ 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 
 

 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานทศันศิลป์ 2 ภาพ แลว้ถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่ผลงานช้ินใดเป็นงาน
ทศันศิลป์แบบ 2 มิติ” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: ภาพท่ี 1 เป็นงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ เน่ืองจาก
เป็นผลงานภาพพิมพ)์ 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัการสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติเพื่อให้
นกัเรียนเกิดความสนใจ 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้วา่งานทศันศิลป์แบบ 2 มิติกบังาน

ทศันศิลป์แบบ 3 มิติ มีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร พร้อมทั้งยกตวัอยา่ง โดยใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจาก
แหล่งคน้ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ จากนั้นใหน้าํความรู้ท่ีไดม้า
อภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบั
นกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายการสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติใหน้กัเรียนฟังวา่ งานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ 
หมายถึง การถ่ายทอดความงามและความรู้สึกนึกคิดลงบนแผน่กระดาษ ผา้ใบ หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีผวิเรียบ 
โดยใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสง เงา ฯลฯ สร้างสรรคใ์หเ้กิดภาพลวงตา แสดงความกวา้ง–ยาว สูง–ตํ่า 
ของวตัถุ ส่ิงของ หรือทิวทศัน ์ดูแลว้มีระยะใกล–้ไกล ใหค้วามลึกสมจริง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูนาํภาพตวัอยา่งการถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการดว้ยงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ 
ใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

 
 
 
1. ครูทบทวนการสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติจากชัว่โมงก่อน 
2. นกัเรียนสร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 2 มิติตามจินตนาการดว้ยวิธีการท่ีถนดั แลว้ออกมา

นาํเสนอโดยการบรรยายผลงานใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 

ช่ัวโมงที ่25 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิต ิ

ช่ัวโมงที ่26 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ (ต่อ) 
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3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถงึการใช้วสัดุ อปุกรณ์ในการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์แบบ 2 
มิต ิโดยจะต้องใช้อย่างถูกวธีิและระมัดระวงัไม่ให้สกปรกเลอะเทอะ เพือ่ยดือายุการใช้งานวสัดุ อุปกรณ์ 
ตามหลกัแนวคดิของของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัติชมผลงานรูปแบบ 2 มิติ ท่ีเพื่อน ๆ นาํเสนอ 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ โดยครูคอยใหค้วามรู้

เพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่างานทศันศิลป์แบบ 3 มิต ิคอือะไร ยกตวัอย่าง

ผลงานมา 1 ช้ิน โดยการวาดภาพหรือหาภาพตวัอย่างผลงานประกอบ โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด อนิเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น จากน้ันให้นําความรู้ทีไ่ด้มา
อภปิรายตามความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนปฏิบติั ใบกิจกรรมท่ี 38 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ แลว้นาํเสนอ

ผลงานใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง 
2. นกัเรียนวาดรูปภาพตามจินตนาการโดยใชรู้ป 2 มิติ แลว้นาํมาแสดงใหค้รูและเพื่อน ๆ 

ร่วมกนัวิจารณ์แสดงความคิดเห็น 
3. นกัเรียนสร้างสรรคง์านทศันศิลป์รูปแบบ 2 มิติ โดยดูแบบอยา่งจากผลงานของศิลปินท่ีช่ืน

ชอบ เพ่ือศึกษาลกัษณะผลงาน 2 มิติเพิ่มเติม 
ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ มาสร้างสรรคผ์ลงานต่าง ๆ ตาม

ความเหมาะสม 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
– นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ศึกษาผลงานทศันศิลป์รูปแบบ 2 มิติ จากหอศิลป์หรือ

สถาบนัสอนศิลปะในทอ้งถ่ินหรือใกลเ้คียง เก่ียวกบัลกัษณะการสร้างสรรคแ์ละการถ่ายทอดความงาม 
แลว้นาํมาเล่าใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง โดยครูสนทนาซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความสาํคญัและคุณค่าของ
งานทศันศิลป์รูปแบบ 2 มิติ วา่มีความสาํคญัและคุณค่าต่องานทศันศิลป์อยา่งไร 
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– นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสร้างสรรค์งานทศันศิลป์
แบบ 2 มิต ิ(ไม่จํากดัเทคนิค วธีิการ) ในหัวข้อ “ชนบทความหลากหลายแห่งวถิชีีวติอาเซียน” โดยนํา
หลกัองค์ประกอบศิลป์มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนําผลงานไปจัดแสดงให้ผู้ทีส่นใจได้ชม 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
– นกัเรียนสร้างสรรคง์านปะติดจากกระดาษรูปแบบ 2 มิติ ตามจินตนาการ แลว้นาํมาใหเ้พื่อน 

ๆ ติชม และแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อน ๆ 
– ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมผลงานรูปแบบ 2 มิติในลกัษณะต่าง ๆ วา่สามารถให้

ความรู้สึกและอารมณ์ในการถ่ายทอดลงในผลงานทศันศิลป์อยา่งไร 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต  

3. หอศิลป์ 
4. สถาบนัการศึกษาดา้นศิลปะ 

 5. ตวัอยา่งผลงานทศันศิลป์รูปแบบ 2 มิติในลกัษณะต่าง ๆ  
6. วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ 

 7. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

9. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
10. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        

แนวทางการพฒันา         
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       

แนวทางการแกไ้ข         
3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        

เหตุผล          
4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       

 
ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่13 
การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มติิ 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 แนวทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 

1. สร้างงานทศันศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ  
(ศ 1.1 ม. 3/6) 

2. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย  
(ศ 1.1 ม. 3/9) 
 
2. สาระสําคญั 

การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ เป็นผลงานท่ีมีลกัษณะของช้ินงานท่ีมีรูปทรงเหมือนวตัถุ
จริง สมัผสัได ้มีความกวา้ง–ยาว สูง–ตํ่า หนา–บาง มีบรรยากาศลอ้มรอบ เช่น ประติมากรรมลอยตวั 
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤  จุดประสงค์การเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถสร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 3 มิติได ้

✤  จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (นําทาง) 
1. อธิบายความหมายของการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 3 มิติได ้(K)  
2. เห็นความสาํคญัและบอกประโยชนข์องการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 3 มิติ (A) 
3. มีทกัษะในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ (K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
1. อธิบายความหมายของ
การสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์แบบ 3 มิติได ้

   1. สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 
2. จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 
4. จากการตรวจแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบทดสอบหลงัเรียน 
– แบบประเมินผลเร่ืองแนว
ทางการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

– แบบบนัทึกการจดบนัทึก
และวาดภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2. เห็นความสาํคญัและ
บอกประโยชน์ของการ
สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์แบบ 3 มิติ 

 

   1. สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบัการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 
3 มิติ 
2. สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 
3. สังเกตจากความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
ประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3. มีทกัษะในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน
ทศันศิลป์แบบ 3 มิติ 

 

   1. สังเกตจากความสามารถใน
การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 
มิติ 
2. สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
ประหยดั 
3. สังเกตจากการใชจิ้นตนาการ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ปฏิบติักิจกรรม 
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
4. สังเกตจากความตั้งใจและ
การปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอน 

5. สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
6. ประเมินการปฏิบติังานตาม
แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 
7. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

8. ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง แนว
ทางการสร้างสรรคท์ศันศิลป์ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤  การใชเ้ทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายสร้างงานทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมาย 
✤  การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 

 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการบรรยาย 
คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการจาํแนกงานทศันศิลป์รูปแบบ 3 มิติ 
วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตงานทศันศิลป์รูปแบบ 3 มิติ 
สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 
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ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์างทศันศิลป์ 
 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานทศันศิลป์ 2 ภาพ แลว้ถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่ผลงานสองช้ินน้ี
แตกต่างกนัอยา่งไร” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: ผลงานช้ินซา้ยมือเป็นงานจิตรกรรม มีลกัษณะเป็น
ผลงาน 2 มิติ ส่วนผลงานช้ินขวามือเป็นงานประติมากรรมแบบลอยตวัมีลกัษณะเป็นผลงาน 3 มิติ 
สามารถมองเห็นไดร้อบดา้น) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัการสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติเพื่อให้
นกัเรียนเกิดความสนใจ 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้วา่งานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ คือ

อะไร ยกตวัอยา่งผลงานมา 1 ช้ิน โดยการวาดภาพหรือหาภาพตวัอยา่งผลงานประกอบ โดยใหน้กัเรียน
ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งคน้ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ จากนั้นใหน้าํ
ความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และ
สนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายการสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติใหน้กัเรียนฟังวา่ งานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ 
หมายถึง ผลงานท่ีมีลกัษณะของช้ินงานมีรูปทรงวตัถุเหมือนจริงสมัผสัได ้มีความกวา้ง–ยาว สูง–ตํ่า 
หนา–บาง มีบรรยากาศลอ้มรอบ เช่น ประติมากรรมลอยตวั สถาปัตยกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ พร้อมกบัให้
นกัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ ในการสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ จะตอ้งออกแบบเป็นภาพ 
2 มิติ ก่อน เพื่อแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รูปทรง ขนาด สัดส่วน สี วสัดุ เป็นตน้ จากนั้นจึงนาํแบบท่ี
ออกแบบไวม้าสร้างเป็นผลงานจริง ใหเ้ป็นรูปทรงท่ีสมัผสัได ้พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูนาํภาพตวัอยา่งการถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการดว้ยงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ 
ใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

ช่ัวโมงที ่27 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ  
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5. นกัเรียนสร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 3 มิติตามจินตนาการดว้ยวิธีการท่ีถนดัในการส่ือ

ความหมาย แลว้ออกมานาํเสนอผลงานโดยการบรรยายใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 
 6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัติชมผลงานรูปแบบ 3 มิติ ซ่ึงมีลกัษณะท่ีทาํใหเ้กิดภาพลวงตา แสดง
ความกวา้ง–ยาว สูง–ตํ่า และหนา–บาง ท่ีกินพื้นท่ีในอากาศ โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติมถึงการใชรู้ป 3 
มิติ ในผลงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ท่ีสามารถส่ือความหมายไดใ้หน้กัเรียนฟัง 

7. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถงึการใช้วสัดุ อปุกรณ์ในการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์แบบ 3 
มิต ิโดยจะต้องใช้อย่างถูกวธีิและระมัดระวงัไม่ให้สกปรกเลอะเทอะ เพือ่ยดือายุการใช้งานวสัดุ อุปกรณ์ 
ตามหลกัแนวคดิของของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 
 
1. ครูอธิบายการประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบสร้างงานทศันศิลป์ใหน้กัเรียนฟัง

วา่ ทศันธาตุและหลกัการออกแบบเป็นส่วนประกอบสาํคญัของงานทศันศิลป์ท่ีสามารถนาํมาจดัให้
ประสานกลมกลืน เกิดเป็นผลงานทศันศิลป์ท่ีมีคุณค่าทางความงาม และส่ือความหมายเป็นเร่ืองราว
ตามแนวความคิดของผูส้ร้างสรรคไ์ด ้พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

2. ครูนาํภาพตวัอยา่งการประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบสร้างงานทศันศิลป์ให้
นกัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายการใชเ้ทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายสร้างงานทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมายวา่ 
เทคนิค วิธีการท่ีนาํมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์มีมากมายหลายวธีิ ซ่ึงไม่มีหลกัเกณฑท่ี์
ตายตวัในการนาํมาใชส้ร้างสรรคผ์ลงาน แต่กลบัสามารถนาํมาปรับเปล่ียนเทคนิค วิธีการไดต้ามความ
เหมาะสม ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และลกัษณะการแสดงออกเฉพาะตวัของผูส้ร้างสรรค ์แต่ท่ีสาํคญัคือ 
เทคนิค วิธีการท่ีนาํมาใชน้ั้นจะตอ้งสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัเร่ืองราวเน้ือหาท่ีตอ้งการถ่ายทอด พร้อมกบั
ใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูนาํภาพตวัอยา่งการใชเ้ทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายสร้างงานทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมาย
ใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
ครูและนกัเรียนร่วมกนัอธิบายสรุปเร่ือง การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ 3 มิติ การประยกุต์ใช้

ทัศนธาตุและหลกัการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์  และการใช้เทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายสร้างงาน
ทัศนศิลป์เพ่ือส่ือความหมาย โดยครูคอยใหค้วามรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรง
กบัเน้ือหา 

ช่ัวโมงที ่28 การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ (ต่อ) 
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2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่าอาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานทศันศิลป์ แล้วเลอืกมา 
1 อาชีพ และบอกทกัษะทีจ่ําเป็นของการประกอบอาชีพน้ัน ๆ  โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้น
ข้อมูล เช่น ห้องสมุด อนิเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น จากน้ันให้นําความรู้ทีไ่ด้มาอภปิรายตาม
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมต่อไปน้ี 
– ใบกิจกรรมท่ี 39 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แบบ 3 มิติ  
– ใบกิจกรรมท่ี 40 ประยกุต์ใช้ทัศนธาตุและหลกัการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ 
– ใบกิจกรรมท่ี 41 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เพ่ือส่ือความหมายด้วยเทคนิค วิธีการท่ี

หลากหลาย  
– ใบกิจกรรมท่ี 42 ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจาํวัน  
2. นาํเสนอผลงานใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 
3. นกัเรียนสร้างสรรคง์านทศันศิลป์รูปแบบ 3 มิติ เพื่อส่ือความหมายตามจินตนาการดว้ย

วิธีการต่าง ๆ แลว้นาํมาแสดงใหค้รูและเพื่อน ๆ ร่วมกนัวิจารณ์แสดงความคิดเห็น 
4. นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
5. นกัเรียนทาํโครงงานตามความสนใจ (ใบกิจกรรมท่ี 43 โครงงานศึกษาคน้ควา้เทคนิค 

วิธีการสร้างงานทศันศิลป์เพ่ือส่ือความหมาย หรือตวัอยา่งโครงงานในหนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 
ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั) 

ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ 3 มิติ มาสร้างสรรคผ์ลงานต่าง ๆ ตาม

ความน่าสนใจ  
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
– นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ศึกษาผลงานทศันศิลป์รูปแบบ 3 มิติ จากหอศิลป์หรือ

สถาบนัท่ีสอนศิลปะในทอ้งถ่ินหรือใกลเ้คียง เก่ียวกบัลกัษณะการสร้างสรรคแ์ละการถ่ายทอดความ
งาม แลว้นาํมาเล่าใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง โดยครูสนทนาซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัความสาํคญัและคุณค่า
ของงานทศันศิลป์รูปแบบ 3 มิติ วา่มีความสาํคญัและคุณค่าต่องานทศันศิลป์อยา่งไร 
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– นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสร้างสรรค์งานทศันศิลป์
แบบ 3 มิต ิ(ไม่จํากดัเทคนิค วธีิการ) ในหัวข้อ “เอกลกัษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน” โดยนําหลกั
องค์ประกอบศิลป์มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนําผลงานไปจัดแสดงให้ผู้ทีส่นใจได้ชม 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
– นกัเรียนสร้างสรรคง์านประติมากรรมรูปแบบ 3 มิติ จากการป้ันดินนํ้ามนัตามจินตนาการ 

แลว้นาํมาใหเ้พ่ือน ๆ ติชม แลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อน ๆ 
– ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมงานทศันศิลป์รูปแบบ 3 มิติในลกัษณะต่าง ๆ วา่สามารถให้

ความรู้สึกและอารมณ์ในการถ่ายทอดลงในผลงานทศันศิลป์อยา่งไร 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต  

3. หอศิลป์ 
4. สถาบนัการศึกษาดา้นศิลปะ 

 5. ตวัอยา่งผลงานทศันศิลป์รูปแบบ 3 มิติในลกัษณะต่าง ๆ  
6. วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ 

 7. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
9. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
10. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        

แนวทางการพฒันา         
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       

แนวทางการแกไ้ข         
3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        

เหตุผล          
4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       

 
ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่4  
ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 

ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรียนรู้        เวลา 4 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทกัษะ/กระบวนการ 
– การศึกษาคน้ควา้ 
– การสังเกต 
– การจาํแนก 
– การวเิคราะห์ 
– การอภิปราย 
– การปฏิบติัการสร้างผลงาน  
– การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
– มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนเร่ืองทศันศิลป์กบังาน
อาชีพ 

– เห็นความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียน
เร่ืองทศันศิลป์กบัอาชีพ 

– มีระเบียบวนิยัและความซ่ือสัตยสุ์จริตในการ
ปฏิบติักิจกรรม

ภาระงาน/ช้ินงาน 
– การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– การศึกษาคน้ควา้แลว้ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบ
อาชีพ 

– การวเิคราะห์และการอภิปราย 
– การปฏิบติัการสร้างสรรคผ์ลงาน 
– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– การจดันิทรรศการ 
– การสัมภาษณ์ 
– การทาํโครงงาน 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– ใบกิจกรรม 
– แบบบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน 

ความรู้ 
– การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์ 
– การวเิคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงาน
ทศันศิลป์ 

– การจดันิทรรศการ 

ทศันศิลป์กบั
งานอาชีพ 
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ผงัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 

ขั้นที ่1 ผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
1. ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ                  

(ศ 1.1 ม. 3/10) 
2. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น หรือของ

ศิลปิน  (ศ 1.1 ม. 3/8) 
3. เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสมและนาํไปจดันิทรรศการ                   

(ศ 1.1 ม. 3/11) 
ความเข้าใจทีค่งทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1.  การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์เป็นท่ียอมรับ

ในทุกวงการและทุกกิจการ ถือเป็นอาชีพท่ีมี
เกียรติเป็นท่ียอมรับของสงัคมส่วนรวม ทาํให้
ในปัจจุบนัมีผูส้นใจท่ีจะเรียนรู้ทางดา้นศิลปะ
มากข้ึน และสามารถเลือกเรียนวิชาชีพศิลปะ
ไดม้ากมายหลายสาขา ซ่ึงมีการเปิดสอนใน
สถาบนัต่าง ๆ ทั้งระดบัวิทยาลยัและ
มหาวิทยาลยั ภาครัฐและเอกชน ท่ีสาํคญั ๆ 

2. การวิเคราะห์งานทศันศิลป์ เป็นการดูลกัษณะ
ภาพรวมของผลงาน พิจารณารูปแบบการ
ถ่ายทอดวา่เป็นแบบใด มีเน้ือหาเก่ียวกบัอะไร 
และมีคุณค่าอยา่งไร 

3. การจดันิทรรศการ หมายถึง การแสดงผลงาน
สินคา้ผลิตภณัฑห์รือกิจกรรมใหค้นทัว่ไปได้
ชม เพ่ือเผยแพร่ใหผู้ช้มไดรั้บความรู้ ความ
เขา้ใจ มีโอกาสช่ืนชมผลงานท่ีนาํมาแสดงซ่ึง
หาดูไดย้าก อาจจะเป็นวิธีการประกาศ โฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ไดอ้ยา่งหน่ึง ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมี

คาํถามสําคญัทีท่าํให้เกดิความเข้าใจทีค่งทน 
1. ถา้นกัเรียนตอ้งการประกอบอาชีพทาง

ทศันศิลป์นกัเรียนจะตอ้งเลือกเรียนในสาขา
ใด 

2. การวิเคราะห์งานทศันศิลป์จะตอ้งพิจารณา
ในเร่ืองใด 

3. การจดันิทรรศการมีจุดประสงคอ์ะไร 
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ส่ิงของ ภาพ ตลอดจนการแสดง 
ความรู้ของนักเรียนทีนํ่าไปสู่ความเข้าใจทีค่งทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญัท่ีควรรู้ ไดแ้ก่ มโนภาพ 
2. อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ เช่น  

1) จิตรกร (painter)  
2) ประติมากร (sculptor) 
3) สถาปนิก (architect) 
4) มณัฑนากร (decorator) 
5) นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์(product designer) 
6) นกัเขียนการ์ตูน (cartoonist) 

3. การวิเคราะห์งานทศันศิลป์ แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ
ใหญ่ ๆ คือ  
1) การวิเคราะห์รูปแบบในงานทศันศิลป์ 
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  

(1) รูปแบบเหมือนจริง (realism) 
(2) รูปแบบตดัทอน (distortion) 
(3) รูปแบบตามความรู้สึก (expressionism) 

2) การวิเคราะห์เน้ือหาในงานทศันศิลป์ วา่ให้
สาระอะไรกบัผูช้มผลงานบา้ง เช่น 

(1) เน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ 
(2) เน้ือหาเก่ียวกบับุคคล 
(3) เน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ 
(4) เน้ือหาเก่ียวกบัสงัคม 
(5) เน้ือหาเก่ียวกบัอารมณ์ 

3) การวิเคราะห์คุณค่าในงานทศันศิลป์ 
แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

(1) ดา้นความงาม  
(2) ดา้นสาระ  
(3) ดา้นอารมณ์ความรู้สึก 

ทกัษะ/ความสามารถของนักเรียนทีนํ่าไปสู่
ความเข้าใจทีค่งทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. บอกอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ได ้
2. บอกทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพ

ทศันศิลป์ได ้
3. วิเคราะห์งานทศันศิลป์ได ้
4. จดันิทรรศการงานทศันศิลป์ได ้
5. จดบนัทึกและวาดภาพในหวัขอ้ทศันศิลป์กบั

งานอาชีพได ้
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4. การจดันิทรรศการแบ่งรูปแบบการจดัไดเ้ป็น 3 
แบบ คือ  
1) นิทรรศการถาวร  
2) นิทรรศการชัว่คราว  
3) นิทรรศการเคล่ือนท่ี 

ขั้นที ่2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
        ตามทีก่าํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานทีนั่กเรียนต้องปฏบิตัิ 
– การระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ 
– การวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น หรือของ

ศิลปิน 
– การเลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม และนาํไปจดันิทรรศการ 
– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– การจดันิทรรศการ 
– การสมัภาษณ์ 
– การทาํโครงงาน 
2. วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
– การทดสอบ 
– การสงัเกต 
– การอภิปราย 
– การบรรยาย 
– การวิเคราะห์ 
– การสนทนาซกัถาม 
– การเล่าเร่ือง 
– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– การฝึกปฏิบติัระหวา่งเรียน 
– การประเมินผลดา้นความรู้ 
– การประเมินผลดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยม 

เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาด
ภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน 
– แบบประเมินผลดา้นความรู้ 
– แบบประเมินผลดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ 

ค่านิยม 
– แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
– แบบประเมินผล เร่ือง ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 
– ใบกิจกรรม 
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– การประเมินผลดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
– การประเมินผล เร่ือง ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 
3. ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 
– ความสามารถในการระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบ

อาชีพนั้น ๆ 
– ความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเอง

และผูอ่ื้น หรือของศิลปิน 
– ความสามารถในการเลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม และนาํไปจดั

นิทรรศการ 
– ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 
– พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือสตัย ์ความรับผดิชอบ และยอมรับผูอ่ื้น 
ขั้นที ่3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์                                                  1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 15 การวิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์             1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16 การจดันิทรรศการ                                                                        2 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่14 
การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์ 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 1 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ  
(ศ 1.1 ม. 3/10) 
 
2. สาระสําคญั 

การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์มีหลายอาชีพ เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและเป็นท่ียอมรับของ
สงัคม 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤  จุดประสงค์การเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ 

✤  จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (นําทาง) 
1. รู้และเขา้ใจอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบ

อาชีพนั้น ๆ (K) 
2. เห็นความสาํคญัและประโยชนข์องอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ี

จาํเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ (A) 
3. มีทกัษะในการระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการ

ประกอบอาชีพนั้น ๆ (K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
1. รู้และเขา้ใจอาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน
ทศันศิลป์และทกัษะท่ี
จาํเป็นในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ 

   1. สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 
2. จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 
4. จากการตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

– แบบทดสอบก่อนเรียน 
– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลเร่ือง
ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2. เห็นความสาํคญัและ
ประโยชน์ของอาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน
ทศันศิลป์และทกัษะท่ี
จาํเป็นในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ 

   1. สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบัอาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ 
2. สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 
3. สังเกตจากความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
ประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3. มีทกัษะในการระบุ
อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ทศันศิลป์และทกัษะท่ี
จาํเป็นในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ 

   1. สังเกตจากการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยา่งถกูตอ้งและ
ประหยดั 
2. สังเกตจากการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติั
กิจกรรม 
3. สังเกตจากความตั้งใจและผล
การปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอน 
4. สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
ชีวิตประจาํวนั 
5. ประเมินการปฏิบติังานจาก
แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 
6. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

7. ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง ทศันศิลป์
กบังานอาชีพ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤  การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์ 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 

ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การอธิบาย การระบุ การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และ
การอภิปราย 

คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการจาํแนกอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ 
วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ 
สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม การประกอบอาชีพในสงัคมปัจจุบนั 
การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 
ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์ศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพือ่ประเมินความรู้ 
2. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานทศันศิลป์แลว้ถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่อาชีพใดเป็นผูส้ร้างสรรค์
ผลงานช้ินน้ี” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: ประติมากร) 

3. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ 

แลว้เลือกมา 1 อาชีพ และบอกทกัษะท่ีจาํเป็นของการประกอบอาชีพนั้น ๆ  โดยใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูล
จากแหล่งคน้ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ จากนั้นใหน้าํความรู้ท่ีไดม้า
อภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบั
นกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ ไดแ้ก่ จิตรกร (painter) ประติ
มากร (sculptor) สถาปนิก (architect) มณัฑนากร (decorator) นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์(product 
designer) นกัเขียนการ์ตูน (cartoonist) พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายอาชีพจิตรกร (painter) ใหน้กัเรียนฟังวา่ จิตรกร คือ ผูส้ร้างสรรคง์านจิตรกรรม
ทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นจิตรกรรมภาพคนเหมือน ภาพทิวทศัน ์ภาพธรรมชาติ ภาพสตัว ์ภาพดอกไม ้
ภาพหุ่นน่ิง ภาพเร่ืองราวการดาํรงชีวิต เป็นตน้ โดยใชเ้ทคนิควิธีการต่าง ๆ ผา่นกระบวนการสร้างสรรค์
ตามความถนดัของแต่ละบุคคล จิตรกรเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและเป็นท่ียอมรับในสงัคมทัว่ไป เป็นผู ้
สร้างสรรคส่ิ์งสวยงามใหแ้ก่สงัคม แลว้อธิบายคุณสมบติัสาํคญัของอาชีพจิตรกรใหน้กัเรียนฟัง พร้อม
กบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายอาชีพประติมากร (sculptor) ใหน้กัเรียนฟังวา่ ประติมากร คือ ผูส้ร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรม ทั้งขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ เช่น เหรียญชนิดต่าง ๆ ภาชนะ เคร่ืองประดบั
ตกแต่ง พระพุทธรูป และรูปป้ันอนุสาวรีย ์โดยแสดงคุณค่าทางความงามจากรูปร่าง รูปทรง และพื้นผวิ 

ช่ัวโมงที ่29 อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานทศันศิลป์ 
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ตลอดจนแสงเงาจากธรรมชาติท่ีส่องมากระทบบนผลงานประติมากรรม แลว้อธิบายคุณสมบติัสาํคญั
ของอาชีพประติมากรใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

5. ครูอธิบายอาชีพสถาปนิก (architect) ใหน้กัเรียนฟังวา่ สถาปนิก (architect) คือ ผูอ้อกแบบ
และวางแผนในการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม เป็นผูท่ี้เขา้ใจมาตรฐานการก่อสร้าง เขา้ใจหนา้ท่ีใชส้อย 
รวมถึงวสัดุท่ีจะนาํมาก่อสร้าง สถาปนิกตอ้งไดรั้บการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และไดรั้บใน
อนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม จึงจะเป็นสถาปนิกได ้แลว้อธิบายคุณสมบติัสาํคญัของอาชีพ
สถาปนิกใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

6. ครูอธิบายอาชีพมณัฑนากร (decorator) ใหน้กัเรียนฟังวา่ มณัฑนา คือ ผูอ้อกแบบประดิษฐ์
และตกแต่ง ไดแ้ก่ การตกแต่งภายใน (interior designer) อาคารสถานท่ี โดยการออกแบบและจดัหา
เคร่ืองตกแต่งต่าง ๆ ใหต้รงเป้าหมายและประโยชนใ์ชส้อย และควบคุมการตกแต่ง มณัฑนากรจะตอ้งมี
พื้นฐานทางศิลปะและเป็นบุคคลท่ีมีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดเชิงสร้างสรรค ์แลว้อธิบาย
คุณสมบติัสาํคญัของอาชีพมณัฑนากรใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

7. ครูอธิบายอาชีพนกัออกแบบผลิตภณัฑ ์(product designer) ใหน้กัเรียนฟังวา่ คือ ผูอ้อกแบบ
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ เช่น รถยนต ์เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ของตกแต่ง หีบห่อ กราฟิก เคร่ืองประดบั
โลหะหรือพลาสติก เป็นตน้ รวมทั้งเป็นผูเ้ขียนแบบ พฒันาผลิตภณัฑ ์และควบคุมดูแลการผลิตให้
เป็นไปตามแบบท่ีตอ้งการ แลว้อธิบายคุณสมบติัสาํคญัของอาชีพนกัออกแบบผลิตภณัฑใ์หน้กัเรียนฟัง 
พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

8. ครูอธิบายอาชีพนกัเขียนการ์ตูน (cartoonist) ใหน้กัเรียนฟังวา่ นกัเขียนการ์ตูน คือ ผู ้
สร้างสรรคแ์ละกาํหนดลกัษณะของตวัการ์ตูนแต่ละตวัตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้การเขียนการ์ตูนมีทั้ง
การวาดตวัการ์ตูนดว้ยดินสอ ลงดว้ยหมึกและสีตามตอ้งการดว้ยสีจริง การวาดและลงสีจากโปรแกรม
การวาดภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ ใหเ้ขา้กบัแนวเน้ือเร่ืองท่ีวางกรอบไว ้เพื่อนาํไปใชพ้ิมพแ์ลว้จาํหน่าย 
หรือดว้ยวตัถุประสงคต์ามท่ีผูว้า่จา้งตอ้งการ แลว้อธิบายคุณสมบติัสาํคญัของอาชีพนกัเขียนการ์ตูนให้
นกัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

9. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ทศันศิลป์ โดยศึกษาวา่แต่ละอาชีพตอ้งใชท้กัษะดา้นใดบา้ง แลว้จดบนัทึกลงในแบบจดบนัทึกและวาด
ภาพประกอบตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1) จิตรกร (painter)  
2) ประติมากร (sculptor) 
3) สถาปนิก (architect) 
4) มณัฑนากร (decorator) 
5) นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์(product designer) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3   204 

6) นกัเขียนการ์ตูน (cartoonist) 
 10. ครูถามคาํถามเกีย่วกบัประเทศสมาชิกอาเซียนว่า นักเรียนรู้จักจิตรกรในประเทศสมาชิก
อาเซียนหรือไม่ ถ้ารู้จักให้ยกตัวอย่างมา 1 คน (แนวคาํตอบ: รู้จัก วนั นาท จิตรกรในประเทศกมัพูชา) 

11. แต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ ระบุและอภิปรายถึงทกัษะในการประกอบ
อาชีพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละหวัขอ้ วิธีการและเน้ืองานในแต่ละอาชีพโดยครูคอยใหค้าํแนะนาํ 

12. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกีย่วกบัการประกอบอาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานทศันศิลป์ ว่า
จะต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีศีลธรรม ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 13. ครูสอบถามนกัเรียนวา่อาชีพทางทศันศิลป์อาชีพใดบา้งท่ีนกัเรียนสนใจ และตอ้งการ
ศึกษาต่อท่ีสถาบนัการศึกษาใด 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเร่ือง อาชีพท่ีเก่ียวข้องกับงานทัศนศิลป์ วา่ตอ้งใช้

ทกัษะและความรู้ดา้นใดบา้งใหต้รงกบัอาชีพนั้น ๆ โดยครูคอยใหค้วามรู้เพิม่เติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่
เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปหาภาพผลงานทศันศิลป์ทีป่ระทบัใจมา 1 ช้ิน จากน้ันให้นําภาพ
ผลงานช้ินน้ันมาอภปิรายเกีย่วกบัรูปแบบของผลงานตามความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนปฏิบติั ใบกิจกรรมท่ี 44  ระบคุุณสมบัติสาํคัญของอาชีพท่ีเก่ียวกับงานทัศนศิลป์ 

แลว้นาํเสนอผลงานใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง 
2. นกัเรียนศึกษาอาชีพท่ีสนใจ จดัทาํเป็นแผนท่ีความคิด ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการศึกษาจนถึง

ขั้นประกอบอาชีพจนประสบความสาํเร็จ 
3. นกัเรียนศึกษาประวติัของผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ท่ีช่ืนชม วา่เพราะ

เหตุใดจึงประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ 
ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนสามารถนาํความรู้เร่ือง อาชีพท่ีเก่ียวข้องกับงานทัศนศิลป์ มาใชใ้นการตดัสินใจใน

การเลือกเรียนดา้นศิลปะในอนาคต หรือนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนไปใหค้าํแนะนาํผูอ่ื้นท่ีมีความ
สนใจ 
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8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 

– นกัเรียนสมัภาษณ์ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ท่ีนกัเรียนสนใจ เพื่อศึกษา
แนวทางการทาํงานและคุณสมบติัในการประกอบอาชีพ แลว้นาํมาเล่าใหเ้พื่อน ๆ ฟัง 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
 – นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานตามอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ท่ีช่ืนชอบ เพื่อเรียนรู้ทกัษะ
การทาํงานในวิชาชีพนั้น แลว้นาํผลงานมาเสนอใหค้รูและเพื่อน ๆ ร่วมติชม 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 
 2. ตวัอยา่งภาพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพทางทศันศิลป์ 

3. ตวัอยา่งภาพศิลปินหรือผูท่ี้ประกอบอาชีพทางทศันศิลป์ท่ีมีช่ือเสียง 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
6. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
 

ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่15 
การวเิคราะห์รูปแบบ เนือ้หา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 1 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ทศันศิลป์กบัอาชีพ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น หรือ
ของศิลปิน (ศ 1.1 ม. 3/8) 
 
2. สาระสําคญั 

การวิเคราะห์งานทศันศิลป์ เป็นการดูลกัษณะภาพรวมของผลงาน พิจารณารูปแบบการ
ถ่ายทอดวา่เป็นแบบใด มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัอะไร และมีคุณค่าอยา่งไร 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤  จุดประสงค์การเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถวิเคราะห์งานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้นได ้

✤  จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (นําทาง) 
1. รู้และเขา้ใจรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น หรือของ

ศิลปิน (K) 
2. เห็นความสาํคญัและประโยชนข์องการเรียนรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงาน

ทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น หรือของศิลปิน (A)        
3. มีทกัษะในการวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของ

ตนเองและผูอ่ื้น หรือของศิลปิน (K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
1. รู้และเขา้ใจรูปแบบ 
เน้ือหา และคุณค่าใน
งานทศันศิลป์ของตนเอง
และผูอ่ื้น หรือของ
ศิลปิน 

   1. สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 
2. จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบประเมินผล เร่ือง
ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 

– แบบบนัทึกการจดบนัทึก
และวาดภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 

2. เห็นความสาํคญัและ
ประโยชน์ของการเรียน
รูปแบบ เน้ือหา และ
คุณค่าในงานทศันศิลป์
ของตนเองและผูอ่ื้น 
หรือของศิลปิน     

   1. สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การวเิคราะห์รูปแบบ เน้ือหา 
และคุณค่าในงานทศันศิลป์ 
2. สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์นการ
ปฏิบติักิจกรรม 
3. สังเกตจากความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
ประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3. มีทกัษะในการวเิคราะห์
และอภิปรายรูปแบบ 
เน้ือหา และคุณค่าใน
งานทศันศิลป์ของตนเอง
และผูอ่ื้น หรือของ
ศิลปิน 

   1. สังเกตจากการวเิคราะห์
รูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าใน
งานทศันศิลป์ 
2. จากการใชค้วามคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบติักิจกรรม 
3. สังเกตจากความตั้งใจและการ
ปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน 
4. สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
5. ประเมินการปฏิบติังานจาก
แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3   208 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
6. ประเมินการปฏิบติังานตาม
แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 
7. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 
8. ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง ทศันศิลป์กบั
งานอาชีพ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤  การวิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
 
 
 

ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการอภิปราย 
คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลงานทศันศิลป์ 
วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตผลงานทศันศิลป์ 
สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 
ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์ศันศิลป์ 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3   209 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียนวา่ “นกัเรียนรู้หรือไม่วา่ การวิเคราะห์งานทศันศิลป์ คืออะไร” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: รู้ 
เป็นการดูลกัษณะภาพรวมของผลงาน พิจารณารูปแบบการถ่ายทอดวา่เป็นแบบใด มีเน้ือหาเก่ียวกบั
อะไร และมีคุณค่าอยา่งไร) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และคุณค่า
ในงานทศันศิลป์ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปหาภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีประทบัใจมา 1 ช้ิน 

จากนั้นใหน้าํภาพผลงานช้ินนั้นมาอภิปรายเก่ียวกบัรูปแบบของผลงานตามความรู้ ความเขา้ใจ และ
ประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่การวิเคราะห์งานทศันศิลป์ เป็นการดูลกัษณะภาพรวมของ
ผลงาน พิจารณารูปแบบการถ่ายทอดวา่เป็นแบบใด มีเน้ือหาเก่ียวกบัอะไร และมีคุณค่าอยา่งไร 

3. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ การวิเคราะห์รูปแบบในงานทศันศิลป์ สามารถแบ่งออกเป็น 3
รูปแบบ คือ รูปแบบเหมือนจริง (realism) รูปแบบตดัทอน (distortion) รูปแบบตามความรู้สึก 
(expressionism) โดยอธิบายรูปแบบในงานทศันศิลป์แต่ละรูปแบบใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพตวัอยา่ง
มาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ การวิเคราะห์เน้ือหาในงานทศันศิลป์ สามารถแบ่งออกเป็น 6
เน้ือหา คือ เน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ เน้ือหาเก่ียวกบับุคคล เน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ เน้ือหาเก่ียวกบั
สงัคม เน้ือหาเก่ียวกบัอารมณ์ โดยอธิบายเน้ือหาในงานทศันศิลป์แต่ละเน้ือหาใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํ
ภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

5. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ การวิเคราะห์คุณค่าในงานทศันศิลป์ สามารถแบ่งออกเป็น 3
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความงาม ดา้นสาระ และดา้นอารมณ์ความรู้สึก โดยอธิบายคุณค่าในงานทศันศิลป์แต่
ละดา้นใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อม
กบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

ช่ัวโมงที ่30 การวเิคราะห์รูปแบบ เนือ้หา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ 
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6. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ร่วมกนัวิเคราะห์งานทศันศิลป์ ลงในแบบบนัทึก
การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  

1) การวิเคราะห์รูปแบบในงานทศันศิลป์  
2) การวิเคราะห์เน้ือหาในงานทศันศิลป์ 
3) การวิเคราะห์คุณค่าในงานทศันศิลป์  

 7. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกีย่วกบัการวเิคราะห์งานทศันศิลป์ โดยจะต้องใช้หลกัเหตุผล
เพือ่ให้มีความยุตธิรรม ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

8. แต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลงานโดยการอภิปรายงานทศันศิลป์จาํแนกตามการวิเคราะห์
รูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ โดยครูร่วมสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการวิเคราะห์
ผลงานท่ีนกัเรียนนาํเสนอใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีมีเหตุผล 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเร่ือง การวิเคราะห์รูปแบบ เนือ้หา และคุณค่าในงาน

ทัศนศิลป์ โดยครูคอยใหค้วามรู้เพ่ิมเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่าการจัดนิทรรศการมีรูปแบบในการจัดกีแ่บบ 

อะไรบ้าง พร้อมทั้งยกตวัอย่างประกอบ โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด 
อนิเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น จากน้ันให้นําความรู้ทีไ่ด้มาอภปิรายตามความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมต่อไปน้ี 
– ใบกิจกรรมท่ี 45 วิเคราะห์รูปแบบในงานทัศนศิลป์  
– ใบกิจกรรมท่ี 46 พิจารณาข้อความเก่ียวกับเนือ้หาในงานทัศนศิลป์  
– ใบกิจกรรมท่ี 47 วิเคราะห์คุณค่าในงานทัศนศิลป์ด้านความงาม  
2. นาํเสนอใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง 
3. ใหน้กัเรียนเลือกผลงานของศิลปินไทย และศิลปินสากล มาวิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และ

คุณค่าของผลงานช้ินนั้น ๆ แลว้นาํมาอภิปรายร่วมกนัวา่เพราะเหตุใดผลงานของศิลปินคนท่ีนกัเรียน
เลือกมาจึงไดรั้บการยอมรับ 

ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง การวิเคราะห์รูปแบบ เนือ้หา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ มา

ประยกุตใ์ชก้บัการสร้างผลงานของตนเอง 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3   211 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
 วิเคราะห์ผลงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีสนใจ เพื่อนาํผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการ
สร้างผลงานของตนเอง 
 2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
 – นกัเรียนวิเคราะห์ขอ้บกพร่องในผลงานทศันศิลป์ของตนเอง เพื่อปรับปรุงสร้างสรรค์
ผลงานทศันศิลป์ใหเ้กิดการพฒันาไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง และมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 – นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซียน โดยการค้นคว้าภาพงานทศันศิลป์จากเวบ็ไซต์ 
www.asianart.com เลอืกผลงานศิลปินประเทศสมาชิกอาเซียนทีช่ื่นชอบมา 1 ภาพ นํามาวเิคราะห์
รูปแบบ เนือ้หา และคุณค่าของผลงานทศันศิลป์ 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 

2. หอศิลป์  
 3. ภาพตวัอยา่งผลงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
6. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่16 
การจัดนิทรรศการ 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม และนาํไปจดันิทรรศการ  
(ศ 1.1 ม. 3/11)  
 
2. สาระสําคญั 

การจดันิทรรศการ หมายถึงการแสดงผลงานสินคา้ผลิตภณัฑห์รือกิจกรรมใหค้นทัว่ไปไดช้ม 
เพื่อเผยแพร่ใหผู้ช้มไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ บุคคลท่ีช่วยส่งเสริมใหป้ระสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่ ผูจ้ดั
นิทรรศการและผูช้มนิทรรศการ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤  จุดประสงค์การเรียนรู้ (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– สามารถจดันิทรรศการงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม 

✤  จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (นําทาง) 
1. รู้และเขา้ใจการใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนในการจดันิทรรศการ (K) 
2. เห็นความสาํคญัและประโยชนข์องการจดันิทรรศการ (A) 
3. มีทกัษะในการเลือกงานทศันศิลป์โดยการใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนและนาํไปจดั

นิทรรศการได ้(K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
1. รู้และเขา้ใจการใช้
เกณฑท่ี์กาํหนดข้ึนใน
การจดันิทรรศการ 

   1. สังเกตจากการถามและการแสดง
ความคิดเห็น 
2. จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 
4. จากการตรวจแบบทดสอบหลงั
เรียน 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบทดสอบหลงัเรียน 
– แบบประเมินผล เร่ือง
ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 

– แบบบนัทึกการจดบนัทึก
และวาดภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2. เห็นความสาํคญัและ
ประโยชน์ของการจดั
นิทรรศการ 

   1. สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อการ
จดันิทรรศการ 

2. สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์นการ
ปฏิบติักิจกรรม 

3. สังเกตจากความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. ประเมินพฤติกรรมตามแบบการ
ประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

3. มีทกัษะในการเลือกงาน
ทศันศิลป์โดยการใช้
เกณฑท่ี์กาํหนดข้ึนและ
นาํไปจดันิทรรศการได ้

   1. สังเกตจากการใชว้สัดุ อุปกรณ์
อยา่งถกูตอ้งและประหยดั 
2. สังเกตจากการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติักิจกรรม 
3. สังเกตจากความตั้งใจและการ
ปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน 
4. สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
5. ประเมินการปฏิบติังานจากแบบ
บนัทึกการจดบนัทึกและวาด
ภาพประกอบ 
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
6. ประเมินพฤติกรรมตามแบบการ
ประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

7. ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง ทศันศิลป์กบั
งานอาชีพ 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤  การจดันิทรรศการ 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย การอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล การบรรยาย และการอภิปราย 
คณติศาสตร์ การปฏิบติังานตามขั้นตอนและการประเมินผลงาน 
วทิยาศาสตร์ การสงัเกตตวัอยา่งการจดันิทรรศการ 
สังคมศึกษาฯ การปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
การงานอาชีพฯ การจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 
ภาษาต่างประเทศ การอ่าน การเขียนคาํศพัทท์ศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 

 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียนวา่ “นกัเรียนคิดวา่บุคคลใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดันิทรรศการ” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: ผู ้
จดันิทรรศการและผูช้มนิทรรศการ) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนวา่มีนกัเรียนคนใดเคยไปงานนิทรรศการมาบา้งหรือไม่ ถา้มีให้
นกัเรียนเล่าประสบการณ์การไปงานนิทรรศการใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง โดยครูคอยซกัถามเก่ียวกบั
ลกัษณะงานนิทรรศการ 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้วา่การจดันิทรรศการมีรูปแบบใน

การจดัก่ีแบบ อะไรบา้ง พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ โดยใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งคน้ขอ้มูล 
เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ จากนั้นใหน้าํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ 
ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยั
บา้ง 

2. ครูอธิบายความหมายของนิทรรศการใหน้กัเรียนฟังวา่ นิทรรศการ หมายถึง การแสดงผล
งานสินคา้หรือกิจกรรมใหค้นทัว่ไปไดช้ม เพื่อเผยแพร่ใหผู้ช้มไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ ซ่ึงมีเกณฑท่ี์
กาํหนดข้ึนในการจดันิทรรศการ แลว้อธิบายเพิ่มเติมวา่ บุคคลท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมใหก้ารจดั
นิทรรศการประสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่ ผูจ้ดันิทรรศการและ ผูช้มนิทรรศการ พร้อมกบัใหน้กัเรียน
ซกัถาม 

3. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ นิทรรศการท่ีนิยมจดักนัโดยทัว่ไป แบ่งรูปแบบการจดัไดเ้ป็น 3 
แบบ คือ นิทรรศการถาวร นิทรรศการชัว่คราว และนิทรรศการเคล่ือนท่ี โดยอธิบายรูปแบบของการจดั
นิทรรศการแต่ละรูปแบบใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพตวัอยา่งมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพให้
นกัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายความรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบัประเทศสมาชิกอาเซียนว่า ประเทศมาเลเซียมี 
“พพิธิภณัฑ์บ้าบ๋า-ย่าหยา” คอื ชาวจีนทีสื่บเช้ือสายจากตระกลูช้ันสูง มีวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ
ตวัเอง ทั้งเร่ืองอาหาร การแต่งกาย และบ้านเรือน พพิธิภณัฑ์แห่งนีป้รับปรุงมาจากบ้านเรือนบรรพ

ช่ัวโมงที ่31 การจัดนิทรรศการ 
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บุรุษของชาวบ้าบ๋า–ย่าหยา ซ่ึงสร้างขึน้ในศตวรรษที ่19 ภายในจัดแสดงเกีย่วกบัวถิชีีวติของชาวบ้าบ๋า–
ย่าหยา 

5. ครูอธิบายจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการจดันิทรรศการ ระยะเวลาและกาํหนดวลาในการ
จดันิทรรศการใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

6. ครูอธิบายสถานท่ีในการจดันิทรรศการใหน้กัเรียนฟังวา่ สถานท่ีจดันิทรรศการสามารถแยก
ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ การจดัภายนอกหรือกลางแจง้และการจดัภายในหรือในร่ม พร้อมกบัใหน้กัเรียน
ซกัถาม โดยอธิบายสถานท่ีจดันิทรรศการแต่ละลกัษณะใหน้กัเรียนฟัง แลว้นาํภาพตวัอยา่งมาให้
นกัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

7. ครูอธิบายขั้นตอนการจดัแสดงนิทรรศการใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
 
 
 
1. ครูทบทวนขั้นตอนการจดัแสดงนิทรรศการจากชัว่โมงก่อน 
2. ครูอธิบายหลกัการจดันิทรรศการใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
3. ครูอธิบายหลกัการชมนิทรรศการและการประเมินผลงานนิทรรศการใหน้กัเรียนฟัง พร้อม

กบัใหน้กัเรียนซกัถาม 
4. ครูถามคาํถามประเทศสมาชิกอาเซียนว่า นักเรียนรู้หรือไม่ว่า พพิธิภณัฑ์อารยธรรมเอเชีย

ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใด (แนวคาํตอบ: ประเทศสิงคโปร์) 
5. นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขั้นตอนและเกณฑท่ี์กาํหนดในการจดันิทรรศการผลงานทศันศิลป์ 

แลว้ร่วมกนัรวบรวมผลงานทศันศิลป์เพื่อนาํมาคดัเลือกตามเกณฑท่ี์กาํหนด เพื่อจดันิทรรศการผลงาน
ทศันศิลป์ร่วมกนั 

6. นกัเรียนร่วมกนัจดันิทรรศการผลงานทศันศิลป์ แบ่งหนา้ท่ีในการทาํงานตามขั้นตอนการ
จดันิทรรศการ โดยครูคอยควบคุมดูแลการจดันิทรรศการตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1) รูปแบบของการจดันิทรรศการ 
2) จุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการจดันิทรรศการ 
3) ระยะเวลาและกาํหนดเวลาในการจดันิทรรศการ 
4) สถานท่ีในการจดันิทรรศการ 
5) ขั้นตอนการจดัแสดงนิทรรศการศิลปะ 
6) หลกัการจดันิทรรศการ 
7) หลกัการชมนิทรรศการ 

ช่ัวโมงที ่32 การจัดนิทรรศการ (ต่อ) 
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8) การประเมินผลงานนิทรรศการ 
 7. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถงึการปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนั โดยทุกคนจะต้องมีความสามัคคี
และมีความรับผดิชอบ ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

8. ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมินการจดันิทรรศการทศันศิลป์ ถึงขอ้ดีและขอ้ดอ้ยท่ีตอ้งนาํไป
ปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดประสบการณ์ในการปฏิบติักิจกรรม 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนับรรยายสรุปเร่ือง การจัดนิทรรศการ วา่มีความสาํคญัต่อนกัเรียนใน

การเผยแพร่ผลงานและช่วยใหว้งการศิลปะมีการพฒันากา้วหนา้ต่อไป โดยครูคอยใหค้วามรู้เพิ่มเติมใน
ส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปหาภาพผลงานทศันศิลป์ทีป่ระทบัใจมา 1 ช้ิน จากน้ันให้นําภาพ
ผลงานช้ินน้ันมาอภปิรายว่าผลงานมีการสะท้อนคุณค่าของวฒันธรรมอย่างไร ตามความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติั ใบกิจกรรมท่ี 48 ตอบคาํถามการจัดนิทรรศการ แลว้นาํเสนอใหค้รูและ

เพื่อน ๆ ฟัง 
2. รวบรวมผลงานทศันศิลป์ของตนเองเพ่ือนาํมาคดัเลือกและประเมินตามเกณฑก์ารจดั

นิทรรศการ แลว้นาํมาใหค้รูและเพ่ือน ๆ ช่วยกนัติชมเก่ียวกบัขอ้ดีและขอ้ดอ้ยท่ีจะตอ้งนาํไปปรับปรุง
แกไ้ขใหดี้ข้ึน  

3. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
4. นกัเรียนทาํโครงงานตามความสนใจ (หรือตวัอยา่งโครงงานในหนงัสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั) 
ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง การจัดนิทรรศการ มาใชใ้นการจดันิทรรศการศิลปะ หรือนิทรรศการ

ในวิชาต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชนต่์อสาธารณะ 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
 – นกัเรียนจดัทาํนิทรรศการโลกแห่งศิลปะ มีการประกวดวาดภาพ เรียงความ เพื่อใหรุ่้นนอ้ง
ในโรงเรียน หรือเดก็ ๆ ในชุมชน ไดศึ้กษาเรียนรู้ความสาํคญัของศิลปะท่ีมีต่อมนุษยแ์ละโลก  
 2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
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– นกัเรียนหาโอกาสชมนิทรรศการท่ีสนใจเพ่ิมเติมแลว้นาํความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาตนเอง 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต  

2. สถานท่ีจดันิทรรศการ 
 3. ตวัอยา่งภาพการจดันิทรรศการผลงานทศันศิลป์ โปสเตอร์ แผน่พบั ฯลฯ งานนิทรรศการ
ผลงานทศันศิลป์ 

4. วสัดุ อุปกรณ์ในการจดันิทรรศการ 
5. แหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
8. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
 

ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่5  
ทศันศิลป์กบัคุณค่าวฒันธรรม 

ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรียนรู้        เวลา 4 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทกัษะ/กระบวนการ 
– การศึกษาคน้ควา้ 
– การสังเกต 
– การวเิคราะห์ 
– การอภิปราย 
– การจาํแนก 
– การสาํรวจ 
– การเปรียบเทียบ 
– การปฏิบติัการสร้างผลงาน  
– การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
– มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนเร่ืองทศันศิลป์กบั
คุณค่าวฒันธรรม 

– เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทศันศิลป์กบั
คุณค่าวฒันธรรม 

– ตระหนกัถึงความสาํคญัของทศันศิลป์กบั
คุณค่าวฒันธรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
– การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– การศึกษาคน้ควา้งานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่า
ของวฒันธรรมและงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของ
วฒันธรรมไทยและสากล 

– การอภิปรายงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของ
วฒันธรรม 

– การจาํแนกงานทศันศิลป์ 
– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– การทาํโครงงาน 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– ใบกิจกรรม 
– แบบบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน 

ความรู้ 
– งานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่าของ
วฒันธรรม 

– ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยั
ของวฒันธรรมไทยและสากล 

ทศันศิลป์กบั
คุณค่าวฒันธรรม 
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ผงัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ทศันศิลป์กบัคุณค่าวฒันธรรม 

ขั้นที ่1 ผลลพัธ์ปลายทางทีต้่องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
1. ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม (ศ 1.2 ม. 3/1) 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล (ศ 1.2  ม. 3/2) 
ความเข้าใจทีค่งทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. อาหารทางใจท่ีมนุษยต์อ้งการและไดส้ร้างสรรค ์

พฒันา สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบนักคื็อ
ผลงานศิลปะ ซ่ึงจะสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม
ตามประเภทของผลงาน 

2. งานทศันศิลป์ไทยในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรม
ไทยลว้นมีความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ท่ี
แตกต่างกนัทั้งดา้นรูปแบบและความงาม ไม่วา่
จะเป็นงานจิตรกรรม งานประติมากรรม หรือ
งานสถาปัตยกรรม 

3. งานทศันศิลป์สากลในแต่ละยคุสมยัลว้นมี
เอกลกัษณ์ รูปแบบ คุณค่า จุดกาํเนิด และแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั ทั้งใน
งานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงาน
สถาปัตยกรรม 

คาํถามสําคญัทีท่าํให้เกดิความเข้าใจทีค่งทน 
1. งานทศันศิลป์สะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม

อยา่งไร 
2. งานทศันศิลป์ไทยแบ่งเป็นก่ีประเภท 

อะไรบา้ง 
3. งานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทยมี

อะไรบา้ง 
4. งานทศันศิลป์สากลแบ่งเป็นก่ีประเภท 

อะไรบา้ง 
5. งานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมสากล

มีอะไรบา้ง 
6. งานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทย

กบัวฒันธรรมสากลมีความแตกต่างกนั
อยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนทีนํ่าไปสู่ความเข้าใจทีค่งทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญัท่ีควรรู้ ไดแ้ก่ 

– ชาวอสัซีเรียน 
– ศิลปะลทัธิสัจนิยม 
– ศิลปะลทัธิประทบัใจ 
– ศิลปะลทัธิประทบัใจยคุหลงั 

2. งานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 

ทกัษะ/ความสามารถของนักเรียนทีนํ่าไปสู่
ความเข้าใจทีค่งทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อภิปรายงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของ

วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมสากล 
2. บอกคุณค่าของงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่า

ของวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมสากล 
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์

ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล 
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แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
1) งานจิตรกรรม เป็นงานทศันศิลป์ท่ีสามารถส่ือ
ความงามและความรู้สึกไปสู่ผูดู้หรือผูช่ื้นชม
ไดโ้ดยง่าย  
2) งานประติมากรรม เป็นงานทศันศิลป์ท่ี
สามารถส่ือความงามและความรู้สึกดว้ย
รูปทรงและพ้ืนผวิ โดยมีแสงสวา่งท่ีส่องมา
กระทบใหเ้กิดแสงเงาจากมิติความต้ืนลึกของ
รูปทรง  

3) งานสถาปัตยกรรม เป็นงานทศันศิลป์ท่ีเกิด
จากการออกแบบโครงสร้างและการสร้างดว้ย
กรรมวิธีการสร้างสรรคแ์บบต่าง ๆ ใหเ้ป็น
รูปทรงทางความงามและทางประโยชนใ์ช้
สอย มีลกัษณะ 3 มิติ  

3. ความแตกต่างของทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของ
วฒันธรรมไทย เร่ิมจาก  
1) สมยัเชียงแสน  
2) สมยัสุโขทยั  
3) สมยัอยธุยา  
4) สมยัรัตนโกสินทร์ 

4. ความแตกต่างของทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของ
วฒันธรรมสากล เร่ิมจาก  
1) สมยัเมโสโปเตเมีย  
2) สมยัอียปิต ์ 
3) สมยักรีก  
4) สมยัโรมนั  
5) สมยัโรมาเนสก ์ 
6) สมยักอทิก  
7) สมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยา 
8) สมยับาโรก  

4. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ในยคุสมยัของ
วฒันธรรมไทยและสากล 

5. จดบนัทึกและวาดภาพเก่ียวกบังานทศันศิลป์
ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล 
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9) สมยัโรโกโก 
10) สมยัคลาสสิกใหม่ 

ขั้นที ่2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
ตามทีก่าํหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานทีนั่กเรียนต้องปฏบิตัิ 
– การศึกษาคน้ควา้ การอภิปราย การวิเคราะห์ การจาํแนก และการเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ประเภท
ต่าง ๆ ของวฒันธรรมไทยและสากล 

– การสาํรวจงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ของวฒันธรรมไทย 
– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ของวฒันธรรมไทยและสากล 
– การทศันศึกษางานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ของวฒันธรรมไทยและสากล 
– การจดัทาํโครงงานงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ของวฒันธรรมไทยและสากล 
2. วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
– การทดสอบ 
– การสงัเกต 
– การสุ่มสอบถาม 
– การสนทนาซกัถาม 
– การจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ 
– การฝึกปฏิบติัระหวา่งเรียน 
– การประเมินผลดา้นความรู้ 
– การประเมินผลดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– การประเมินผลดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
– การประเมินผลเร่ือง ทศันศิลป์กบัคุณค่า
วฒันธรรม 

เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาด
ภาพประกอบ 

– แบบประเมินผลดา้นความรู้ 
– แบบบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน 
– แบบประเมินผลดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
– แบบประเมินผล เร่ือง ทศันศิลป์กบัคุณค่า
วฒันธรรม 

3. ส่ิงทีมุ่่งประเมิน 
– ความสามารถในการอภิปรายงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 
– ความสามารถในการเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและ
สากล 

– ความสามารถในการวิเคราะห์งานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ของวฒันธรรมไทยและสากล 
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– ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดจินตนาการเก่ียวกบังานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ของ
วฒันธรรมไทยและสากล 

– ความสามารถในการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบังานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ของวฒันธรรม
ไทยและสากล 

– พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือสตัย ์ความรับผดิชอบ และยอมรับผูอ่ื้น 
ขั้นที ่3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 17 งานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม                          1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 18 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัวฒันธรรมไทย     3 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 19 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัวฒันธรรมสากล   3 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่17 
งานทศันศิลป์กบัการสะท้อนคุณค่าของวฒันธรรม 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 1 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ทศันศิลป์กบัคุณค่าวฒันธรรม 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม (ศ 1.2 ม. 3/1) 
 
2. สาระสําคญั 

งานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมไทย ไดแ้ก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปัตยกรรม 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤  จุดประสงค์การเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– อภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมได ้

✤  จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (นําทาง) 
1. รู้และเขา้ใจงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม (K) 
2. ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม (A) 
3. มีทกัษะในการอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม (K, P) 

 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
1. รู้และเขา้ใจงาน
ทศันศิลป์ท่ีสะทอ้น
คุณค่าของวฒันธรรม 

 

   1. สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

2. จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ

– แบบทดสอบก่อนเรียน 
– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 
4. จากการตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

– แบบประเมินผล เร่ือง
ทศันศิลป์กบัคุณค่า
วฒันธรรม 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 
 

2. ตระหนกัและเห็น
ความสาํคญัของงาน
ทศันศิลป์ท่ีสะทอ้น
คุณค่าของวฒันธรรม 

 

   1. สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่า
ของวฒันธรรม 
2. สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 

3. สังเกตจากความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 

3. มีทกัษะในการอภิปราย
เก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ี
สะทอ้นคุณค่าของ
วฒันธรรม 

 

   1. สังเกตจากการอภิปราย
เก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ี
สะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 

2. สังเกตจากการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติั
กิจกรรม 
3. สังเกตจากความตั้งใจและ
การปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอน 
4. สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
5. ประเมินการปฏิบติังานจาก
แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
6. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 
7. ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง ทศันศิลป์
กบัคุณค่าวฒันธรรม 

หมายเหตุ: ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤  งานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 

ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การอธิบาย การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการ
อภิปราย 

คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการจาํแนกงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 
วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตผลงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 
สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 
ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์ศันศิลป์ 
 
 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3   227 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพือ่ประเมินความรู้ 
2. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานทศันศิลป์แลว้ถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่งานทศันศิลป์ช้ินน้ีสะทอ้น
คุณค่าของวฒันธรรมหรือไม่ อยา่งไร” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: สะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมใน
ดา้นเอกลกัษณ์ทางศิลปกรรม) 

3. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบังานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่าของ
วฒันธรรม เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปหาภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีประทบัใจมา 1 ช้ิน 

จากนั้นใหน้าํภาพผลงานช้ินนั้นมาอภิปรายวา่ผลงานมีการสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมอยา่งไร ตาม
ความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบันกัเรียนวา่ใครมีส่ิง
ใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ งานทศันศิลป์ทั้งในอดีตและปัจจุบนัมีการสร้างสรรคข้ึ์นโดย
อาศยัคติความเช่ือทางวฒันธรรมมาเป็นแรงดลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานประเภทต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
งานจิตรกรรม งานประติมากรรม หรืองานสถาปัตยกรรม ผลงานต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
คุณค่าของวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรักความผกูพนัของคนในครอบครัว ความเคารพกตญัญู
ต่อผูใ้หญ่และผูมี้พระคุณ ความศรัทธาในการทาํบุญใหท้าน เอกลกัษณ์ทางศิลปกรรม พิธีกรรมท่ีสร้าง
ความสมัพนัธ์ ความสามคัคีของชุมชน ความสุขและความสุนทรียะ เป็นตน้ พร้อมกบัใหน้กัเรียน
ซกัถาม 

3. ครูอธิบายประเภทของงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมใหน้กัเรียนฟังวา่ 
สามารถแบ่งออกเป็นงานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงานสถาปัตยกรรม พร้อมกบัใหน้กัเรียน
ซกัถาม 

4. ครูอธิบายงานจิตรกรรมใหน้กัเรียนฟังวา่ เป็นงานทศันศิลป์ท่ีสามารถส่ือความงามและ
ความรู้สึกไปสู่ผูดู้หรือผูช่ื้นชมไดโ้ดยง่าย แลว้นาํภาพตวัอยา่งผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบาย
ภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

ช่ัวโมงที ่33 งานทศันศิลป์กบัการสะท้อนคุณค่าของวฒันธรรม 
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5. ครูอธิบายงานประติมากรรมใหน้กัเรียนฟังวา่ เป็นงานทศันศิลป์ท่ีสามารถส่ือความงามและ
ความรู้สึกดว้ยรูปทรงและพ้ืนผวิ โดยมีแสงสวา่งท่ีส่องมากระทบใหเ้กิดแสงเงาจากมิติความต้ืนลึกของ
รูปทรง แลว้นาํภาพตวัอยา่งผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัให้
นกัเรียนซกัถาม 

6. ครูอธิบายงานสถาปัตยกรรมใหน้กัเรียนฟังวา่ เป็นงานทศันศิลป์ท่ีเกิดจากการออกแบบ
โครงสร้างและการสร้างดว้ยกรรมวิธีการสร้างสรรคแ์บบต่าง ๆ ใหเ้ป็นรูปทรงทางความงามและทาง
ประโยชนใ์ชส้อย มีลกัษณะ 3 มิติ แลว้นาํภาพตวัอยา่งผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต และอธิบายภาพให้
นกัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

7. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ศึกษาคน้ควา้งานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของ
วฒันธรรมต่อผูส้ร้างสรรค ์จดบนัทึกลงในแบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ แลว้นาํเสนอ
ใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  

1) จิตรกรรม  
2) ประติมากรรม  
3) สถาปัตยกรรม  

8. แต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลงานโดยการอภิปรายรายงานท่ีศึกษาคน้ควา้ พร้อมทั้งจาํแนก
คุณค่าความแตกต่างกนัของผลงานทศันศิลป์ 

ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเร่ือง งานทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของ

วัฒนธรรม ท่ีสะทอ้นถึงคุณค่าในดา้นต่าง ๆ โดยครูคอยใหค้วามรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ
หรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่างานทศันศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวฒันธรรม
ไทยแตกต่างกนัอย่างไร พร้อมทั้งยกตวัอย่างประกอบ โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้นข้อมูล 
เช่น ห้องสมุด อนิเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น จากน้ันให้นําความรู้ทีไ่ด้มาอภปิรายตามความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติั ใบกิจกรรมท่ี 49 ศึกษาและอภิปรายผลงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่า

ของวัฒนธรรม แลว้นาํเสนอใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 
2. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมจดัทาํสมุดภาพผลงานทศันศิลป์ในปัจจุบนั วิเคราะห์ผลงาน

ทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ เพ่ือจาํแนกผลงานท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม แลว้นาํเสนอผลงานใหค้รู
และเพ่ือน ๆ ติชม 
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ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง งานทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐาน

ในการศึกษาศิลปะในระดบัสูง รวมทั้งสร้างจิตสาํนึกใหเ้กิดความตระหนกัถึงคุณค่าและความสาํคญั
ของงานทศันศิลป์ 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
 – นกัเรียนทศันศึกษาชมผลงานทศันศิลป์จากหอศิลป์ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยศึกษาวา่
งานทศันศิลป์สะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมอยา่งไร แลว้นาํมาเล่าใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 

– นักเรียนร่วมกนัจัดกจิกรรมเผยแพร่ผลงานทศันศิลป์ในท้องถิน่ทีส่ะท้อนคุณค่าของ
วฒันธรรม เพือ่ให้คนในชุมชนเกดิความตระหนักในวฒันธรรมไทย ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
 – นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม ถ่ายทอดจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค ์เก่ียวกบัวฒันธรรมไทย แลว้นาํเสนอผลงานของนกัเรียนวา่มีคุณค่าทางวฒันธรรม
ในผลงานอยา่งไร ใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง 
 – นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการประเทศสมาชิกอาเซียน โดยค้นคว้าภาพงานจิตรกรรม 
ประตมิากรรม และสถาปัตยกรรม ของประเทศสมาชิกอาเซียน เลอืกผลงานทีช่ื่นชอบมา 1 ภาพ 
นําเสนออภปิรายร่วมกนัว่าผลงานสะท้อนคุณค่าของวฒันธรรมของประเทศนั้นอย่างไร 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต  

2. หอศิลป์  
 3. ตวัอยา่งภาพผลงานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 
 4. วสัดุ อุปกรณ์สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
7. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
8. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        

แนวทางการพฒันา         
2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       

แนวทางการแกไ้ข         
3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        

เหตุผล          
4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       

 
ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่18 
ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยุคสมยัวฒันธรรมไทย 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 3 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ทศันศิลป์กบัคุณค่าวฒันธรรม 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 

เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล  
(ศ 1.2 ม. 3/2) 
 
2. สาระสําคญั 

ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทย สมยัเชียงแสน สมยั
สุโขทยั สมยัอยธุยา และสมยัรัตนโกสินทร์  
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤  จุดประสงค์การเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยได ้

✤  จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (นําทาง) 
1. รู้และเขา้ใจความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทย (K) 
2. ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทย (A) 
3. มีทกัษะในการเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของ

วฒันธรรมไทย (K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
1. รู้และเขา้ใจความ
แตกต่างของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุ
สมยัของวฒันธรรมไทย
ได ้ 

   1. สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

2. จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึก
และวาดภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผล เร่ือง 
ทศันศิลป์กบัยคุสมยั
วฒันธรรม 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 

2. ตระหนกัและเห็น
ความสาํคญัของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุ
สมยัของวฒันธรรมไทย 

   1. สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบังานทศันศิลป์
ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรม
ไทย 
2. สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์นการ
ปฏิบติักิจกรรม 

3. สังเกตจากความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 

3. มีทกัษะในการ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุ
สมยัของวฒันธรรมไทย 

   1. สังเกตจากการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของงานทศันศิลป์
ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรม
ไทย 

2. สังเกตจากการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติั
กิจกรรม 
3. สังเกตจากความตั้งใจและการ
ปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน 
4. สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
5. ประเมินการปฏิบติังานจาก
แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 
6. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 
7. ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง ทศันศิลป์กบั
คุณค่าวฒันธรรม 

หมายเหตุ : ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤  ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทย 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการอภิปราย  
คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทย 
วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตและสาํรวจงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทย 
สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม ยคุสมยัต่าง ๆ ของไทย 
การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 

ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานทศันศิลป์ 2 ภาพ แลว้ถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่งานทศันศิลป์สองช้ินน้ี
มีความแตกต่างกนัในดา้นใด” ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: ดา้นรูปแบบและความงาม) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัความแตกต่างของงานทศันศิลป์ไทย
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้วา่งานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยั

ของวฒันธรรมไทยแตกต่างกนัอยา่งไร พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ โดยใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจาก
แหล่งคน้ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ จากนั้นใหน้าํความรู้ท่ีไดม้า
อภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบั
นกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ งานทศันศิลป์ไทยในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยลว้นมี
ความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั ทั้งดา้นรูปแบบและความงาม ไม่วา่จะเป็นงานจิตรกรรม 
งานประติมากรรม หรืองานสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายความแตกต่างของงานจิตรกรรมในแต่ละยคุสมยั  โดยเร่ิมจากงานจิตรกรรมสมยั
เชียงแสน งานจิตรกรรมสมยัสุโขทยั งานจิตรกรรมสมยัอยธุยา และงานจิตรกรรมสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพให้
นกัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูถามคาํถามเกีย่วกบัประเทศสมาชิกอาเซียนว่า นักเรียนคดิว่างานจิตรกรรมในประเทศ
สมาชิกอาเซียนประเทศใดทีไ่ด้รับอทิธิพลจากงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ของไทย (แนวคาํตอบ: 
ประเทศกมัพูชา เห็นได้จากงานจิตรกรรมบนพระระเบยีงรอบโบสถ์วดัพระแก้วหรือทีช่าวกมัพูชา
เรียกว่าวดัเจดย์ีเงนิทีต่ั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ) 

 
 

ช่ัวโมงที ่34 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ไทย 
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1. ครูทบทวนความแตกต่างของงานจิตรกรรมในแต่ละยคุสมยัจากชัว่โมงก่อน   
2. ครูอธิบายความแตกต่างของงานประติมากรรมในแต่ละยคุสมยั  โดยเร่ิมจากงาน

ประติมากรรมสมยัเชียงแสน งานประติมากรรมสมยัสุโขทยั งานประติมากรรมสมยัอยธุยา และงาน
ประติมากรรมสมยักรุงรัตนโกสินทร์ใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต 
แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

 
 
 
1. ครูทบทวนความแตกต่างของงานประติมากรรมในแต่ละยคุสมยัจากชัว่โมงก่อน   
2. ครูอธิบายความแตกต่างของงานสถาปัตยกรรมในแต่ละยคุสมยั  โดยเร่ิมจากงาน

สถาปัตยกรรมสมยัเชียงแสน งานสถาปัตยกรรมสมยัสุโขทยั งานสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา และงาน
สถาปัตยกรรมสมยักรุงรัตนโกสินทร์ใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต 
แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูแบ่งนกัเรียนเป็น 4 กลุ่ม ศึกษาคน้ควา้งานทศันศิลป์ในยคุสมยัต่าง ๆ เก่ียวกบัความ
แตกต่างกนัทั้งดา้นแนวคิด เน้ือหา และการเปล่ียนแปลงในแต่ละยคุสมยั ลงในแบบบนัทึกการจดบนัทึก
และวาดภาพประกอบ แลว้นาํเสนอใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟังตามหวัขอ้ท่ีกาํหนดใหต่้อไปน้ี 

1) งานทศันศิลป์สมยัเชียงแสน 
2) งานทศันศิลป์สมยัสุโขทยั 

 3) งานทศันศิลป์สมยัอยธุยา 
 4) งานทศันศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ 
 4. ครูถามคาํถามประเทศสมาชิกอาเซียนว่า นักเรียนคดิว่าสถาปัตยกรรมวดัในประเทศ
สมาชิกอาเซียนประเทศใดทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบัวดัของไทยมากทีสุ่ด (แนวคาํตอบ: ประเทศลาว) 

5. แต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้เปรียบเทียบความแตกต่างกนัในผลงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทย 

 
 
 

ช่ัวโมงที ่35 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ไทย (ต่อ)  

ช่ัวโมงที ่36 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ไทย (ต่อ)  
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ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ไทย วา่มีลกัษณะรูปแบบ

ท่ีมีความแตกต่างกนัตามยคุสมยั แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยครูคอยใหค้วามรู้เพิ่มเติม
ในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าว่างานทศันศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวฒันธรรม
สากลแตกต่างกนัในด้านใดบ้าง พร้อมทั้งยกตวัอย่างประกอบ โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งค้น
ข้อมูล เช่น ห้องสมุด อนิเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น จากน้ันให้นําความรู้ทีไ่ด้มาอภปิรายตาม
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมต่อไปน้ี 
– ใบกิจกรรมท่ี 50 อภิปรายเปรียบเทียบความแตกต่างของงานจิตรกรรมในแต่ละยคุสมยัของ

วัฒนธรรมไทย  
– ใบกิจกรรมท่ี 51บรรยายความแตกต่างของงานประติมากรรมในแต่ละยคุสมยัของ

วัฒนธรรมไทย 
– ใบกิจกรรมท่ี 52 วิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมในแต่ละยคุสมยัของวัฒนธรรมไทย  
2. นาํเสนอใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง 
3. นกัเรียนจดัทาํสมุดภาพงานทศันศิลป์ไทยในทอ้งถ่ินของตนเอง บอกรายละเอียด

เปรียบเทียบผลงานท่ีมีความแตกต่างในแต่ละผลงาน แลว้นาํเสนอใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง  
ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ไทย ใหค้วามรู้กบับุคคลในทอ้งถ่ิน

เพื่อใหเ้กิดความตระหนกัในคุณค่าของงานทศันศิลป์ไทยและวฒันธรรมไทยของตนเอง 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
 – นกัเรียนสาํรวจผลงานทศันศิลป์ไทยภายในชุมชนของตนเอง วา่เป็นงานทศันศิลป์ไทยในยคุ
สมยัใด แลว้นาํเสนอผลงานใหค้รูและเพื่อน ๆ ร่วมกนัติชม 
 – นกัเรียนทศันศึกษาชมผลงานทศันศิลป์ไทยยคุสมยัต่าง ๆ จาก วดั พิพิธภณัฑ ์แหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ แลว้จดบนัทึกลงในแบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ แลว้นาํมาแลกเปล่ียน
ความรู้กบัเพ่ือน ๆ 
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 2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
 – นกัเรียนคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบังานทศันศิลป์ไทยในสมยัต่าง ๆ ท่ีสนใจเพิ่มเติม แลว้นาํมา
แลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือน ๆ 
 – นักเรียนลองวเิคราะห์งานทศันศิลป์ไทยในอนาคตว่าจะมลีกัษณะทีเ่ปลีย่นไปอย่างไร จดัทาํ
บนป้ายนิเทศเพือ่ช่วยสืบสานและอนุรักษ์งานทศันศิลป์ไทย ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 – นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการประเทศสมาชิกอาเซียน โดยค้นคว้าภาพงานจิตรกรรม 
งานประตมิากรรม และงานสถาปัตยกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เลอืกผลงานทีช่ื่นชอบมา 1 
ภาพ นํามาอภิปรายร่วมกนัว่าผลงานสะท้อนคุณค่าของวฒันธรรมของประเทศน้ันอย่างไร 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต  

2. วดั 
3. พิพิธภณัฑ ์

 4. ตวัอยา่งผลงานหรือภาพงานทศันศิลป์ของไทย 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
7. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
8. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
 

ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่19 
ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยุคสมยัวฒันธรรมสากล 

สาระที ่1 ทศันศิลป์       เวลา 3 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ทศันศิลป์กบัคุณค่าวฒันธรรม 
 
1. ตวัช้ีวดัช้ันปี 

เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล  
(ศ 1.2 ม. 3/2) 
 
2. สาระสําคญั 

ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากลตั้งแต่ สมยัเมโสโปเต
เมีย สมยัอียปิต ์สมยักรีก สมยัโรมนั สมยัโรมาเนสก ์สมยักอทิก สมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยา สมยับาโรก สมยั
โรโกโก และสมยัคลาสสิกใหม่ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

✤  จุดประสงค์การเรียน (ผลลพัธ์ปลายทาง) 
– เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากล 

✤  จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อย (นําทาง) 
1. รู้และเขา้ใจความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากลได ้(K) 
2. ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากล (A) 
3. มีทกัษะในการเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของ

วฒันธรรมสากลได ้(K, P) 
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4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
1. รู้และเขา้ใจความ
แตกต่างของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุ
สมยัของวฒันธรรมสากล
ได ้ 

   1. สังเกตจากการถามและการ
แสดงความคิดเห็น 

2. จากการตรวจการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วย 

3. จากการตรวจใบกิจกรรม 
4. จากการตรวจแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

– แบบทดสอบดา้นความรู้ 
– แบบทดสอบหลงัเรียน 
– แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 

– แบบบนัทึกขอ้มูลการ
มอบหมายงาน 

– แบบประเมินผล เร่ือง 
ทศันศิลป์กบัยคุสมยั
วฒันธรรม 

– แบบประเมินผลดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 

– แบบประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

– ใบกิจกรรม 

2. ตระหนกัและเห็น
ความสาํคญัของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุ
สมยัของวฒันธรรมสากล 

   1. สังเกตจากการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนเก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของ
วฒันธรรมสากล 
2. สังเกตจากความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติักิจกรรม 

3. สังเกตจากความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 

3. มีทกัษะเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุ
สมยัของวฒันธรรมสากล
ได ้

   1. สังเกตจากการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของ
วฒันธรรมสากล 

2. สังเกตจากการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติั
กิจกรรม 
3. สังเกตจากความตั้งใจและ
การปฏิบติักิจกรรมตาม
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จุดประสงค์/พฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

นํา้หนักผล
การเรียนรู้ วธีิการวดัทีห่ลากหลาย เคร่ืองมือการวดั 

K A P 
ขั้นตอน 
4. สังเกตจากการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
5. ประเมินการปฏิบติังานจาก
แบบบนัทึกการจดบนัทึกและ
วาดภาพประกอบ 
6. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 
7. ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมินผล เร่ือง ทศันศิลป์
กบัคุณค่าวฒันธรรม 

หมายเหตุ : ให้ครูใส่คะแนนแสดงเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

✤  ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมสากล 
 
6. แนวทางบูรณาการ 
 โดยพิจารณาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งและความเหมาะสม เช่น การเช่ือมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ดงัน้ี 
ภาษาไทย เก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การสรุป การบนัทึกขอ้มูล และการอธิบาย 
คณติศาสตร์ เก่ียวกบัการเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมสากล 
วทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการสงัเกตและสาํรวจงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมสากล 
สังคมศึกษาฯ เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม ยคุสมยัต่าง ๆ ในวฒันธรรมสากล 
การงานอาชีพฯ เก่ียวกบัการจดัเตรียมและดูแลรักษาวสัดุ อุปกรณ์ 
ภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบัการอ่าน การเขียนคาํศพัทท์ศันศิลป์ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 

 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูถามคาํถามนกัเรียนใหช่้วยกนัตอบตามประสบการณ์ของตวัเอง เพื่อประเมินความรู้ก่อน

เรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพผลงานทศันศิลป์สากล 3 ภาพ แลว้ถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่ผลงานช้ินใดคือ
ศิลปะอียปิต”์ ครูเฉลยคาํตอบ (แนวคาํตอบ: ภาพตรงกลาง คือ ผลงานศิลปะอียปิต)์ 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาพดูคุยถึงยคุสมยัของวฒันธรรมสากลวา่เร่ิมตั้งแต่สมยัใด 
เพื่อทบทวนความรู้ ความเขา้ใจ 

ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ใหค้รูตรวจงานท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้วา่งานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยั

ของวฒันธรรมสากลแตกต่างกนัในดา้นใดบา้ง พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ โดยใหน้กัเรียนศึกษา
ขอ้มูลจากแหล่งคน้ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ จากนั้นใหน้าํความรู้ท่ี
ไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และสนทนากบั
นกัเรียนวา่ใครมีส่ิงใดสงสยับา้ง 

2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ งานทศันศิลป์สากล หมายถึง ศิลปะของประเทศต่าง ๆ ในทวีป
ยโุรป ทวีปอเมริกา ออสเตรเลีย ซ่ึงไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก หรือเรียกวา่ “ศิลปะตะวนัตก” และงาน
ทศันศิลป์สากลในแต่ละยคุสมยัลว้นมีเอกลกัษณ์ รูปแบบ คุณค่า จุดกาํเนิด และแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรคแ์ตกต่างกนั ทั้งในงานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงานสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งให้
นกัเรียนซกัถาม 

3. ครูอธิบายความแตกต่างของงานจิตรกรรมในแต่ละยคุสมยั  โดยเร่ิมจากงานจิตรกรรม
ศิลปะเมโสโปเตเมีย งานจิตรกรรมศิลปะอียปิต ์งานจิตรกรรมศิลปะกรีก งานจิตรกรรมศิลปะโรมนั 
งานจิตรกรรมศิลปะโรมาเนสก ์งานจิตรกรรมศิลปะกอทิก งานจิตรกรรมศิลปะสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยา 
งานจิตรกรรมศิลปะบาโรกหรือบารอก งานจิตรกรรมศิลปะโรโกโก และงานจิตรกรรมศิลปะลทัธิ
คลาสสิกใหม่ใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพให้
นกัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

4. ครูอธิบายความรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบัประเทศสมาชิกอาเซียนว่า งานกระจกสีภายในพระ
อุโบสถวดันิเวศธรรมประวตัริาชวรวหิาร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นจิตรกรรมแบบศิลปะกอทกิที่
งดงามยิง่ช้ินหน่ึงในภูมิภาคอาเซียน 

ช่ัวโมงที ่37 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์สากล  
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1. ครูทบทวนความแตกต่างของงานจิตรกรรมในแต่ละยคุสมยัจากชัว่โมงก่อน   
2. ครูอธิบายความแตกต่างของงานประติมากรรมในแต่ละยคุสมยั  โดยเร่ิมจากงาน

ประติมากรรมศิลปะเมโสโปเตเมีย งานประติมากรรมศิลปะอียปิต ์งานประติมากรรมศิลปะกรีก งาน
ประติมากรรมศิลปะโรมนั งานประติมากรรมศิลปะโรมาเนสก ์งานประติมากรรมศิลปะกอทิก งาน
ประติมากรรมศิลปะสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยา งานประติมากรรมศิลปะบาโรก งานประติมากรรมศิลปะโร
โกโก และงานประติมากรรมศิลปะลทัธิคลาสสิกใหม่ใหน้กัเรียนฟัง และนาํภาพตวัอยา่งผลงานมาให้
นกัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

 
 
 
1. ครูทบทวนความแตกต่างของงานประติมากรรมในแต่ละยคุสมยัจากชัว่โมงก่อน   
2. ครูอธิบายความแตกต่างของงานสถาปัตยกรรมในแต่ละยคุสมยั  โดยเร่ิมจากงาน

สถาปัตยกรรมศิลปะเมโสโปเตเมีย งานสถาปัตยกรรมศิลปะอียปิต ์งานสถาปัตยกรรมศิลปะกรีก งาน
สถาปัตยกรรมศิลปะโรมนั งานสถาปัตยกรรมศิลปะโรมาเนสก ์งานสถาปัตยกรรมศิลปะกอทิก งาน
สถาปัตยกรรมศิลปะสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยา งานสถาปัตยกรรมศิลปะบาโรกหรือบารอก งาน
สถาปัตยกรรมศิลปะโรโกโก และงานสถาปัตยกรรมศิลปะลิทธิคลาสสิกใหม่ใหน้กัเรียนฟัง และนาํ
ภาพตวัอยา่งผลงานมาใหน้กัเรียนสงัเกต แลว้อธิบายภาพใหน้กัเรียนฟัง พร้อมกบัใหน้กัเรียนซกัถาม 

3. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน ศึกษาคน้ควา้งานทศันศิลป์สากลในยคุสมยัต่าง ๆ 
เก่ียวกบัความแตกต่างกนัชองแนวคิด เน้ือหา และการเปล่ียนแปลงของรูปแบบในแต่ละยคุสมยั บนัทึกลง
ในแบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ แลว้นาํเสนอใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 

4. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถงึการปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนั โดยทุกคนจะต้องมีความสามัคคี
และมีความรับผดิชอบ ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

5. กลุ่มออกมานาํเสนอผลจากการศึกษาคน้ควา้เปรียบเทียบความแตกต่างกนัในผลงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากล 

4. ครูถามคาํถามเกีย่วกบัประเทศสมาชิกอาเซียนว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดบ้างที่
มีงานสถาปัตยกรรมแบบศิลปะกอทกิ (แนวคาํตอบ: ประเทศเวยีดนาม คอื โบสถ์นอเตรอดาม สร้างขึน้
เมื่อปี ค.ศ. 1877–1883 จําลองแบบมาจากของจริงทีป่ระเทศฝร่ังเศส) 

ช่ัวโมงที ่38 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์สากล  (ต่อ) 

ช่ัวโมงที ่39 ความแตกต่างของงานทศันศิลป์สากล  (ต่อ) 
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ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
ครูและนกัเรียนร่วมกนัอธิบายสรุปเร่ือง ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์สากล วา่มีลกัษณะ

รูปแบบท่ีมีความแตกต่างกนัตามยคุสมยั แสดงถึงเป็นความเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยครูคอยใหค้วามรู้
เพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือสรุปไม่ตรงกบัเน้ือหา 

ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
1. ใหน้กัเรียนปฏิบติัใบกิจกรรมต่อไปน้ี  
– ใบกิจกรรมท่ี 53 วิเคราะห์งานจิตรกรรมกับยคุสมยัของวัฒนธรรมสากล  
– ใบกิจกรรมท่ี 54 พิจารณาข้อความงานประติมากรรมในแต่ละยคุสมยัของวัฒนธรรมสากล  
– ใบกิจกรรมท่ี 55 เปรียบเทียบความแตกต่างของงานสถาปัตยกรรมในแต่ละยคุสมยัของ

วัฒนธรรมสากล  
2. นาํเสนอใหค้รูและเพ่ือน ๆ ฟัง 
3. นกัเรียนจดัทาํสมุดภาพงานทศันศิลป์สากลประเภทต่าง ๆ บอกรายละเอียดและเปรียบเทียบ

ผลงานวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไรในแต่ละยคุสมยั แลว้นาํเสนอใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 
4. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
5. นกัเรียนทาํโครงงานตามความสนใจ (ใบกิจกรรมท่ี 56 โครงงานเปรียบเทียบรูปแบบงาน

จิตรกรรมในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากล หรือตวัอยา่งโครงงานในหนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 
ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั) 

ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เร่ือง ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์สากล มาประยกุตใ์ชใ้นการ

สร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้พฒันาการทั้งดา้นความรู้และทกัษะท่ีดีข้ึน 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
 – นกัเรียนทศันศึกษาชมผลงานทศันศิลป์สากลในยคุสมยัต่าง ๆ จาก หอศิลป์ พิพิธภณัฑ ์
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการจดบนัทึกลงในแบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ แลว้
นาํมาแลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือน ๆ 
 – นกัเรียนศึกษาผลงานทศันศิลป์สากลท่ีช่ืนชอบสมยัละ 1 ช้ิน แลว้เปรียบเทียบรูปแบบ 
วิธีการ เน้ือหาผลงานวา่เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร แลว้นาํมาเสนอใหค้รูและเพื่อน ๆ ร่วมติชม  
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2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
 – นกัเรียนคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบังานทศันศิลป์สากลในสมยัต่าง ๆ ท่ีสนใจเพ่ิมเติม แลว้นาํมา
เล่าเพื่อแลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือน ๆ 
 – นกัเรียนลองวิเคราะห์งานทศันศิลป์สากลในอนาคตวา่จะมีลกัษณะเป็นอยา่งไร จดบนัทึกลง
ในแบบบนัทึกการจดบนัทึกและวาดภาพประกอบ แลว้นาํมาอธิบายใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง 
 – นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการประเทศสมาชิกอาเซียน โดยร่วมกนัจัดป้ายนิเทศ เร่ือง 
“งานสถาปัตยกรรมรูปแบบตะวนัตกในประเทศสมาชิกอาเซียน” พร้อมกบัภาพประกอบ 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต  

2. หอศิลป์  
3. พิพิธภณัฑ ์ 

 4. ตวัอยา่งผลงานหรือภาพงานทศันของศิลป์สากล 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
7. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
8. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.  ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
แนวทางการพฒันา         

2.  ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
แนวทางการแกไ้ข         

3.  ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
เหตุผล          

4.  การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
 

ลงช่ือ    (ผูส้อน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 
ทดสอบปลายภาค 

สาระทศันศิลป์       เวลา 1 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่- 
 
1. สาระสําคญั 

– 
 
2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 

– 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัระเบียบขอ้ตกลงในการทดสอบปลายภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (K) 

2. ตั้งใจและเห็นความสาํคญัในการทาํแบบทดสอบปลายภาค (A) 
3. ระบุวิธีการทาํแบบทดสอบปลายภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (P) 

 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

จากการตรวจแบบทดสอบ
ปลายภาค 

ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 

– หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 แนว
ทางการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

– หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
ทศันศิลป์การงานอาชีพ 

ประเมินพฤติกรรมตามแบบ
การประเมินผลดา้นทกัษะ/
กระบวนการ 

– หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 แนว
ทางการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

– หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
ทศันศิลป์การงานอาชีพ 
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ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

– หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
ทศันศิลป์กบัคุณค่า
วฒันธรรม 

– หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
ทศันศิลป์กบัคุณค่า
วฒันธรรม 

 
5. สาระการเรียนรู้ 
 –  
 
6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การอ่าน การเขียน  
 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 

 
ขัน้ที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูสนทนากบันกัเรียนถึงความสาํคญัของการทดสอบปลายภาค 
2. ครูใหน้กัเรียนตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์ในการทาํแบบทดสอบปลายภาค วา่เตรียมมาพร้อม

หรือไม่ 
ขัน้ที ่2 ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายระเบียบและขอ้ตกลงในการทาํแบบทดสอบปลายภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์  

ม. 3 ใหน้กัเรียนฟังและซกัถามขอ้สงสยั 
2. ครูใหน้กัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบปลายภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 ตามเวลาท่ี

กาํหนด 
ขัน้ที ่3 ขั้นสรุป 
หลงัจากทาํแบบทดสอบเสร็จแลว้ ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยคาํตอบของแบบทดสอบปลาย

ภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 ทีละขอ้ร่วมกนั แลว้ใหค้รูอธิบายและช้ีแนะคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 

ช่ัวโมงที ่40 ทดสอบปลายภาค 
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ขัน้ที ่4  ฝึกฝนนักเรียน 
ใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัแบบทดสอบปลายภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 ขอ้

ท่ีนกัเรียนทาํไม่ได ้หรือตอบไม่ถูกตอ้ง และไปฝึกฝนเพิ่มเติมใหเ้ขา้ใจมากข้ึน 
ขัน้ที ่5 การนําไปใช้ 
ใหน้กัเรียนนาํความรู้จากการทาํแบบทดสอบปลายภาค รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 ไป

เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดบัชั้นต่อไป 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

– 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบปลายภาค 
2. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
3. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
4. คู่มือการสอน ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
5. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint ทศันศิลป์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 
10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ ________________________________________ 
       แนวทางการพฒันา __________________________________________________ 

2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ____________________________________ 
       แนวทางการแกไ้ข __________________________________________________ 

3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ____________________________________________ 
         เหตุผล ____________________________________________________________ 

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ _____________________________________ 
 

ลงช่ือ __________________________(ผูส้อน) 
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ตอนที ่3 
เอกสาร/ความรู้เสริมสําหรับครู 

ทศันศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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ตอนที ่3.1 
แบบทดสอบก่อนเรียนและ 

หลงัเรียนประจาํหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
 
 
 
คาํช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย  ลอ้มรอบตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
1. ทศันธาตุทีป่รากฏในส่ิงแวดล้อมคอืข้อใด 
 ก จุด 
 ข เส้น 
 ค รูปร่างและรูปทรง 
 ง ถูกทุกขอ้ 
2. รุ้งกนินํา้แสดงให้เห็นทศันธาตุในข้อใด 
 ก จุด  ค ท่ีวา่ง  
 ข เส้น ง พื้นผวิ  
3. รูปร่างวงรีในส่ิงแวดล้อมคอืข้อใด 
 ก ไข่ไก่   
 ข ลูกบอล 
 ค แผน่ซีดี   
 ง ลอ้รถยนต ์
4. หยาบ นุ่มนวล เป็นการเรียกลกัษณะทศัน 
    ธาตุในข้อใด 
 ก ท่ีวา่ง   
 ข พื้นผวิ  
 ค ขนาด สดัส่วน 
 ง รูปร่างและรูปทรง 
5. แสงเงาทาํให้ผลงานทศันศิลป์เกดิส่ิงใด 
 ก มิติต้ืน–ลึก 
 ข ระยะใกล–้ไกล 
 ค พื้นผวิเรียบ–หยาบ 
 ง ขอ้ ก และ ข ถูก 

6. สีทีม่ีความบางเบามักจะระบายระยะใด 
 ก ระยะต้ืน   
 ข ระยะใกล ้  
 ค ระยะไกล  
 ง ระยะใดกไ็ด ้
7. ทศันธาตุทีท่าํให้เกดิส่วนของรูปกบัพืน้คอื 
    ข้อใด 
 ก แสงเงา 
 ข ท่ีวา่ง 
 ค พื้นผวิ 
 ง รูปร่างและรูปทรง 
8. ผวิผลขนุนแสดงพืน้ผวิในข้อใด 
 ก มนั   ค เรียบ 
 ข ดา้น  ง ขรุขระ 
9. ถ้านักเรียนต้องการให้ผลงานไม่กระจัด
 กระจายจะต้องใช้หลกัการออกแบบในข้อใด 
 ก ความสมดุล 
 ข ความขดัแยง้ 
 ค ความเป็นเอกภาพ 
 ง ไม่มีขอ้ใดถูก 
10. ส่ิงของในข้อใดเป็นความสมดุลแบบสองข้าง 
     เท่ากนั 
 ก ตาชัง่  ค จานขา้ว 
 ข ขวดนํ้า  ง ถูกทุกขอ้ 

ตอนที ่1 
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11. ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากนัคอืข้อใด 
 ก นอ้ยสบัหมูอยา่งละเอียด 
 ข นุย้ปอกมะม่วงเป็นช้ิน ๆ 
 ค นุชหัน่แตงโมเป็นเส้ียว ๆ 
 ง นิดผา่แอปเปิลตรงกลางผล 
12. จุดเด่นทาํให้ผลงานทศันศิลป์เป็นอย่างใด 
 ก ผลงานสะดุดตา 
 ข ผลงานมีความสมดุล 
 ค ผลงานมีความกลมกลืน 
 ง ถูกทุกขอ้ 
13. harmony แปลว่าอะไร 
 ก ความสมดุล 
 ข ความขดัแยง้ 
 ค ความกลมกลืน 
 ง ความเป็นเอกภาพ 
14. ผลงานของโจ้จัดองค์ประกอบในภาพดู 
     แล้วเข้ากนั หมายถงึมีทศันธาตุในข้อใด 
 ก ความสมดุล 
 ข ความขดัแยง้ 
 ค ความกลมกลืน 
 ง ความเป็นเอกภาพ 
15. ความขดัแย้งมีประโยชน์ต่อผลงาน 
     ทศันศิลป์อย่างไร 
 ก ทาํใหผ้ลงานดูจืดชืด 
 ข ทาํใหผ้ลงานดูน่าสนใจข้ึน 
 ค ทาํใหผ้ลงานกลมกลืนกนั 
 ง ทาํใหผ้ลงานดูน่าเบ่ือหน่าย 

ใช้ตวัเลอืกต่อไปนีต้อบคาํถามข้อ 16–20 
 ก ความเป็นเอกภาพ 
 ข ความสมดุล 
 ค จุดเด่น 
 ง ความกลมกลืน 
 จ ความขดัแยง้ 
16. แกะตวันีม้สีีสันแตกต่างจากฝูง จ      
17. สุนัขตวันีม้ีรูปร่างสะดุดตา ค   
18. กิง้ก่าตวันีป้รับเปลีย่นสีได้สัมพนัธ์กบั 
 ใบไม้ ง   
19. ป้อมออกแบบผลงานมีความพอเหมาะ 
      พอด ีข   
20. แก้มใช้ทศันธาตุให้ผลงานเป็นกลุ่มเป็น 
      ก้อน ไม่กระจัดกระจาย ก  
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คาํช้ีแจง ตอบคาํถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
1. จุด หมายถึงอะไร และยกตวัอยา่งจุดในส่ิงแวดลอ้มและจุดในงานทศันศิลป์มาพอสงัเขป 
           
           
           
            
           
           
           
           
            
2. เส้นในส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่อะไร 
           
           
           
           
           
             
3. รูปร่าง รูปทรง หมายถึงอะไร 
           
           
           
           
           
           
           
           
             

         แนวคาํตอบ: จุด หมายถึง รอยหรือแต้มท่ีมีลกัษณะกลม ๆ ปรากฏท่ีผิวพืน้ ไม่มีขนาด ความ
กว้าง ความยาว ความหนา แบ่งแยกไม่ได้ เป็นส่ิงท่ีเลก็ท่ีสุด สามารถเคล่ือนไหวไปในท่ีว่างได้ จุด
เป็นธาตเุร่ิมแรกท่ีทาํให้เกิดธาตอ่ืุน ๆ ขึน้ 

จุดในส่ิงแวดล้อม เช่น จุดในลายของใบไม้ จุดในลายของเสือดาว จุดในลายของแมลง เป็นต้น    
จุดในงานทัศนศิลป์ เช่น จุดท่ีเกิดจากการแต้มสีในงานจิตรกรรม จุดท่ีเกิดจากการจิม้หรือการ

กดในงานประติมากรรม 

         แนวคาํตอบ: เส้นในส่ิงแวดล้อม ได้แก่ เส้นท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เช่น เส้นท่ี
ปรากฏตามส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืช เส้นแนวภูเขา เส้นขอบฟ้า เส้นรุ้งกินนํา้ เส้นท่ีเกิดจากการ
จุดพลไุฟ เส้นท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ                                  

          แนวคาํตอบ: รูปร่าง (shape) หมายถึง เส้นรอบนอกของวัตถ ุคน สัตว์ และส่ิงของ รูปร่างมี
ลกัษณะเป็นสองมิติ คือ กว้างและยาว                                                                                               
          รูปทรง (form) หมายถึง โครงสร้างของรูปวัตถ ุคน สัตว์ และส่ิงของ รูปทรงมีลกัษณะเป็น
สามมิติ คือ กว้าง ยาว และหนา                                                                                                             

ตอนที ่2 
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4. หลกัการออกแบบหมายถึงอะไร 
           
           
           
           
           
           
           
            
5. หลกัการออกแบบไดแ้ก่อะไรบา้ง 
           
           
           
           
           
           
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          แนวคาํตอบ: หลกัการออกแบบ หมายถึง การนาํเอาส่วนประกอบของธาตตุ่าง ๆ มาจัดเข้า
ด้วยกันให้ประสานสัมพันธ์กัน เกิดเป็นผลงานทัศนศิลป์ท่ีแสดงคุณค่าทางความงาม หลกัการ
ออกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว สามารถยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม  

            แนวคาํตอบ: หลกัการออกแบบ ได้แก่ เอกภาพ (unity) ความสมดลุ (balance) จุดเด่น 
(dominance) ความกลมกลืน (harmony) และความขดัแย้ง (contrast) 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 
 
 
 
คาํช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย  ลอ้มรอบตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
1. ศิลปินระบายสีแบบเปียกบนเปียกเป็นการใช้ 
    เทคนิคสีประเภทใด 
 ก สีนํ้ า   ค สีนํ้ ามนั 
 ข สีชอลก์   ง สีอะคริลิก 
2. การวาดเส้นจะใช้วสัดุในข้อใด 
 ก ดินสอ  ค เกรยอง 
 ข สีชอลก์  ง ถูกทุกขอ้ 
3. สีนํา้มันระบายบนวสัดุชนิดใดได้บ้าง 
 ก กระจก 
 ข แผน่ไม ้
 ค แผน่หนงั 
 ง ถูกทุกขอ้ 
4. ข้อใด  “ไม่ใช่” คุณสมบตัขิองสีอะคริลกิ 
 ก ไม่สามารถละลายนํ้าได ้
 ข มีความคงทนเหนียวแน่น 
 ค ยดึเกาะผวิวสัดุทุกชนิดไดดี้ 
 ง เม่ือแหง้แลว้สามารถกนันํ้าได ้
5. การพมิพ์ภาพโดยการใช้แม่พมิพ์ทีห่าได้มา 
    พมิพ์โดยตรงคอืข้อใด 
 ก อั้มแกะแผน่ไมแ้ลว้พิมพภ์าพ 
 ข อุม้นาํปลามาระบายสีแลว้พิมพภ์าพ 
 ค อ๊อดแกะผลมนัเป็นรูปปลาแลว้พิมพภ์าพ 
 ง ไอซ์ตดักระดาษติดกนัเป็นแม่พิมพแ์ลว้ 
        พิมพภ์าพ 

ใช้ตวัเลอืกต่อไปนีต้อบคาํถามข้อ 6–10 
 ก เทคนิคภาพพิมพแ์กะไม ้
 ข เทคนิคภาพพิมพส์เตน็ซิล 
 ค เทคนิคภาพพิมพโ์ลหะ 
 ง เทคนิคภาพพิมพหิ์น 
 จ เทคนิคภาพพิมพต์ะแกรงไหม 
6. การใช้สีสเปรย์พ่นผ่านแม่พมิพ์ ข   
7. เป็นเทคนิคทีม่ีต้นกาํเนิดมาจากจีนและ 
    ญีปุ่่ น ก   
8. ใช้ขีผ้ึง้ทาลงบนแม่พมิพ์ แล้วเขยีนด้วยเหลก็ 
    แหลม   ค   
9. ฉลุแผ่นฟิล์มเป็นแบบแล้วละลายให้แผ่นฟิล์ม 
    ตดิกบัผ้าไหมด้วยทนิเนอร์ จ   
10. ขดัแม่พมิพ์ให้เรียบ ใช้ไขสัตว์หรือเทยีนไข 
     เขยีนเป็นภาพ แล้วใช้นํา้กรดเจือจางกดัลง  
     แม่พมิพ์ทีไ่ม่ได้ถูกเขยีนภาพไว้ออกจนเกดิ 
     เป็นร่องลกึ ง   
11. การใช้เคร่ืองพ่นสี (แอร์บรัช) พ่นผ่าน 
     แม่พมิพ์เป็นเทคนิคใด 
 ก เทคนิคภาพพิมพหิ์น 
 ข เทคนิคภาพพิมพโ์ลหะ 
 ค เทคนิคภาพพิมพแ์กะไม ้
 ง เทคนิคภาพพิมพส์เตน็ซิล 
 

ตอนที ่1 
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12. วสัดุใด “ไม่สามารถ” นํามาแกะสลกัได้ 
 ก ไม ้   ค ทองเหลือง 
 ข ศิลาแลง  ง ปูนปลาสเตอร์ 
13. “การใชเ้ทคนิคการสร้างงานทางศิลปะ 
      หลายประเภทมาผสมผสานกนัในผลงาน 
      ช้ินนั้น ๆ ใหเ้กิดความกลมกลืนสวยงาม”   
     จากข้อความเป็นการสร้างงานทศันศิลป์ใน 
    ข้อใด 
 ก งานส่ือผสม  ค งานจิตรกรรม 
 ข งานภาพพิมพ ์ ง งานประติมากรรม 
14. ในงานจิตรกรรมไทยเร่ืองรามเกยีรติ์  
      สุครีพ มีผวิกายสีใด  
 ก สีขาว  ค สีเขียว 
 ข สีแดง  ง สีเหลือง 
15. การนําพืน้ผวิมาใช้ในการสร้างงาน 
      ทศันศิลป์เพือ่ส่ิงใด 
 ก ใหเ้กิดความงามท่ีแตกต่าง 
 ข ใชล้วงตาเพ่ือเสริมสร้างมิติและขนาด 
 ค ใชเ้พ่ือกระตุน้เร้าอารมณ์และความรู้สึก 
 ง ถูกทุกขอ้ 
 

16. ในงานประตมิากรรมถ้าเจาะรูปทรงให้มี  
 ช่องว่างมากเกนิไป จะให้ความรู้สึกอย่างไร  
 ก อึดอดั  ค แขง็แกร่ง 
 ข ทึบตนั  ง เปราะบาง 
17. ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากนัเปรียบได้ 
     กบัส่ิงใด 
 ก ลูกบอล  ค ลอ้รถยนต ์
 ข ลูกเทนนิส  ง ถูกทุกขอ้ 
19. ความกลมกลนืจะช่วยให้ผลงานเป็น 
     อย่างไร 
 ก เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 ข เกิดความขดัแยง้กนัในผลงาน 
 ค สร้างความแตกต่างจากผลงานอ่ืน 
 ง ไม่มีขอ้ใดถูก 
20. ถ้าผลงานทีจ่ืดชืด เรียบ ไม่ดงึดูดความ 
     สนใจ นักเรียนจะแก้ปัญหาตามข้อใด 
 ก เพิ่มความสมดุลในผลงาน 20 % 
 ข เพิ่มความขดัแยง้ในผลงาน 20 % 
 ค เพิ่มความกลมกลืนในผลงาน 20 % 
 ง ถูกทุกขอ้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     256 

 
 
 
คาํช้ีแจง ตอบคาํถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
1. เทคนิค วิธีการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
           
           
           
           
           
            
2. การวาดเส้นหมายถึงอะไร 
           
           
           
           
           
           
            
3. การระบายสีหมายถึงอะไร 
           
           
           
           
           
            
 
 
 
 

       แนวคาํตอบ: งานจิตรกรรมมีลกัษณะเป็น 2 มิติ คือ มีความกว้างและความยาว ส่วนความตืน้–
ลึก ระยะใกล้–ไกลน้ันเกิดจากความสามารถของผู้สร้างสรรค์ภาพในการใช้กลวิธีนาํทัศนธาตทุาง
ศิลปะและเทคนิคอ่ืน ๆ มาสร้างสรรค์ให้เกิดภาพลวงตามองเห็นเป็นภาพ 3 มิติ  

       แนวคาํตอบ: การวาดเส้น (drawing) หมายถึง การใช้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยวัสดสุาํเร็จรูปท่ีมีปลายค่อนข้างแหลม เช่น ดินสอ เกรยอง สีชอล์ก ปากกา พู่กัน เป็นต้น โดย
การสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นลายเส้นหรือภาพแรเงา เน้นความงามของเส้นและค่านํา้หนักของแสง
เงาเป็นสาํคัญ 

       แนวคาํตอบ: การระบายสี (painting) หมายถึง การใช้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยการใช้สีระบายลงบนพืน้ระนาบรองรับ และใช้วัสด ุอุปกรณ์ เช่น พู่กัน แปรง เกรียง เป็นต้น 
เป็นตัวกลางในการถ่ายทอด โดยเน้นความงาม ความกลมกลืนของสีสันและแสงเงาเป็นสาํคัญ 

ตอนที ่2 
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4. ทศันธาตุประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 
           
           
            
5. หลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์เป็นอยา่งไร อธิบายมาตามความเขา้ใจ 
           
           
           
           
           
           
           
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          แนวคาํตอบ: ทัศนธาตปุระกอบด้วยจุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา สี ท่ีว่าง 
และพืน้ผิว  

          แนวคาํตอบ: หลกัการออกแบบ หมายถึง การนาํเอาส่วนประกอบของธาตตุ่าง ๆ มาจัดเข้า
ด้วยกันให้ประสานสัมพันธ์กัน เกิดเป็นผลงานทัศนศิลป์ท่ีแสดงคุณค่าทางความงาม หลกัการ
ออกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว สามารถยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม   
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 
 
 
คาํช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย  ลอ้มรอบตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
1. งานจิตรกรรมไทยมกัเขยีนเกีย่วกบัเร่ืองใด 
 ก วรรณคดี   
 ข พทุธประวติั  
 ค ประวติัศาสตร์  
 ง ถูกทุกขอ้ 
2. งานจิตรกรรมไทย มักสร้างสรรค์ลงบนส่ิง 
    ใด 
 ก ผนืผา้ใบ 
 ข แผน่กระจก 
 ค ฝาผนงัในพระอุโบสถ  
 ง ถูกทุกขอ้ 
3. งานจิตรกรรมแบบประเพณ ีหมายถงึข้อใด  
 ก  ใชก้ลวิธีในการเขียนตามแบบโบราณทุก

อยา่ง 
 ข  นาํเอาลกัษณะเส้นหรือรูปทรงต่าง ๆ มา

ดดัแปลงสร้างสรรคต์ามแนวคิดหรือ
จินตนาการของตนเอง 

 ค  การระบายสีเป็นภาพ 2 มิติ เนน้ภาพดว้ย
การตดัเส้น และแสดงฐานะแต่ละบุคคล
ดว้ยสีท่ีแตกต่างกนั 

 ง  ขอ้ ก และ ค ถูก 
 
 
 
 

4. ผลงานจิตรกรรมไทยทีถ่่ายทอดความเป็น 
    ไทยในลกัษณะทีเ่ป็นสากล แต่อารมณ์และ  
    รูปแบบของผลงานยงัคงสะท้อนความเป็น 
    ไทย เรียกว่าอะไร 
 ก จิตรกรรมไทยร่วมสมยั 
 ข จิตรกรรมไทยและสากล 
 ค จิตรกรรมไทยแนวประเพณี 
 ง จิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
5. พระพทุธชินราชสร้างสรรค์ด้วยวธีิการหล่อ 
    แบบใด 
 ก หล่อทองคาํ 
 ข หล่อปูนซีเมนต ์
 ค หล่อโลหะสมัฤทธ์ิ 
 ง หล่อปูนปลาสเตอร์ 
6. “realism” หมายถงึงานจิตรกรรมทีม่ี 
    ลกัษณะใด 
 ก  การเขียนภาพในลกัษณะบิดเบือนไปจาก

ของจริง 
 ข  การเขียนภาพในลกัษณะเหมือนจริงดงัท่ี

ปรากฏอยูใ่นธรรมชาติ 
 ค  การเขียนภาพท่ีไม่มีรูปแบบและเร่ืองราว

เหมือนจริง แต่มุ่งแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของศิลปินท่ีถ่ายทอดลงใน
ผลงาน 

 ง  ขอ้ ก และ ค ถูก 

ตอนที ่1 
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7. ในงานจิตรกรรมไทยและประตมิากรรมไทย 
    ศิลปินจะใช้ส่ิงใดแสดงภาพให้รู้สึกงดงาม 
    อ่อนช้อย 
 ก สี 
 ข จุด 
 ค เส้น 
 ง แสงเงา 
8. ข้อใดกล่าวถงึงานประตมิากรรมแบบ 
“distortion” ถูกต้อง 
 ก ยดึหลกัการนาํเสนอดงัท่ีตามองเห็น 
 ข ลดทอนรายละเอียดใหน้อ้ยลง ผสมผสาน

กบัความคิดจินตนาการสร้างสรรคข์อง
ประติมากรใหเ้หลือเพียงเคา้โครง 

 ค นาํประเดน็ความรู้สึกจากเร่ืองราวต่าง ๆ 
มาจินตนาการสร้างสรรค ์แสดงความ
งามเป็นรูปลกัษณ์อิสระ ไม่มีรูปร่าง
รูปทรงเหมือนจริง 

 ง ขอ้ ข และ ค ถูก 
9. ถ้านักเรียนต้องการให้ภาพผลงานจิตรกรรม 
    ของตนเองดูแล้วเกดิความรู้สึกสดใสร่าเริง 
    ควรใช้สีใด 
 ก สีส้ม   ค สีนํ้ าเงิน 
 ข สีม่วง  ง สีนํ้ าตาล 
10. ศิลปินสลดัสีมุ่งแสดงอารมณ์และจิตใจของ 
     ตนเอง จากประโยคนีศิ้ลปินสร้างสรรค์ 
 ผลงานรูปแบบใด 
 ก เหมือนจริง 
 ข ตดัทอน 
 ค ตามความรู้สึก 
 ง ไม่มีขอ้ใดถูก 

11. ใครกาํลงัสร้างงานศิลปะส่ือผสม 
 ก โจป้ั้นดินเหนียวรูปกวาง 
 ข แนนวาดรูปทิวทศันด์ว้ยพูก่นัจีน 
 ค อน้ใชเ้กรียงปาดป้ายสีนํ้ามนัเป็นรูป

แอปเปิล 
 ง โหน่งใชว้สัดุต่างชนิดกนัมาประกอบเขา้

เป็นภาพ 
12. ข้อใด “ไม่นาํมาใช”้  ในหลกัการออกแบบ 
 ก unity 
 ข balance 
 ค dominance 
 ง ไม่มีขอ้ใดถูก 
13. ผลงานของเป้ เมื่อดูแล้วมคีวามสัมพนัธ์กนั 
      เป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย นักเรียน 
     คดิว่าเป้ใช้หลกัการออกแบบในข้อใด 
 ก ความเป็นเอกภาพ 
 ข ความสมดุล 
 ค ความกลมกลืน 
 ง ความขดัแยง้ 
14. ผลงานของจอยเมือ่ดูแล้วเกดินํา้หนักทั้ง 
 สองข้างซ้ายขวาเท่ากนั นักเรียนคดิว่าจอย 
 ใช้หลกัการออกแบบในข้อใด 
 ก unity 
 ข balance 
 ค dominance 
 ง harmony 
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15. ข้อใดกล่าว “ไม่ถูกตอ้ง” 
 ก การนาํความสมดุลมาใชใ้นผลงาน เพื่อให้

เกิดความเท่ากนั เสมอกนั 
 ข การนาํเอกภาพมาใชใ้นผลงาน เพื่อใหเ้กิด

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 ค การนาํจุดเด่นมาใชใ้นผลงาน เพื่อเนน้จุด

สนใจหรือส่วนท่ีเป็นประธานของภาพ 
 ง การนาํความขดัแยง้มาใชใ้นผลงาน เพื่อ

ทาํใหผู้ช้มเกิดความรู้สึกวา่ผลงานมีความ
กลมกลืน 

16. ข้อใดสัมพนัธ์กบัคาํว่า “dominance”  
 ก ส่วนสาํคญัท่ีเด่นท่ีสุดของผลงาน 
 ข ความขดัแยง้ตอ้งมีอยูบ่า้งเพ่ือสร้างความ

สนใจในผลงาน 
 ค องคป์ระกอบของผลงานมีความสมัพนัธ์

เก่ียวขอ้งกนัเป็นกลุ่มกอ้น 
 ง การเท่ากนัอาจไม่เท่ากนัจริง ๆ กไ็ด ้แต่จะ

เท่ากนัในความรู้สึกตามท่ีตามองเห็น 
17. วสัดุใดสามารถนํามาสร้างงานทศันศิลป์ 
 แบบ 3 มิติ 
 ก ดินนํ้ามนั 
 ข ดินเหนียว 
 ค ปูนปลาสเตอร์ 
 ง ถูกทุกขอ้ 

18. ถ้านักเรียนต้องการวาดภาพเพือ่ให้เป็น 
 ของขวญัวนัเกดิคุณลุง นักเรียน “ไม่ควร
 ใช”้ สีใดในภาพ  
 ก สีดาํ   
 ข สีส้ม   
 ค สีเขียว 
 ง สีชมพ ู
19. ข้อใดเป็นการเขยีนภาพส่ิงแวดล้อม 
 ก หนุ่ยเขียนภาพการ์ตูน 
 ข หนิงเขียนภาพใบหนา้นอ้ง 
 ค หนุ่มเขียนภาพแจกนัดอกไม ้
 ง หน่อยเขียนภาพส่ิงก่อสร้างรอบตวั 
20. ผลงานแกะสลกัก้อนนํา้แขง็เป็นงาน
 ทศันศิลป์แบบกีม่ิต ิ
 ก 2 มิติ   
 ข 3 มิติ   
 ค 4 มิติ 
 ง ก่ีมิติกไ็ด ้
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คาํช้ีแจง ตอบคาํถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
1. อธิบายการสร้างงานทศันศิลป์ไทยมาตามความเขา้ใจ 
            
            
            
            
            
            
            
            
2. อธิบายการสร้างงานทศันศิลป์สากลมาตามความเขา้ใจ 
           
           
           
           
           
           
            
3. อธิบายการนาํหลกัการออกแบบมาใชใ้นการสร้างงานศิลปะส่ือผสมมาตามความเขา้ใจ 
           
           
           
           
           
           
           
            

         แนวคาํตอบ: งานทัศนศิลป์ไทย เกิดจากภูมิปัญญาท่ีเช่ือมโยงกับความงามของธรรมชาติ
และคติความเช่ือทางพระพทุธศาสนา เนือ้หาในวรรณคดี ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยใช้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ จินตนาการแบบ  อุดมคติ (idealistic) จนมีคุณลกัษณะพิเศษเป็น
เอกลกัษณ์ประจาํชาติ แสดงออกถึงความสงบร่มเยน็ ท้ังในรูปแบบของศิลปะและเนือ้หาซ่ึง
สะท้อนถึงความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจอันอ่อนโยน   

          แนวคาํตอบ: ทัศนศิลป์สากล เป็นศิลปะท่ีมีรูปแบบหรือลกัษณะเป็นสากล เกิดจากการ
ผสมผสานแนวคิดและรูปแบบ   ต่าง ๆ ในการใช้วัสด ุอุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ โดย
ไม่ยึดถือแนวคิดและแบบอย่างศิลปะของประเทศหน่ึงประเทศใดเป็นแบบเฉพาะ ลกัษณะของ
ทัศนศิลป์สากลจึงแตกต่างกับศิลปะประจาํชาติ เพราะไม่ยึดติดกับเอกลกัษณ์ทางศิลปะของชาติ
เป็นสาํคัญ   

แนวคาํตอบ: การสร้างงานศิลปะส่ือผสมหลกัการออกแบบจะมีความสาํคัญเป็นอย่าง
มาก ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานจะนาํหลกัการดังกล่าวมาประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะส่ือผสมให้เกิดคุณค่าทางความงาม หลกัการออกแบบ ประกอบด้วย ความเป็นเอกภาพ 
(unity) ความสมดลุ (balance) จุดเด่น (dominance) ความกลมกลืน (harmony) และความขดัแย้ง 
(contrast) 

ตอนที ่2 
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4. การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ แตกต่างกบัการสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติอยา่งไร 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
5. นกัเรียนอธิบายเทคนิค วิธีการสร้างงานทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมายมาตามความเขา้ใจ 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

 
 
 
 
 

 

          แนวคาํตอบ: การสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ ถ่ายทอดผลงานลงบนพืน้ระนาบ ใช้เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี แสง เงา ฯลฯ สร้างสรรค์ให้เกิดภาพลวงตา แสดงความกว้าง–ยาว สูง–ตํา่ ของวตัถ ุ
ส่ิงของ หรือทิวทัศน์ ดแูล้วมีระยะใกล้–ไกล ให้ความลึกสมจริง ผลงานท่ีมีลกัษณะของชิน้งานมี
รูปทรงวัตถเุหมือนจริงสัมผสัได้ ส่วนการสร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ ถ่ายทอดผลงานเป็นรูปทรง
วัตถเุหมือนจริงสัมผสัได้ มีความกว้าง–ยาว สูง–ตํา่ หนา–บาง มีบรรยากาศล้อมรอบ เช่น 
ประติมากรรมลอยตัว สถาปัตยกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

          แนวคาํตอบ: เทคนิค วิธีการท่ีนาํมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์มีมากมายหลายวิธี 
ซ่ึงไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีตายตัวในการนาํมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน แต่กลบัสามารถนาํมาปรับเปล่ียน
เทคนิค วิธีการได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับประสบการณ์และลกัษณะการแสดงออกเฉพาะตัว
ของผู้สร้างสรรค์ แต่ท่ีสาํคัญคือ เทคนิค วิธีการท่ีนาํมาใช้น้ันจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับเร่ืองราว
เนือ้หาท่ีต้องการถ่ายทอด เช่น เทคนิควาดเส้น เทคนิคระบายสี เทคนิคพิมพ์ภาพ  เทคนิค
ประติมากรรม  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่4 

 
 
 
คาํช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย  ลอ้มรอบตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
1. การถ่ายทอดผลงานเป็นภาพวาด เกีย่วข้อง
 กบัอาชีพในข้อใดมากทีสุ่ด 
 ก จิตรกร 
 ข ประติมากร 
 ค มณัฑนากร 
 ง นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
2. “พอ่ของโบมีอาชีพรับหล่อตุก๊ตา” จาก
 ข้อความพ่อของโบมีอาชีพใด 
 ก จิตรกร 
 ข ประติมากร 
 ค มณัฑนากร 
 ง นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
3. “แกว้ช่ืนชอบและอยากมีอาชีพเก่ียวกบัการ
 ออกแบบเคร่ืองใชส้อยในชีวิตประจาํวนั” 
 จากข้อความแก้วอยากประกอบอาชีพใด 
 ก นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
 ข นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ค นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 ง นกัออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 
 
 
 
 

4. การสร้างภาพยนตร์โฆษณาเกีย่วข้องกบัข้อ
 ใด 
 ก มณัฑนากร 
 ข นกัเขียนการ์ตูน 
 ค นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ง นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
5. นักเขยีนการ์ตูนต้องมีทกัษะในข้อใด 
 ก วาดลายเส้น 
 ข ออกแบบส่ิงพิมพ ์
 ค ออกแบบบรรจุภณัฑ ์
 ง วาดเส้นแรเงานํ้าหนกั 
6. อาชีพทีต้่องสนใจแฟช่ันใหม่ ๆ เสมอ คอืข้อ
 ใด 
 ก นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
 ข นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ค นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 ง นกัออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา 
7. “นาฬิกาขอ้มือ” เกีย่วกบัอาชีพใด 
 ก นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
 ข นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ค นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 ง ไม่มีขอ้ใดถูก 
 
 

ตอนที ่1 
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8. การออกแบบเส้ือผ้ามีความเกีย่วข้องกบั
 อาชีพใด 
 ก มณัฑนากร 
 ข นกัเขียนการ์ตูน 
 ค นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ง นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
9. “ประยทุธ์ เงากระจ่าง” ประกอบอาชีพใด 
 ก นกัเขียนการ์ตูน 
 ข นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
 ค นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ง นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
10. ตวัละครในเร่ือง “กา้นกลว้ย” เกีย่วข้องกบั
 อาชีพใด  
 ก นกัเขียนการ์ตูน 
 ข นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
 ค นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ง นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
11. งานทศันศิลป์ทีเ่กีย่วกบัศาสนามีเนือ้หา  
     เกีย่วกบัส่ิงใด 
 ก เน้ือหาเก่ียวกบัสงัคม 
 ข เน้ือหาเก่ียวกบับุคคล 
 ค เน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ 
 ง เน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ 
12. ก้อยวาดภาพด้วยความสนุกสนานถ่ายทอด
 ความรู้สึกดใีจในผลงานศิลปะ ผลงานของ
 ก้อยเป็นเนือ้หาเกีย่วกบัส่ิงใด 
 ก เน้ือหาเก่ียวกบัสงัคม 
 ข เน้ือหาเก่ียวกบับุคคล 
 ค เน้ือหาเก่ียวกบัอารมณ์ 
 ง เน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ 

13. ศิลปินวาดภาพเพือ่มุ่งแสดงการต่อต้าน
 การคอร์รัปชันของนักการเมอืง ผลงานของ
 ศิลปินเป็นเนือ้หาเกีย่วกบัส่ิงใด 
 ก เน้ือหาเก่ียวกบัสงัคม 
 ข เน้ือหาเก่ียวกบับุคคล 
 ค เน้ือหาเก่ียวกบัอารมณ์ 
 ง เน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ 
14. แป้งวาดภาพน้องชายได้เหมือนจริง 
    ผลงานของแป้งเป็นเนือ้หาเกีย่วกบัส่ิงใด 
  ก เน้ือหาเก่ียวกบัสงัคม 
  ข เน้ือหาเก่ียวกบับุคคล 
  ค เน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ 
  ง เน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ 
15. ครูวเิคราะห์ผลงานของอดุม ว่าต้องพฒันา
  ทกัษะฝีมือ และการใช้ทศันธาตุให้มากกว่า 
  นี ้จากประโยคนีค้รูวเิคราะห์ผลงานของ 
   อุดมในด้านใด 
  ก ดา้นสาระ 
  ข ดา้นความงาม 
  ค ดา้นอารมณ์ความรู้สึก 
  ง ไม่มีขอ้ใดถูก 
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16. การวเิคราะห์คุณค่าในด้านอารมณ์  
     ความรู้สึกคอืข้อความในข้อใด 
 ก ผลงานช้ินน้ีใชท้ศันธาตุไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
 ข ผลงานช้ินน้ีจดัองคป์ระกอบศิลป์ไดอ้ยา่ง

สมดุล 
 ค ผลงานช้ินน้ีแสดงถึงพลงั ดว้ยวสัดุได้

อยา่งลึกซ้ึง 
 ง ผลงานช้ินน้ีมีจุดประสงคใ์นการสร้าง

เก่ียวกบัสงัคม 
17. การจัดนิทรรศการประกอบไปด้วยบุคคล
 ใดบ้าง 
 ก ผูจ้ดันิทรรศการ 
 ข ผูช้มนิทรรศการ 
 ค ผูเ้ป็นเจา้ของสถานท่ีจดันิทรรศการ 
 ง ขอ้ ก และ ข ถูก 
18. ข้อความในข้อใดถอืว่าเป็นการวเิคราะห์  
     งานศิลปะที่ “ไม่ถูกตอ้ง” 
 ก ผลงานแสดงถึงอตัชีวประวติับุคคล 
 ข ผลงานไม่มีคุณค่าเลยแมแ้ต่นิดเดียว 
 ค ผลงานมีการจดัองคป์ระกอบไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
 ง ผลงานสามารถกระตุน้อารมณ์ความรู้สึก

ของผูช้มได ้

19. สถานทีใ่ดใช้จัดนิทรรศการผลงานศิลปะ 
  ก ทอ้งฟ้าจาํลอง 
  ข โรงละครแห่งชาติ 
  ค พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
  ง ถูกทุกขอ้ 
20. นิทรรศการแบ่งเป็น 3 แบบ ตามข้อใด 
  ก นิทรรศการถาวร นิทรรศการกลางแจง้ 
         และนิทรรศการในร่ม 
  ข นิทรรศการถาวร นิทรรศการชัว่คราว  
         และนิทรรศการเคล่ือนท่ี 
  ค นิทรรศการถาวร นิทรรศการชัว่คราว 
         และนิทรรศการกลางแจง้ 
  ง นิทรรศการถาวร นิทรรศการกลางแจง้  
         และนิทรรศการเคล่ือนท่ี 
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คาํช้ีแจง ตอบคาํถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
1. ยกตวัอยา่งอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์มาพอสงัเขป 
           
           
           
           
           
            
2. การวิเคราะห์รูปแบบในงานทศันศิลป์มีรูปแบบใดบา้ง 
           
           
           
           
           
           
            
3. การวิเคราะห์เน้ือหาในงานทศันศิลป์มีอะไรบา้ง 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

         แนวคาํตอบ: จิตรกร ประติมากร มณัฑนากร นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบนิเทศศิลป์ 
นักออกแบบเคร่ืองเคลือบ ดินเผา นักออกแบบเคร่ืองแต่งกาย นักเขียนการ์ตูน ฯลฯ 
 

แนวคาํตอบ:  
1) รูปแบบเหมือนจริง  
2) รูปแบบตัดทอน  
3) รูปแบบนามธรรม 

แนวคาํตอบ:  
1) เนือ้หาเก่ียวกับความเช่ือ  
2) เนือ้หาเก่ียวกับบคุคล 
3) เนือ้หาเก่ียวกับธรรมชาติ  
4) เนือ้หาเก่ียวกับสังคม 
5) เนือ้หาเก่ียวกับอารมณ์ 

 

ตอนที ่2 
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4. การวิเคราะห์คุณค่าในงานทศันศิลป์มีก่ีดา้น อะไรบา้ง 
           
           
           
           
           
           
           
            
5. นกัเรียนอธิบายการจดันิทรรศการมาตามความเขา้ใจ 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวคาํตอบ:  
มี 3 ด้าน  
1) ด้านความงาม  
2) ด้านสาระ  
3) ด้านอารมณ์ความรู้สึก  

 

แนวคาํตอบ: นิทรรศการ หมายถึง การแสดงผลงานสินค้าผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมให้คน
ท่ัวไปได้ชม เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีโอกาสช่ืนชมผลงานท่ีนาํมาแสดงซ่ึง
หาดูได้ยาก อาจจะเป็นวิธีการประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้อย่างหน่ึง ซ่ึงจาํเป็นต้องมี
ส่ิงของ ภาพตลอดจนการแสดง เช่น การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์  การจัดนิทรรศการทาง
ศิลปะ หรือการจัดนิทรรศการวันสาํคัญของบุคคลสาํคัญต่าง ๆ เป็นการจัดเพ่ือให้ผู้ชมได้ทราบถึง
เร่ืองราว ประวติั ความเป็นมา และส่ิงท่ีผลิตหรือสร้างขึน้มา  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่5 
 
 
 
คาํช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย  ลอ้มรอบตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
1. งานจิตรกรรมให้คุณค่าต่อผู้ช่ืนชมและ
 สังคมส่วนรวมอย่างไร 
 ก ช่วยผอ่นคลายอารมณ์ 
 ข ช่วยส่งเสริมวงการศิลปะ 
 ค ช่วยสร้างช่ือเสียงใหป้ระเทศ 
 ง ช่วยสร้างความเจริญแก่สงัคม 
2. ใครสร้างงานทศันศิลป์รูปแบบ “จิตรกรรม” 
 ทีส่ะท้อนถงึคุณค่าของวฒันธรรมไทย 
 ก กอ้ยแกะสลกัรูปคุณปู่ 
 ข ก๊ิบพิมพภ์าพดว้ยเศษวสัดุ 
 ค เก๋วาดภาพประเพณีการบวชนาค 
 ง แกว้ป้ันตุก๊ตาตวัการ์ตูนท่ีช่ืนชอบ 
3. ผลงานประตมิากรรมทีส่ะท้อนคุณค่าของ
 วฒันธรรมไทยคอืข้อใด 
 ก พระพทุธรูป 
 ข อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย 
 ค เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียง 
 ง ถูกทุกขอ้ 
4. ข้อใดคอืคุณค่าของงานจิตรกรรม 
 ก เก่งวาดรูปเพือ่ผอ่นคลายความเครียด 
 ข แก๊ปเรียนจิตรกรรมเพื่อเป็นครูสอนศิลปะ 
 ค กอลฟ์ศึกษาจิตรกรรมไทยเพือ่นาํคติ

ธรรมมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 ง ถูกทุกขอ้ 

5. คุณค่าของประตมิากรรมอนุสาวรีย์สมเดจ็      
 พระนารายณ์มหาราชคอืข้อใด 
 ก ความงดงามในการใชท้ศันธาตุและ

องคป์ระกอบศิลป์ 
 ข เพื่อใชเ้ป็นส่ิงแทนในการระลึกถึงคุณงาม

ความดีของพระองค ์
 ค การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกและ

ความคิดสร้างสรรคข์องศิลปินท่ีมีต่อ
ผลงาน 

 ง ถูกทุกขอ้ 
6. สถาปัตยกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัศาสนาซ่ึง
 สะท้อนถงึคุณค่าของวฒันธรรมไทยคอืข้อ
 ใด 
 ก โบสถ ์
 ข ตาํหนกั 
 ค พิพิธภณัฑ ์
 ง พระบรมมหาราชวงั 
7. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาต่อในสาขา
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ควรมีความถนัดใน
 วชิาใดมากทีสุ่ด 
 ก วิชาคณิตศาสตร์ 
 ข วิชาวิทยาศาสตร์ 
 ค วิชาภาษาองักฤษ 
 ง วิชาประวติัศาสตร์ 

ตอนที ่1 
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8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิเป็นงาน

ประติมากรรมท่ีสะทอ้นคุณค่าของ
วฒันธรรมสากล 

 ข พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทเป็น
สถาปัตยกรรมไทยแทซ่ึ้งไม่ไดรั้บอิทธิพล
ของสถาปัตยกรรมสากล 

 ค วดัพระศรีรัตนศาสดารามหรือวดัพระ
แกว้เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสะทอ้นคุณค่า
วฒันธรรมไทย 

 ง จิตรกรรมไทยเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีวดัพระศรี
รัตนศาสดารามเป็นงานจิตรกรรมไทยแท้
ซ่ึงไม่ไดรั้บอิทธิพลจากจิตรกรรมสากล 

9. งานทศันศิลป์ในข้อใดทีโ่น้มนําให้เกดิความ
 เลือ่มใสศรัทธาในสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
 ก จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองรามเกียรต์ิ 
 ข สถาปัตยกรรมพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
 ค ประติมากรรมช่ือดินแดนแห่งความยิม้

แยม้ 
 ง พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพทุธ

มณฑลสุทรรศน ์
10. จิตรกรรมบนทวารบาลประตู วดัใหญ่
 สุวรรณาราม จังหวดัเพชรบุรี เป็นงาน
 จิตรกรรมในสมัยใด 
 ก สมยัเชียงแสน 
 ข สมยัสุโขทยั 
 ค สมยัอยธุยา 
 ง สมยัรัตนโกสินทร์ 

11. ภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองรามเกยีรติ์ วดั   
พระศรีรัตนศาสดาราม เป็นงานจิตรกรรมใน
สมัยใด 
 ก สมยัเชียงแสน 
 ข สมยัสุโขทยั 
 ค สมยัอยธุยา 
 ง สมยัรัตนโกสินทร์ 
12. ยุคสมยัในข้อใดเก่าแก่ทีสุ่ด 
 ก สมยัอยธุยา 
 ข สมยัสุโขทยั 
 ค สมยัเชียงแสน 
 ง สมยัรัตนโกสินทร์ 
13. จิตรกรรมทีไ่ด้รับอทิธิพลของจิตรกรรม  
     สากลคอืจิตรกรรมในสมัยใด 
 ก สมยัเชียงแสน 
 ข สมยัสุโขทยั 
 ค สมยัอยธุยา 
 ง สมยัรัตนโกสินทร์ 
14. พระพทุธรูปทีไ่ด้รับการยกย่องว่าสวยงาม  
     ทีสุ่ดคอืพระพทุธรูปในสมัยใด 
 ก สมยัเชียงแสน 
 ข สมยัสุโขทยั 
 ค สมยัอยธุยา 
 ง สมยัรัตนโกสินทร์ 
15. สถูปทรงพุ่มข้าวบณิฑ์ เรียกอกีอย่างว่าทรง 
 อะไร 
 ก ทรงดอกบวัตูม 
 ข ทรงดอกบวัคว ํ่า 
 ค ทรงดอกบวัหงาย 
 ง ทรงดอกบวับาน 
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16. เจดย์ีสมัยอยุธยานิยมสร้างลกัษณะใด 
 ก ยอ่มุมไมสิ้บสอง 
 ข ทรงกลมแบบลงักา 
 ค ยอดเป็นทรงพุม่ขา้วบิณฑ ์
 ง ฐานเป็นทรงส่ีเหล่ียมสามชั้น 
17. ทศันศิลป์สากลมีรากฐานมาจากทวปีใด 
 ก ทวีปยโุรป 
 ข ทวีปเอเชีย 
 ค ทวีปแอฟริกา 
 ง ทวีปออสเตรเลีย 
18. อกัษรทีใ่ช้กนัในสมัยอยีปิต์เรียกว่าอกัษรใด 
 ก Arabic 
 ข Phonetic 
 ค Hieroglyphic 
 ง ไม่มีขอ้ใดถูก 

19. ประตมิากรรมสมัยอยีปิต์มลีกัษณะอย่างไร 
 ก แขง็แรง ทึบตนั 
 ข เนน้กลา้มเน้ือชดัเจน 
 ค เนน้สดัส่วนใหย้ดืยาวข้ึน 
 ง สดัส่วนถูกตอ้งตามหลกักายวิภาค 
20. สถาปัตยกรรมศิลปะกอทกิมีลกัษณะ  
     อย่างไร 
 ก หลงัคาโคง้เป็นคร่ึงวงกลม 
 ข มีการตกแต่งอยา่งพิถีพิถนั 
 ค เนน้เส้นตรงปลายยอดแหลมสูง 
 ง ใชโ้ครงสร้างแบบคานวางพาดเสา 
 
 
 

 
 
 
 
คาํช้ีแจง ตอบคาํถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
1. ยกตวัอยา่งงานจิตรกรรมท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 
           
           
           
           
           
           
           
            
 

 แนวคาํตอบ: ผลงานจิตรกรรม ช่ือขึน้บ้านใหม่ ผลงานของอาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ เป็น
ผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมในด้านความสามคัคีของชุมชน 
โดยถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวบรรยากาศในงานขึน้บ้านใหม่แถบชนบท แสดงให้เห็นถึงความสามคัคี
ของคนในชุมชน 

ตอนที ่2 
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2. นกัเรียนยกตวัอยา่งประติมากรรมสมยัสุโขทยัมา 2 ช้ิน 
           
           
            
3. งานจิตรกรรมสมยัอยธุยามีลกัษณะเป็นอยา่งไร  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
4. ประติมากรรมรูปคนสมยัอียปิตมี์ลกัษณะอยา่งไร 
           
           
           
           
           
           
            
5. นกัเรียนยกตวัอยา่งสถาปัตยกรรมสมยัโรมนัมา 2 ช้ิน 
           
           
           
            

 แนวคาํตอบ: พระพทุธชินราชและพระพทุธรูปปางลีลา  
 

         แนวคาํตอบ: งานจิตรกรรมสมยัอยธุยา เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของจิตรกรรม
ไทยบริสุทธ์ิอย่างสมบูรณ์ สีท่ีวาดนิยมใช้สีหลายสี นิยมปิดทองลงบนรูปและลวดลาย ส่วนใหญ่
เป็นภาพเก่ียวกบัพทุธศาสนาท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสัมพันธ์กันระหว่าง
ศิลปกรรมกับพระพทุธศาสนา เช่น ภาพทวารบาลบนบานประตูและภาพ    เทพชุมนุมภายในพระ
อุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบรีุ เป็นต้น เป็นการเขียนภาพท่ีมีลกัษณะเฉพาะ คือ    มี
การใช้สีพืน้บางหรือพืน้ขาว และจัดพืน้ท่ีว่างมาก ส่วนตัวภาพมีสีท่ีสดใส นอกจากนีย้งัมีภาพลาย
รดนํา้ท่ีมีช่ือเสียงมาก ได้แก่ ลายรดนํา้ตู้พระธรรม ฝีมือครูวัดเซิงหวาย จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ปัจจุบันเกบ็รักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

        แนวคาํตอบ: งานประติมากรรมรูปคนของอียิปต์มีลกัษณะการเน้นความงามจากด้านหน้า มี
ความสมดลุแบบสองข้างเท่ากัน แนวคางขนานกับพืน้ไม่ก้มหรือเงยหน้า มือท้ังสองข้างแนบไว้
อย่างมัน่คง เท้าแบนราบกับพืน้ และเท้าข้างหน่ึงย่ืนออกไปข้างหน้าให้ความรู้สึกมัน่คงแขง็แรง
ทึบตัน  

 แนวคาํตอบ: ประตูชัยและสะพานส่งนํา้  
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ตอนที ่3.2 
ตวัอย่างข้อสอบคดิวเิคราะห์ 

ตามแนวทางการประเมนิผล PISA 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

ทศันธาตุในงานทศันศิลป์ 
วนัน้ีในชัว่โมงศิลปะครูอ๋ิวอธิบายใหอ้าร์ตและเพ่ือน ๆ ฟังเก่ียวกบัทศันธาตุวา่ ทศันธาตุ คือ 
ส่วนประกอบของศิลปะท่ีมองเห็นได ้เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สดัส่วน แสงเงา สี บริเวณวา่ง 
และ ลกัษณะผวิ เราสามารถนาํทศันธาตุเหล่าน้ีมาจดัใหป้ระสานกลมกลืนกนัเกิดเป็นผลงานศิลปะท่ีมี
คุณค่าทางความงาม และส่ือความหมายตามความคิดสร้างสรรคไ์ด ้จากนั้นครูอ๋ิวหยบิภาพข้ึนมา 4 ภาพ 
เป็นภาพตวัอยา่งผลงานจิตรกรรมแลว้บรรยายทศันธาตุในภาพตวัอยา่งผลงานใหอ้าร์ตและเพ่ือน ๆ ฟัง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบคาํถามโดยใช้ข้อมูลและภาพด้านบน 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

A B 

C D
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คาํถามที ่1: ทศันธาตุในงานทศันศิลป์ 
ครูอ๋ิวอธิบายวา่ “ผลงานชิน้นีเ้ป็นการนาํแสงเงามาใช้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมผลงานเกิดอารมณ์และ
ความรู้สึกคล้อยตาม” นกัเรียนคิดวา่ตรงกบัภาพใด 
1. A 
2. B 
3. C 
4. D 
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่2: ทศันธาตุในงานทศันศิลป์ 
ถา้นกัเรียนจะสร้างสรรคผ์ลงานเหมือนภาพ B นกัเรียนจะตอ้งเนน้ในการใชท้ศันธาตุใด 
1. สี 
2. จุด 
3. เส้น 
4. พื้นผวิ 
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่3: ทศันธาตุในงานทศันศิลป์ 
พิจารณาภาพน้ีแลว้วิเคราะห์วา่เป็นเหตุผลท่ีใช่หรือไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 
1) ผลงานช้ินน้ีเป็นการนาํจุดมาใชเ้พื่อแสดงความงามของรูป โดยใชว้ิธีการแตม้สี
เป็นจุดเลก็ ๆ แสดงความงามของรูปคนและทิวทศันด์ว้ยการเนน้นํ้าหนกัอ่อนและ
เขม้ทาํใหภ้าพมีมิติงดงาม 

  

2) ผลงานช้ินน้ีสร้างสรรคโ์ดยใชท้ศันธาตุเดียวกนักบัภาพ A   
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หลกัการออกแบบในงานทศันศิลป์ 
วนัน้ีตุม้ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนของกลุ่มออกมาบรรยายหนา้ชั้นเรียน ใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง ใน
หวัขอ้ “หลกัการออกแบบในงานทัศนศิลป์” โดยกลุ่มของตุม้ไดเ้ตรียมภาพผลงานทศันศิลป์ต่าง ๆ เพื่อ
ใชป้ระกอบการบรรยายไวด้งัน้ี  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตอบคาํถามโดยใช้เนือ้เร่ืองและภาพด้านบน 
            
คาํถามที ่4: หลกัการออกแบบในงานทศันศิลป์ 
ถา้ตุม้ตอ้งการบรรยายภาพท่ีแสดงความกลมกลืนดว้ยเส้น ตุม้ตอ้งบรรยายภาพหมายเลขใด 
1. หมายเลข 1) 
2. หมายเลข 2) 
3. หมายเลข 3) 
4. หมายเลข 4) 
            
 

2) 

4) 5) 

3) 1) 
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คาํถามที ่5: หลกัการออกแบบในงานทศันศิลป์ 
ถา้ตุม้บรรยายภาพหมายเลข 5) ใหถู้กตอ้ง ตอ้งบรรยายวา่อยา่งไร 
           
           
           
           
            
            
 
เฉลย: ทศันธาตุในงานทศันศิลป์ 
คาํถามท่ี 1: ตอบ 3 เพราะ   ภาพ C ช่ือภาพ “Potato Eaters” ผลงานของฟินเซนต ์ฟาน กอ็ก ศิลปิน

ถ่ายทอดสภาพชีวิตอนัแร้นแคน้ของผูย้ากไร้ โดยใชท้ศันธาตุ คือ แสงเงา 
ส่วนภาพ A คือภาพ “รุ่ง” ผลงานของประทีป คชบวั ศิลปินถ่ายทอดโดยใช้
ทศันธาตุ คือ เส้น 
ส่วนภาพ B ช่ือภาพ “The Reader” ผลงานของชอง-โอโนเร ฟรากอนาร์ 
ศิลปินถ่ายทอดโดยใชท้ศันธาตุ คือ สี 
ส่วนภาพ D ช่ือภาพ “Tiger” ผลงานของโรเบิร์ต ปีออง ศิลปินถ่ายทอดโดย
ใชท้ศันธาตุ คือ จุด 

คาํถามท่ี 2: ตอบ 1 เพราะ    ภาพ B ช่ือภาพ “The Reader” ผลงานของชอง-โอโนเร ฟรากอนาร์ ศิลปิน 
ถ่ายทอดโดยใชท้ศันธาตุ คือ สี 

   ส่วน จุด คือ ภาพ D 
ส่วน เส้น คือ ภาพ A 
ส่วน พื้นผวิ ไม่มีในตวัอยา่งภาพ 

คาํถามท่ี 3:  1) ใช่ 
2) ไม่ใช่ เพราะ ภาพ A ใชเ้ส้น แต่ภาพท่ีกาํหนดใหคื้อผลงาน ช่ือ “ยามพระอาทิตย ์

ตกในสวนสาธารณะ” ผลงานของ ชอร์ช เซอรา ศิลปินใชว้ิธีการแตม้สีเป็น
จุดเลก็ ๆ  

 
 
 

ไดค้ะแนนเตม็ ตอบถกูท้ัง 2 ข้อ 
ไม่ไดค้ะแนน ตอบถกูเพียงข้อเดียวและไม่ถกูเลย 
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เฉลย: หลกัการออกแบบในงานทศันศิลป์ 
คาํถามท่ี 4: ตอบ 1 เพราะ   หมายเลข 1) ช่ือภาพ “Thatched Cottages at Cordeville” ผลงานของ       

ฟินเซนต ์ฟาน กอ็ก ศิลปินแสดงความกลมกลืนดว้ยเส้น 
ส่วนหมายเลข 2) ช่ือภาพ “กลุ่ม” ผลงานของ ชาํเรือง วิเชียรเขตต ์ศิลปิน
แสดงความเป็นเอกภาพดว้ยการจดักลุ่ม 
ส่วนหมายเลข 3) ช่ือภาพ “ศรัทธา” ผลงานของ อานนัท ์ราชวงัอินทร์ 
ศิลปินแสดงความขดัแยง้ดว้ยขนาด 
ส่วนหมายเลข 4) ภาพประกอบแนวแฟนตาซี แสดงการเนน้จุดเด่นดว้ยแสง
และเงา  

คาํถามท่ี 5:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดค้ะแนนเตม็  บรรยายไดถู้กตอ้งวา่เป็นภาพแนวใด จดัองคป์ระกอบ 
ภาพแบบใด และส่ือถึงส่ิงใด 
–   ภาพน้ีเป็นผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ท่ี 

แสดงการจดัองคป์ระกอบของภาพใหมี้ความสมดุล 
2 ขา้งเท่ากนั เพื่อส่ือถึงความน่ิงและเงียบสงบ 

ไดค้ะแนนบางส่วน บรรยายไดถู้กตอ้งวา่เป็นภาพแนวใด จดัองคป์ระกอบ
ภาพแบบใด แต่ไม่สามารถบอกไดว้า่ส่ือถึงส่ิงใด 
–   ภาพน้ีเป็นผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ท่ี 

แสดงการจดัองคป์ระกอบของภาพใหมี้ความสมดุล 
2 ขา้งเท่ากนั  

ไม่มีคะแนน  บรรยายไม่ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบในงาน 
ทศันศิลป์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 
ระบุและบรรยายเทคนิค วธีิการสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรม 

วนัน้ีก่อนการเรียนวิชาศิลปะครูชาํนาญไดแ้จกแบบทดสอบก่อนเรียนใหอุ้ม้ ออ้ม เอก และเพื่อน ๆ ได้
ทาํกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี   
ตาราง: ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 

ลาํดบั ภาพ เทคนิค วธีิการ รายละเอยีดเทคนิค วธีิการ 
สร้างสรรค์ผลงาน 

A 

 
 
 
 
 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

B 

 
 
 
 
 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

C 

 
 
 
 
 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

D 

 
 
 
 
 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

ตอบคาํถามโดยใช้เนือ้เร่ืองและตารางด้านบน 
            

เทคนิคสีชอลก์ เป็นการเขียนแบบภาพวาดเส้น 
โดยการระบายสีเพียงบางส่วน ใช้
วธีิการปาดส่วนดา้นขา้งของแท่งสี
ชอลก์อยา่งฉบัไว ไม่เนน้เส้นรอบนอก 
แต่เนน้นํ้าหนกัแสงเงาใหโ้ดดเด่น
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คาํถามที ่1: ระบุและบรรยายเทคนิค วธีิการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
ถา้ออ้มบรรยายภาพ D นกัเรียนคิดวา่ออ้มตอ้งบรรยายภาพคลา้ยกบัภาพใด 
1. ภาพ A 
2. ภาพ B 
3. ภาพ C 
4. ภาพ A กบัภาพ C 
            
คาํถามที ่2: ระบุและบรรยายเทคนิค วธีิการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
นกัเรียนคิดวา่ภาพใดท่ีเป็นงานจิตรกรรมท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากภาพอ่ืน  
1. ภาพ A 
2. ภาพ B 
3. ภาพ C 
4. ภาพ D 
            
คาํถามที ่3: ระบุและบรรยายเทคนิค วธีิการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
พิจารณาภาพน้ีแลว้วิเคราะห์วา่เป็นเหตุผลท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผลงานช้ินน้ีเป็นการสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิคสีชอลก์ เป็นการเขียนแบบเดียวกนั
กบัภาพ A 

  

2. ผลงานช้ินน้ีเป็นการเขียนแบบงานจิตรกรรม คือ การใชสี้ชอลก์ประเภทเน้ืออ่อน
ลงสีใหท้ัว่กระดาษแลว้เกล่ียนํ้าหนกัดว้ยแท่งกระดาษมว้น ทาํใหไ้ดภ้าพท่ีมีสีสนั 
แสงเงาท่ีนุ่มนวล ใกลเ้คียงกบัภาพเทคนิคสีนํ้ ามนั 
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วธีิการนําจุดเด่นมาใช้ในการสร้างงานทศันศิลป์ 
วนัน้ีครูวนัดีมาสอนวิธีการนาํจุดเด่นมาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ โดยครูวนัดีไดอ้ธิบายใหน้กัเรียน
ทราบวา่ จุดเด่น คือ จุดสนใจหรือส่วนประธานของงานศิลปะ จุดเด่นเป็นส่วนสาํคญัท่ีเด่นท่ีสุดของ
งานศิลปะทุกประเภท จุดเด่นจะชดัเจนสะดุดตาและมีพลงัดึงดูดความสนใจ ครูวนัดียงับอกอีกวา่ เรา
สามารถสร้างสรรคใ์หผ้ลงานมีจุดเด่นไดห้ลายวิธี เช่น 1) การเนน้ภาพดว้ยเส้น 2) การเนน้ภาพดว้ย
ขนาดของรูปร่างหรือรูปทรง 3) การเนน้ภาพดว้ยสี 4) การเนน้ภาพดว้ยแสงสวา่ง โดยครูวนัดีไดน้าํภาพ
ตวัอยา่งมาใหดู้ดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอบคาํถามโดยใช้เนือ้เร่ืองและภาพด้านบน 
            
คาํถามที ่4: วธีิการนําจุดเด่นมาใช้ในการสร้างงานทศันศิลป์ 
นกัเรียนคิดวา่ภาพ D เป็นการเนน้ภาพใหเ้กิดจุดเด่นดว้ยส่ิงใด 
1. สี  
2. เส้น  
3. แสงสวา่ง 
4. ขนาดของรูปร่างหรือรูปทรง  
            

A B 

C D 
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คาํถามที ่5: วธีิการนําจุดเด่นมาใช้ในการสร้างงานทศันศิลป์ 
นกัเรียนวิเคราะห์และบรรยายภาพ A เก่ียวกบัวิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างผลงานใหถู้กตอ้ง 
            
            
            
            
            
            
   
เฉลย: ระบุและบรรยายเทคนิค วธีิการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
คาํถามท่ี 1: ตอบ 2 เพราะภาพ B คือ ภาพ “ทะเลอนัดามนั 2” ผลงานของสมโภชน ์สิงห์ทอง ซ่ึงเป็น

การระบายสีนํ้าแบบใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่นเดียวกบัภาพ D คือ ภาพ “ปูดอง” ผลงาน
ของบรรลุ วริิยาภรณ์ประภาส ซ่ึงเป็นการระบายสีนํ้าแบบเปียกบนแหง้ 
ส่วนภาพ A คือ ภาพ “ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี” ผลงานของเฟ้ือ หริพิทกัษ ์
เทคนิคสีชอลก์ 
ส่วนภาพ C คือ ภาพ “นางแบบ” ผลงานของวิทูรย ์โสแกว้ เทคนิควาดเส้น 

คาํถามท่ี 2: ตอบ 3 เพราะภาพ C เป็นเทคนิควาดเส้น 
ภาพ A เป็นเทคนิคสีชอลก์ 
ภาพ B เป็นเทคนิคสีนํ้า 
ภาพ D เป็นเทคนิคสีนํ้า 

คาํถามท่ี 3: 1) ไม่ใช่ เพราะผลงานช้ินท่ีกาํหนดให ้คือ ภาพเหมือนบุคคล ผลงานของชอง-บาตีสต-์      
ซีเมอง ชาร์แดง ใชเ้ทคนิคสีชอลก์เหมือนกนั แต่เขียนคนละแบบ 

2) ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 

ไดค้ะแนนเตม็  ตอบถกูท้ัง 2 ข้อ 
ไม่ไดค้ะแนน   ตอบถกูเพียงข้อเดียวและไม่ถกูเลย 
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เฉลย: วธีิการนําจุดเด่นมาใช้ในการสร้างงานทศันศิลป์ 
คาํถามท่ี 4: ตอบ 3 เพราะภาพ D คือ ภาพ “คนหวัชา้ง” ผลงานของประทีป คชบวั ศิลปินแสดงการเนน้

ดว้ยสีแสงสวา่ง ใชน้ํ้ าหนกัความเขม้ของแสงเงาไล่ระยะแสงสวา่งและเงามืด 
ส่วนการเนน้ดว้ยสี คือ ภาพ C 
ส่วนการเนน้ดว้ยเส้น คือ ภาพ A 
ส่วนการเนน้ดว้ยขนาดของรูปร่างหรือรูปทรง คือ ภาพ B 

คาํถามท่ี 5:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดค้ะแนนเตม็  บรรยายไดถู้กตอ้งวา่เป็นภาพแนวใด เนน้ดว้ยส่ิงใด และ 
เกิดส่ิงใด 
–   เป็นงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ซ่ึงมีการเนน้ภาพ 

ดว้ยเส้น โดยใชเ้ส้นโคง้ลกัษณะต่าง ๆ มาเนน้ใหเ้กิด
จุดเด่นและกลมกลืนอยา่งสวยงาม 

ไดค้ะแนนบางส่วน บรรยายไดว้า่เป็นภาพแนวใด เนน้ดว้ยส่ิงใด แต่ไม่บอก 
วา่เกิดส่ิงใด 
–   เป็นงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ซ่ึงมีการเนน้ภาพ 

ดว้ยเส้น 
ไม่มีคะแนน  บรรยายไม่ถูกตอ้งในการนาํจุดเด่นมาใชใ้นการสร้างงาน 

ทศันศิลป์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 

สร้างสรรค์จติรกรรมไทย 
วนัน้ีอาจารยส์อนเก่ียวกบัการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทย พร้อมกบันาํผลงานมาใหดู้เป็นตวัอยา่งโดย
อธิบายถึงรูปแบบงานจิตรกรรมไทยท่ีแบ่งเป็น 3 แบบ คือ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทย
แนวประเพณี และจิตรกรรมไทยร่วมสมยั จากนั้นอาจารยส์ัง่การบา้นใหน้กัเรียนสร้างสรรคผ์ลงาน
ทศันศิลป์ไทยตามรูปแบบท่ีสอนโดยใชค้วามคิดและวิธีการอิสระ ซ่ึงพลอยคิดวา่จะวาดภาพพระภิกษุ
สงฆก์าํลงัเดินธุดงคต์ามจินตนาการ ตน้คิดวา่จะวาดภาพลวดลายไทยโดยดดัแปลงจากภาพจิตรกรรม
ของศิลปินตามความคิดของตนเอง ส่วนแพรคิดวา่จะวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดัใกลบ้า้นให้
เหมือนท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบคาํถามโดยใช้เนือ้เร่ืองและผลงานศิลปะด้านบน 
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่1: สร้างสรรค์จิตรกรรมไทย 
นกัเรียนคิดวา่ใครสร้างสรรคผ์ลงานรูปแบบเดียวกบัผลงานช้ิน A 
1. ตน้ 
2. แพร 
3. พลอย 
4. แพรและพลอย 

A 

B
C 

D E F 
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________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่2: สร้างสรรค์จิตรกรรมไทย 
ถา้นกัเรียนจะสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมยันกัเรียนจะตอ้งศึกษาผลงานช้ินใด 
1. A และ F 
2. B และ C 
3. C และ D 
4. D และ E  
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่3: สร้างสรรค์จิตรกรรมไทย 
นกัเรียนคิดวา่ผลงานช้ินใดอยูใ่นวดั 
1. A และ C 
2. B และ D 
3. D และ E 
4. A และ F 
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่4: สร้างสรรค์จิตรกรรมไทย 
นกัเรียนคิดวา่ภาพใดเป็นผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีท่ีเขียนลงบนประตูพระวิหาร เพราะอะไร 
           
            
            
            
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่5: สร้างสรรค์จิตรกรรมไทย 
ถา้อาจารยส์ัง่ใหน้กัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั นกัเรียนจะตอ้งสร้างสรรค์
ตามผลงานช้ินใด เพราะอะไร 
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เฉลย: สร้างสรรค์จิตรกรรมไทย 
คาํถามท่ี 1: ตอบขอ้ 2  เพราะภาพ A คือ จิตรกรรมไทยแบบประเพณีตามท่ีแพรจะวาด  

ส่วนตน้จะตอ้งวาดภาพรูปแบบเดียวกบัภาพ B หรือ E ซ่ึงเป็นจิตรกรรมไทย
แนวประเพณี  
ส่วนพลอยจะตอ้งวาดภาพรูปแบบเดียวกบัภาพ C หรือ D ซ่ึงเป็นจิตรกรรมไทย
ร่วมสมยั  

คาํถามท่ี 2: ตอบขอ้ 3  เพราะผลงานช้ิน C และ D เป็นผลงานรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั  
ส่วนขอ้ 1. A และ F เป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีกบัจิตรกรรมไทยแนว
ประเพณี  
ขอ้ 2. B และ C เป็นจิตรกรรมไทยแนวประเพณีกบัจิตรกรรมไทยร่วมสมยั  
และขอ้ 4. D และ E เป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมยักบัจิตรกรรมไทยแนวประเพณี 

คาํถามท่ี 3: ตอบขอ้ 4  เพราะผลงานช้ิน A และ F เป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณี โดยผลงานช้ิน A 
เขียนบนฝาผนงัภายในอุโบสถ และ F เขียนบนบานประตูพระวิหาร ซ่ึงอยู่
ภายในวดัทั้ง 2 ช้ิน  
ส่วนขอ้ 1. A และ C เป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีกบัจิตรกรรมไทยร่วมสมยั  
ขอ้ 2. B และ D เป็นจิตรกรรมไทยแนวประเพณีกบัจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 
ขอ้ 3. D และ E เป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมยักบัจิตรกรรมไทยแนวประเพณี 

คาํถามท่ี 4:  
 
 
 
 
 
 
คาํถามท่ี 5:  
 
 
 
 

 

ไดค้ะแนนเตม็  ตอบภาพ F เพราะผลงานมีรูปแบบท่ีเป็นคตินิยม มีลกัษณะภาพ
เป็นภาพท่ีแบ่งคร่ึงออกเป็นสองขา้งและมีความเหมือนกนัทั้ง
สองขา้ง แสดงออกตามรูปแบบประเพณีทั้งเทคนิค วิธีการ
สร้างสรรค ์

ไดค้ะแนนบางส่วน   ตอบภาพ F และใหค้าํอธิบายถูกบางส่วน 
ไม่มีคะแนน              ตอบภาพอ่ืนหรือไม่ตอบ

ไดค้ะแนนเตม็           ตอบผลงานช้ิน C และ D เพราะเป็นผลงานท่ีถ่ายทอดความเป็น
ไทย ในลกัษณะท่ีเป็นสากลแต่อารมณ์และรูปแบบของผลงาน 
ยงัคงสะทอ้นความเป็นไทย 

ไดค้ะแนนบางส่วน   ตอบภาพ C หรือ D ภาพใดภาพหน่ึง และใหค้าํอธิบายถูก
บางส่วน 

ไม่มีคะแนน  ตอบภาพอ่ืนหรือไม่ตอบ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่4 
อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานทศันศิลป์ 

แกว้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการเรียนวิชาทศันศิลป์กบัการนาํไปประกอบอาชีพ เพราะแกว้ไม่รู้วา่จะนาํไป
ประกอบอาชีพไดอ้ยา่งไร แกว้จึงเกบ็คาํถามมาถามอาจารยท่ี์สอนวิชาทศันศิลป์ อาจารยจึ์งอธิบายให้
แกว้ฟังวา่ ในการประกอบอาชีพของคนเรานั้นมีอาชีพอยูม่ากมาย ทุกอาชีพลว้นมีความสาํคญัต่อการ
ดาํเนินชีวิต เพราะช่วยสร้างรายไดแ้ละทาํใหป้ระเทศชาติพฒันาเจริญรุ่งเรืองได ้ซ่ึงในการเรียนวิชา
ทศันศิลป์กเ็ป็นศาสตร์วิชาแขนงหน่ึงท่ีมีเกียรติและเป็นท่ียอมรับของสงัคม อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ทศันศิลป์ ไดแ้ก่ จิตรกร คือผูส้ร้างสรรคง์านจิตรกรรมประเภทต่าง ๆ  ประติมากร คือผูส้ร้างสรรค์
ผลงานป้ันท่ีมีขนาดเลก็ไปจนถึงขนาดใหญ่ มณัฑนากร คือผูอ้อกแบบและตกแต่งอาคารสถานท่ี นกั
ออกแบบผลิตภณัฑ ์คือผูอ้อกแบบผลิตภณัฑต่์าง ๆ ใหต้รงตามวตัถุประสงค ์นกัเขียนการ์ตูน คือผู ้
สร้างสรรคแ์ละกาํหนดลกัษณะของตวัการ์ตูน และยงัมีอาชีพอ่ืน ๆ อีกข้ึนอยูก่บัความชอบของแกว้วา่
อยากประกอบอาชีพอะไร แกว้ตอบวา่แกว้อยากเป็นมณัฑนากร เพราะแกว้อยากเป็นผูอ้อกแบบ ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารสถานท่ีต่าง ๆ 
ตอบคาํถามโดยใช้เนือ้เร่ืองด้านบน 
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่1: อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานทศันศิลป์ 
ถา้นกัเรียนมีความชอบในการวาดรูปเป็นอยา่งมาก นกัเรียนคิดวา่แกว้จะแนะนาํใหน้กัเรียนประกอบ
อาชีพอะไร 
1. จิตรกร 
2. ประติมากร 
3. มณัฑนากร 
4. นกัออกแบบ 
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่2: อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานทศันศิลป์ 
นกัเรียนคิดวา่ความเป็นผูใ้ฝ่รู้ ช่างสงัเกต และมีเหตุผล เป็นคุณสมบติัของอาชีพใดมากท่ีสุด 
1. จิตรกร 
2. ประติมากร 
3. นกัออกแบบ 
4. นกัเขียนการ์ตูน 
________________________________________________________________________________ 
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คาํถามที ่3: อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานทศันศิลป์ 
ถา้นกัเรียนอยากเป็นนกัเขียนการ์ตูน นกัเรียนจะตอ้งฝึกฝนดา้นใด 
1. การวาดลายเส้น 
2. การแรเงานํ้าหนกั 
3. การวาดโครงสร้าง 
4. การเขียนภาพเหมือน 
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่4: อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานทศันศิลป์ 
ยกตวัอยา่งบุคคลท่ีประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ท่ีตอ้งใชจิ้นตนาการในการถ่ายทอด
ความสวยงาม 
           
           
           
            
คาํถามที ่5: อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานทศันศิลป์ 
พิจารณาภาพน้ีแลว้วิเคราะห์วา่เป็นเหตุผลท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผล ใช่ ไม่ใช่ 
1) นกัเรียนคิดวา่แกว้จะตอ้งเรียนรู้และฝึกสร้างสรรคก์ารเขียนภาพลกัษณะน้ี   
2) นกัเรียนคิดวา่ถา้แกว้ตอ้งการเรียนต่อเพื่อสร้างผลงานแบบน้ีตอ้งศึกษาต่อ
คณะมณัฑนศิลป์ 

  

3) ถา้แกว้ตอ้งการเขา้อบรมความรู้เก่ียวกบัดา้นน้ีตอ้งอบรมกบัชยั ราชวตัร   
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เฉลย: อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานทศันศิลป์ 
คาํถามท่ี 1: ตอบขอ้ 1 เพราะการวาดรูปเหมาะสาํหรับอาชีพจิตรกรส่วนประติมากร เหมาะสาํหรับผูท่ี้

ชอบการป้ัน แกะสลกั มณัฑนากรเหมาะสาํหรับคนท่ีชอบออกแบบตกแต่ง
สถานท่ี ส่วนนกัออกแบบเหมาะสาํหรับผูท่ี้ชอบออกแบบผลิตภณัฑต่์าง ๆ 

คาํถามท่ี 2: ตอบขอ้ 3 เพราะความเป็นผูใ้ฝ่รู้ ช่างสงัเกต และมีเหตุผล เป็นคุณสมบติัของอาชีพนกั
ออกแบบ เพราะตอ้งออกแบบผลิตภณัฑต่์าง ๆ ใหต้รงตามวตัถุประสงค ์ไม่ใช่
คุณสมบติัของจิตรกร ประติมากร และนกัเขียนการ์ตูน 

คาํถามท่ี 3: ตอบขอ้ 1 เพราะนกัเขียนการ์ตูนจะตอ้งวาดลายเส้นตวัการ์ตูนใหช้าํนาญ เพื่อถ่ายทอด
เร่ืองราวท่ีตอ้งการ ส่วนการแรเงานํ้าหนกั การวาดโครงสร้าง และการเขียน
ภาพเหมือน ไม่ใช่หลกัสาํคญัของการฝึกฝนการเป็นนกัเขียนการ์ตูน 

คาํถามท่ี 4:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาํถามท่ี 5: 1) ตอบ ใช่ 
      2) ตอบ ใช่ 
      3) ตอบ ไม่ใช่ เพราะ ชยั ราชวตัร เป็นนกัเขียนการ์ตูน 

 
 
 

 

ไดค้ะแนนเตม็           เป็นคาํตอบเก่ียวกบัอาชีพดา้นทศันศิลป์ โดยเฉพาะดา้นจิตรกร 
เช่น เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน ์เป็นจิตรกรท่ีถ่ายทอดความงดงาม
ผา่นผลงานจิตรกรรมไทยประเพณี และสร้างวดัร่องขุ่น จงัหวดั
เชียงราย ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรม และประติมากรรมท่ีงดงาม หรือ
บอกศิลปินท่านอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมกบัช่ือผลงานท่ีถูกตอ้ง 

ไดค้ะแนนบางส่วน   เป็นคาํตอบเก่ียวกบัอาชีพดา้นอ่ืนท่ีอาศยัความสวยงาม เช่น 
นิพนธ์ เสง่ียมศกัด์ิ (นิค ขายหวัเราะ) เป็นนกัเขียนการ์ตูน ท่ีมี
ลายเส้นสวยงาม และตอ้งใชค้วามคิดจินตนาการ แต่ไม่ถึงกบั
ระดบัจิตรกร 

ไม่มีคะแนน       ตอบคาํถามโดยบอกช่ือและผลงานไม่ถูกตอ้งและไม่ตอบ 

ไดค้ะแนนเตม็        ตอบถูกทั้ง 3 ขอ้ 

ไม่ไดค้ะแนน        ตอบถูกเพียงบางขอ้ ไม่ตอบหรือตอบไม่ถูกเลย 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่5 
ยุคสมัยสถาปัตยกรรมสากล 

หนุ่มไดช้มรายการสารคดีในวนัหยดุทางโทรทศันอ์อกอากาศ เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมตะวนัตกในแต่ละ
ยคุสมยั เร่ิมจากสมยัเมโสโปเตเมีย ท่ีทาํโครงสร้างอาคารแบบขั้นบนัไดเรียกวา่ “ซิกกแูรต” สมยัอียปิต ์
แสดงรูปทรงท่ีเรียบง่าย โดยเฉพาะรูปทรงสามเหล่ียม สมยักรีก ส่วนใหญ่เป็นวิหารนิยมสร้างใน
บริเวณท่ีสูงหรือเนินเขา สมยัโรมนั เนน้ความใหญ่โต มัน่คง แขง็แรง และเป็นชนชาติแรกท่ีคิดคน้การ
ทาํคอนกรีตข้ึน สมยัโรมาเนสก ์ส่วนใหญ่เป็นโบสถท่ี์มีลกัษณะหนาทึบ มีผงัเป็นรูปไมก้างเขน สมยั
กอทิก อาคารมีความกวา้งขวาง ส่วนโครงสร้างภายนอกสร้างหอคอยท่ีมีปลายยอดแหลมสูง สมยัฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยา นิยมสร้างดว้ยหินอ่อน ลกัษณะหลงัคาเป็นซุม้โคง้หรือโดมรูปทรงคร่ึงวงกลม สมยับาโรก
หรือบารอก มีลกัษณะผสมผสานกนัหลายรูปแบบ เช่น ประตูโคง้ หลงัคาโคง้ ผงัส่ีเหล่ียม แปดเหล่ียม 
เป็นตน้ สมยัโรโกโก ส่วนใหญ่เป็นงานตกแต่งภายในอาคารดว้ยงานประติมากรรม และสมยัลทัธิ
คลาสสิกใหม่ ซ่ึงสร้างข้ึนจากอิทธิพลศิลปะกรีกและโรมนั นอกจากน้ียงัมีศิลปะลทัธิอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลให้
งานสถาปัตยกรรมเปล่ียนแปลง แต่รายการกจ็บลงเสียก่อน ทาํใหห้นุ่มตอ้งรอชมรายการคร้ังต่อไป 
หลงัจากหนุ่มชมรายการจบ ทาํใหห้นุ่มเกิดความประทบัใจในความสามารถของสถาปนิก ช่างก่อสร้าง 
รวมถึงศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานประดบัตกแต่งจนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงามข้ึน หนุ่มจึงเกิดแรง
บนัดาลใจในการคน้ควา้งานสถาปัตยกรรมในยคุสมยัต่อมาจนถึงยคุสมยัปัจจุบนั 
ตอบคาํถามโดยใช้เนือ้เร่ืองด้านบน 
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่1: ยุคสมัยสถาปัตยกรรมสากล 
ในช่วงหน่ึงมีคาํบรรยายวา่ “สถาปัตยกรรมน้ีภายในเกบ็ศพไวเ้พราะมีความเช่ือเก่ียวกบัชีวิตหลงัความ
ตาย” จากคาํบรรยายในรายการ นกัเรียนคิดวา่เป็นสถาปัตยกรรมในสมยัใด 
1. สมยักรีก 
2. สมยัโรมนั 
3. สมยักอทิก 
4. สมยัอียปิต ์
________________________________________________________________________________ 
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คาํถามที ่2: ยุคสมัยสถาปัตยกรรมสากล 
นกัเรียนคิดวา่ภาพท่ีนาํเสนอในรายการโทรทศันภ์าพน้ี เป็นสถาปัตยกรรมสมยัใดและมีช่ือวา่อะไร 
 
 
 
 
 
 
1. สมยัอียปิต ์ช่ือพีระมิด 
2. สมยักอทิก ช่ือโบสถโ์คโลญ 
3. สมยักรีก ช่ือวิหารพาร์เธนอน 
4. สมยับาโรกหรือบารอก ช่ือโบสถซ์านตามาเรีย 
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่3: ยุคสมัยสถาปัตยกรรมสากล 
ถา้นกัเรียนจะใชภ้าพจากรายการโทรทศันภ์าพน้ี ไปใชติ้ดป้ายนิเทศท่ีโรงเรียนตอ้งนาํไปติดท่ี
สถาปัตยกรรมในสมยัใด 
 
 
 
 
 
 
1. กรีก 
2. โรมนั 
3. กอทิก 
4. โรโกโก 
________________________________________________________________________________ 
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คาํถามที ่4: ยุคสมัยสถาปัตยกรรมสากล 
ถา้หนุ่มสนใจคน้ควา้เร่ืองราวของศิลปินท่ีสร้างสรรคง์านสถาปัตยกรรมศิลปะสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยา 
นกัเรียนคิดวา่หนุ่มจะตอ้งศึกษาศิลปินในขอ้ใด 
1. จอตโต  
2. โดมินิคสั ซิมเมอร์แมน  
3. มีเกลนัเจโล บูโอนาร์โรตี 
4. โจวนันี ลอร์เรนโซ เบร์นีนี 
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่5: ยุคสมัยสถาปัตยกรรมสากล 
ถา้หนุ่มมีโอกาสไดไ้ปเท่ียวประเทศอิตาลี นกัเรียนคิดวา่หนุ่มจะไดช้มสถาปัตยกรรมในสมยัใด 
1. อียปิต ์
2. โรมนั 
3. กอทิก 
4. เมโสโปเตเมีย 
________________________________________________________________________________ 
คาํถามที ่6: ยุคสมัยสถาปัตยกรรมสากล 
หลงัจากชมรายการจบ นกัเรียนคิดวา่หนุ่มจะตอ้งคน้ควา้งานสถาปัตยกรรมในยคุสมยัใดเป็นลาํดบั
ต่อมา 
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คาํถามที ่7: ยุคสมัยสถาปัตยกรรมสากล 
ในรายการไดเ้สนอภาพภายในสถาปัตยกรรมภาพน้ี นกัเรียนคิดวา่เป็นสถาปัตยกรรมในสมยัใด เพราะ
เหตุใด 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
            
           
           
            
 
เฉลย: ยุคสมยัสถาปัตยกรรมสากล 
คาํถามท่ี 1: ตอบขอ้ 4 สมยัอียปิต ์เพราะสถาปัตยกรรมในสมยัอียปิต ์สร้างข้ึนตามความเช่ือเก่ียวกบั 

ชีวิตหลงัความตาย โดยฝังศพไวใ้นพีระมิดเพ่ือรอเวลาใหก้ลบัฟ้ืนชีวิตข้ึนมาใหม่ ไม่ใช่สมยั
กรีก สมยัโรมนั และสมยักอทิก 

คาํถามท่ี 2: ตอบขอ้ 3 เพราะภาพในรายการเป็นสถาปัตยกรรมในสมยักรีก ช่ือวิหารพาร์เธนอน 
คาํถามท่ี 3: ตอบขอ้ 3 เพราะภาพจากรายการโทรทศันภ์าพน้ี เป็นสถาปัตยกรรมในสมยักอทิก ช่ือ

โบสถโ์คโลญ อยูใ่นประเทศเยอรมนี 
คาํถามท่ี 4: ตอบขอ้ 3 มีเกลนัเจโล บูโอนาร์โรตี เพราะเป็นศิลปินท่ียิง่ใหญ่และเป็นสถาปนิกออกแบบ

สถาปัตยกรรมศิลปะสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยาไวม้ากมาย เช่น วิหารนกับุญเปโตร วิหารเซนต ์  
ปีเตอร์ เป็นตน้  
ส่วนขอ้ 1. จอตโต เป็นสถาปนิกในสมยักอทิก  
ขอ้ 2. โดมินิคสั ซิมเมอร์แมน เป็นสถาปนิกในสมยัโรโกโก  
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และขอ้ 4. โจวนันี ลอร์เรนโซ เบร์นีนี เป็นสถาปนิกในสมยับาโรกหรือบารอก 

คาํถามท่ี 5: ตอบขอ้ 2 โรมนั เพราะประเทศอิตาลีเป็นแหล่งกาํเนิดศิลปะสมยัโรมนั ซ่ึงสามารถชม
สถาปัตยกรรมสมยัโรมนัได ้เช่น ประตูชยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน สนามกีฬาโคลอสเซียม 
เป็นตน้ 

คาํถามท่ี 6:  
  
 
 
 
 
 
 
คาํถามท่ี 7:  
 

 

ไดค้ะแนนเตม็  คน้ควา้งานสถาปัตยกรรมยคุสมยัต่อจากลทัธิคลาสสิกใหม่ 
ไดแ้ก่ ศิลปะลทัธิจินตนิยม ศิลปะลทัธิสจันิยม ศิลปะลทัธิ
ประทบัใจ ศิลปะลทัธิประทบัใจยคุหลงั เป็นตน้ ไดถู้กตอ้ง
ครบถว้น 

ไดค้ะแนนบางส่วน   คน้ควา้งานสถาปัตยกรรมยคุสมยัต่อจากลทัธิคลาสสิกใหม่ 
บางลทัธิแต่ไม่ครบ 

ไม่มีคะแนน       ตอบไม่ถูกเลยและไม่ตอบ 

ไดค้ะแนนเตม็  ยคุสมยัโรโกโก เพราะภาพผลงานเป็นภาพท่ีแสดงภายใน
สถาปัตยกรรมท่ีมีการตกแต่งดว้ยประติมากรรมและลวดลาย
ประดิษฐท่ี์มีความละเอียดอ่อน แสดงถึงความโอ่อ่าและ
หรูหรา ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสมยัโรโกโก 

ไดค้ะแนนบางส่วน   ตอบยคุสมยัถูกตอ้ง แต่ไม่อธิบายเหตุผล 
ไม่มีคะแนน      ตอบไม่ถูกตอ้งตามยคุสมยั และไม่ตอบ
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ตอนที ่3.3 
แบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 
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แบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 
 
 
ตอนที ่1 
คาํช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย  ลอ้มรอบตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
1. ข้อใดไม่จดัเป็นจุดในส่ิงแวดล้อม 

ก จุดในลายของสตัว ์
 ข จุดในลายของพืช 
 ค จุดท่ีมองเห็นตามกลุ่มดาวบนทอ้งฟ้า 
 ง จุดท่ีเกิดจากการสร้างสรรคข์องศิลปิน 
2. ข้อใดกล่าวถงึจุด “ไม่ถูกตอ้ง” 
 ก เป็นส่ิงท่ีเลก็ท่ีสุด 
 ข มีลกัษณะหลายเหล่ียม 
 ค เคล่ือนไหวไปในท่ีวา่งได ้
 ง เป็นธาตุเร่ิมแรกท่ีทาํใหเ้กิดธาตุอ่ืน ๆ ข้ึน 
3. เส้นในส่ิงแวดล้อมคอืข้อใด 
 ก เส้นขอบฟ้า 
 ข เส้นรุ้งกินนํ้า 
 ค เส้นแนวภูเขา 
 ง ถูกทุกขอ้  
4. การนําเส้นมาใช้ในงานทศันศิลป์ เพือ่ส่ิงใด 
 ก เพื่อร่างภาพและการออกแบบงาน

ทศันศิลป์ 
 ข เพื่อใหค้วามรู้สึกดา้นมิติในงาน

ทศันศิลป์ 
 ค เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกในงาน

ทศันศิลป์ 
 ง ถูกทุกขอ้ 
 

5. รูปร่าง “ไม่ใช่” ข้อใด 
 ก เส้นภายในผลงาน 
 ข เส้นรอบนอกของคน 
 ค เส้นรอบนอกของวตัถุ 
 ง เส้นรอบนอกของผลงาน 
6. รูปร่างและรูปทรงในส่ิงแวดล้อม ศิลปิน 
    สามารถนํามาดดัแปลงสร้างสรรค์เป็นงาน 
    ทศันศิลป์ประเภทใด 
 ก จิตรกรรม 
 ข ภาพพิมพ ์
 ค ประติมากรรม 
 ง ถูกทุกขอ้ 
7. “proportion” หมายถงึอะไร 
 ก ขนาด 
 ข รูปร่าง 
 ค สดัส่วน 
 ง ท่ีวา่ง 
8. สีในงานทศันศิลป์ทาํให้ผลงานมีส่ิงใด 

 ก มีมิติต้ืน–ลึก 
 ข มีระยะใกล–้ไกล 
 ค มีความเหมือนจริง 
 ง ถูกทุกขอ้ 

 
 

ด้านความรู้ 
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9. หลกัการออกแบบโดยใช้ความขดัแย้ง  
    หมายถงึข้อใด 

 ก unity 
 ข balance 
 ค contrast 
 ง dominance 

10. การวาดเส้นจะใช้วสัดุในข้อใด 
 ก ดินสอ 
 ข ปากกา 
 ค เกรยอง 
 ง ถูกทุกขอ้ 

11. เมย์ทาํให้กระดาษเปียกด้วยการระบายนํา้ 
     ลงบนกระดาษวาดเขยีนก่อน แล้วจึงระบาย 
     สีตามทีต้่องการลงไป แสดงว่าเมย์กาํลงัใช้ 
     เทคนิคสีนํา้วธีิใด 

 ก dry on dry 
 ข wet on dry 
 ค wet on wet 
 ง texture surface 

12. เมื่อระบายสีเสร็จแล้วให้เกลีย่นํา้หนักด้วย 
      แท่งกระดาษม้วน จากข้อความเป็นการใช้ 
      เทคนิคระบายสีประเภทใด 

 ก สีนํ้ า   ค สีนํ้ ามนั 
 ข สีชอลก์  ง สีอะคริลิก 
13. oil colour คอืสีอะไร 

 ก สีนํ้ า  ค สีนํ้ ามนั 
 ข สีชอลก์  ง สีอะคริลิก 

14. สีนํา้มันมักนิยมเขยีนลงบนวสัดุใด 
 ก ผา้ใบ  ค แผน่ไม ้
 ข กระจก  ง แผน่หนงั 

15. สีทีส่ามารถเขยีนได้ทั้งแบบเทคนิคสีนํา้ 
     และสีนํา้มันคอืสีในข้อใด 

 ก สีชอลก์ 
 ข สีอะคริลิก 
 ค สีพลาสติก 
 ง สีโปสเตอร์ 

16. ใครพมิพ์ภาพโดยการใช้แม่พมิพ์ทีห่าได้มา 
      พมิพ์โดยตรง 

 ก อ๋ิวแกะผวิของผลไมแ้ลว้พิมพ ์
 ข โอวางเชือกเป็นรูปภาพแลว้พิมพ ์
 ค อน้นาํเศษผา้มาระบายสีแลว้พิมพ ์
 ง แอมตดักระดาษเป็นรูปเรขาคณิตแลว้

พิมพ ์
17. การใช้เคร่ืองพ่นสี (แอร์บรัช) พ่นผ่าน 
      แม่พมิพ์เป็นเทคนิคใด 

 ก เทคนิคภาพพิมพหิ์น 
 ข เทคนิคภาพพิมพโ์ลหะ 
 ค เทคนิคภาพพิมพแ์กะไม ้
 ง เทคนิคภาพพิมพส์เตน็ซิล 

18. จีนและญีปุ่่ นเป็นต้นกาํเนิดภาพพมิพ์ในข้อ 
      ใด 

 ก ภาพพิมพแ์กะไม ้
 ข ภาพพิมพส์เตน็ซิล 
 ค ภาพพิมพโ์ลหะ 
 ง ภาพพิมพหิ์น 
19. silk screen คอืภาพพมิพ์ในข้อใด 

 ก ภาพพิมพส์เตน็ซิล 
 ข ภาพพิมพโ์ลหะ 
 ค ภาพพิมพหิ์น 
 ง ภาพพิมพต์ะแกรงไหม 
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20. วธีิการสร้างสรรค์งานประตมิากรรมคอืข้อ 
      ใด 

 ก ป้ัน  ค การหล่อ 
 ข แกะสลกั  ง ถูกทุกขอ้ 
21. ประตมิากรรมแสดงความงามเป็นรูปกีม่ติ ิ

 ก 2 มิติ  ค 4 มิติ 
 ข 3 มิติ  ง 5 มิติ 
22. เคร่ืองมือการแกะสลกัคอืข้อใด 

 ก ส่ิว 
 ข ดินสอ 
 ค เหลก็ฟุต 
 ง ไมห้นา้สาม 
23. เทคนิคทีเ่กีย่วข้องกบัการหลอมเหลวคอืข้อ 
      ใด 

 ก เทคนิคการป้ัน 
 ข เทคนิคการหล่อ 
 ค เทคนิคการแกะสลกั 
 ง เทคนิคการเพ่ิม–ลดดิน 
24. ผลงานทีใ่ช้วสัดุหลากหลายในผลงานคอื 
     เทคนิควธีิการใด 

 ก งานส่ือผสม 
 ข งานภาพพิมพ ์
 ค งานจิตรกรรม 
 ง งานประติมากรรม 
25. กมล ทศันาญชล ีมีความเช่ียวชาญการ 
     สร้างสรรค์งานในข้อใด 

 ก งานส่ือผสม 
 ข งานภาพพิมพ ์
 ค งานจิตรกรรม 
 ง งานประติมากรรม 

26. ทศันธาตุประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
 ก จุด เส้น รูปร่าง 
 ข รูปทรง ขนาด สดัส่วน 
 ค แสงเงา สี ท่ีว่าง และพื้นผวิ 
 ง ถูกทุกขอ้ 
27. รูปร่างหมายถงึข้อใด 

 ก form ค shape 
 ข space ง proportion 
28. สัดส่วนหมายถงึข้อใด 

 ก form ค shape 
 ข space ง proportion 
29. เงาตกทอดของวตัถุจะตกลงในทศิทางใด 
ก ทิศทางใดกไ็ด ้
ข ทิศทางเดียวกบัแสง 
ค ทิศทางตรงกนัขา้มกบัแสง 
ง ถูกทุกขอ้ 

30. ในงานจิตรกรรมไทยเร่ืองรามเกยีรติ์  
      พระลกัษณ์ มีผวิกายสีใด  

 ก สีขาว 
 ข สีแดง 
 ค สีเขียว 
 ง สีเหลือง 

31. ศิลปินนําขดลวดมาสร้างสรรค์พืน้ผวิ 
     เป็นลกัษณะขนแหลมทั้งตวั เมื่อดูแล้ว  
     สามารถกระตุ้นเร้าอารมณ์ให้เกดิ 
     ความรู้สึกใด 

 ก เกิดความรู้สึกน่ากลวั 
 ข เกิดความรู้สึกสบายใจ 
 ค เกิดความรู้สึกผอ่นคลาย 
 ง ไม่สามารถสรุปไดว้า่เกิดอารมณ์ใด 
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ใช้ตวัเลอืกต่อไปนีต้อบคาํถามข้อ 32–41 

 ก จุด 
 ข เส้น 
 ค รูปร่าง  
 ง รูปทรง 
 จ ขนาด 
 ฉ สดัส่วน 
 ช แสงเงา 
 ซ สี 
 ฌ ท่ีวา่ง 
 ญ พื้นผวิ 

32. โครงสร้างทั้งหมดของวตัถุ  ง  . 
33. รอยหรือแต้มทีม่ีลกัษณะกลม ๆ  ก  . 
34. ช่องว่างทีล้่อมรอบรูปร่าง รูปทรง  ฌ  .  
35. เส้นรอบนอกทางกายภาพของวตัถุ  ค  . 
36. ความสว่างทีเ่กดิจากธรรมชาตหิรือหลอดไฟ  
ช  . 
37. ลกัษณะความเข้มของแสงทีส่่องมากระทบ 
      ตา  ซ  . 
38. จุดหลาย ๆ จุดทีนํ่ามาวางเรียงกนัใน 
      ทศิทางเดยีวกนั  ข  . 
39. ลกัษณะของรูปทีก่าํหนดได้ว่าใหญ่ เลก็  
      ส้ัน ยาว หนา และบาง  จ  . 
40. ลกัษณะของส่วนนอกสุดของวตัถุทีเ่รา 
      มองเห็นและสัมผสัได้  ญ  . 
41. ความสัมพนัธ์ของขนาด ความกว้าง  
      ความยาว ความสูง และความลกึของ 
      รูป  ฉ  .  
 
 

ใช้ตวัเลอืกต่อไปนีต้อบคาํถามข้อ 42–46 
 ก เอกภาพ 
 ข ความสมดุล 
 ค จุดเด่น 
 ง ความกลมกลืน 
 จ ความขดัแยง้ 
42. ความเท่ากนั เสมอกนั  ข  . 
43. เข้ากนัได้ด ีไม่ขดัแย้งกนั  ง  .  
44. ส่วนประธานของงานศิลปะ  ค  . 
45. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั  ก  . 
46. ความไม่ลงรอยกนั เข้ากนัไม่ได้  จ  . 
47. จิตรกรรมไทยประเพณใีช้กลวธีิในการเขยีน 
      ตามข้อใด 

 ก ตามแบบโบราณทุกอยา่ง 
 ข เลียนแบบศิลปะตะวนัตก 
 ค เลียนแบบศิลปะของอินเดีย 
 ง ดดัแปลงสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ

ศิลปิน 
48. งานจิตรกรรมไทยทีเ่ป็นคตนิิยมคอืข้อใด 

 ก จิตรกรรมไทยสากล 
 ข จิตรกรรมไทยร่วมสมยั 
 ค จิตรกรรมไทยแนวประเพณี 
 ง จิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

49. ถวลัย์ ดชันี เขยีนงานจิตรกรรมรูปแบบใด 
 ก จิตรกรรมไทยร่วมสมยั 
 ข จิตรกรรมไทยแนวประเพณี 
 ค จิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
 ง ไม่มีขอ้ใดถูก 
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50. ประตมิากรรมรูปพระปรางค์วดัอรุณราชวรา 
      รามราชวรมหาวหิารบนเหรียญสิบบาท เป็น 
      ประตมิากรรมไทยประเภทใด 

 ก นูนตํ่า 
 ข นูนสูง 
 ค ลอยตวั 
 ง นูนสูงผสมนูนตํ่า 

ใช้ตวัเลอืกต่อไปนีต้อบคาํถามข้อ 51–53 
 ก งานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง 
 ข งานจิตรกรรมแบบตดัทอน 
 ค งานจิตรกรรมแบบตามความรู้สึก 
51. ผลงานบดิเบอืนไปจากของจริง  ข  .  
52. ศิลปินมุ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกใน 
      ผลงาน  ค  . 
53. ศิลปินสร้างสรรค์และนําเสนอผลงานดงัทีต่า 
     มองเห็น  ก  . 
54. “horizontal line” สําคญัอย่างไร 

 ก เป็นการกาํหนดวา่ควรใชเ้ส้นลกัษณะใด
ในผลงาน 

 ข เป็นการช่วยกาํหนดองคป์ระกอบใน
ภาพวา่ควรประกอบดว้ยส่ิงใดบา้ง 

 ค เป็นการวางแผนการเขียนภาพวา่
ตอ้งการแสดงส่วนใดมากกวา่ระหวา่ง
พื้นดินกบัทอ้งฟ้า 

 ง ถูกทุกขอ้ 
 
 
 
 

55. ข้อใดกล่าว “ไม่ถูกตอ้ง” เกีย่วกบัการใช้   
 หลกัการออกแบบในการสร้างงานศิลปะ
 ส่ือผสม 
 ก สร้างสรรคโ์ดยใชส่ื้อวสัดุต่างชนิดกนั

มาประกอบเขา้เป็นองคป์ระกอบภาพ 
 ข ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานตอ้งมีความเขา้ใจ

เก่ียวกบั คุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุ 
 ค งานศิลปะส่ือผสมท่ีดีตอ้งแสดงออกถึง

การผสมผสานกนัระหวา่งแนวความคิด
กบัผลงานใหล้งตวัมากท่ีสุด 

 ง งานศิลปะส่ือผสมสร้างสรรคไ์ดเ้ฉพาะผูท่ี้
มีประสบการณ์ในการสร้างสรรคง์าน
ศิลปะมาอยา่งเช่ียวชาญเท่านั้น 

56. นุชสร้างผลงานโดยนําความขดัแย้งมาใช้ 
      ในภาพ นักเรียนคดิว่าผลงานของนุชจะ 
      เป็นอย่างไร 

 ก เกิดคุณค่าทางความงาม 
 ข ผลงานมีความน่าสนใจ 
 ค ช่วยใหอ้งคป์ระกอบในภาพมีความ

กลมกลืน 
 ง ถูกทุกขอ้ 
57. วสัดุที ่“ไม่สามารถ” นํามาสร้างงาน 
      ทศันศิลป์แบบ 3 มิตไิด้ คอืข้อใด 

 ก ดินนํ้ามนั 
 ข ดินเหนียว 
 ค ปูนปลาสเตอร์ 
 ง ไม่มีขอ้ใดถูก 
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58. ข้อใด “ไม่จดั” เป็นการสร้างงานทศันศิลป์ 
ทีถ่่ายทอดมาจากประสบการณ์ 

 ก ออ้นวาดภาพทะเลเม่ือไปเท่ียวกบั
ครอบครัว 

 ข แอมวาดภาพสตัวป์ระหลาดจากหนงัสือ
การ์ตูน 

 ค อุม้วาดภาพชาวเขาเม่ือไปเท่ียวจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนกบัเพื่อน ๆ  

 ง เอกวาดภาพความงดงามของวดัพระแกว้
เม่ือมาทศันศึกษากบัโรงเรียน 

59. เส้นในงานศิลปะ หมายถงึข้อใด  
 ก เส้นในจินตนาการมองไม่เห็นดว้ย

สายตา 
 ข เส้นในความรู้สึกคิดคาํนึงจากภาพท่ี

เห็น 
 ค เส้นภายนอกของวตัถุจากจุดหน่ึงไปยงั

อีกจุดหน่ึง 
 ง ถูกทุกขอ้ 

60. จุดเด่นในงานศิลปะจะมีพืน้ทีเ่ท่าไรของ 
      พืน้ทีท่ั้งหมด 

 ก 20-30% 
 ข 30-40% 
 ค 40-50% 
 ง 50-60% 
61. ภาพทีแ่สดงความกว้าง–ยาว สูง–ตํา่ หนา– 
      บาง เป็นงานทศันศิลป์แบบกีม่ิต ิ

 ก 2 มิติ 
 ข 3 มิติ 
 ค 4 มิติ 
 ง ถูกทุกขอ้ 

62. เทคนิคและวธีิการทีใ่ช้ในผลงานทศันศิลป์ 
      จะต้องมีส่ิงใด 

 ก ความคิดสร้างสรรค ์
 ข ความรู้สึกและอารมณ์ 
 ค ความแตกต่างกนัในผลงาน 
 ง ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัเร่ืองราว 
63. จิตรกรต้องเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบตัใินด้านใดมาก 
      ทีสุ่ด 

 ก มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีในการติดต่อ 
        ประสานงาน 
 ข มีใจรักและสนใจในวิทยาการและแฟชัน่ 
        ใหม่ ๆ เสมอ 
 ค รับผดิชอบต่อสงัคมในการออกแบบอยา่ง 
       มีวิจารณญาณ 
 ง มีจินตนาการสูงและสามารถถ่ายทอด 
        จินตนาการออกมาเป็นผลงานได ้

64. การสร้างรูปอนุสาวรีย์ เป็นงานอาชีพใด 
 ก จิตรกร 
 ข ประติมากร 
 ค มณัฑนากร 
 ง นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
65. “หนิงช่ืนชอบและอยากมีอาชีพเก่ียวกบั 
      การออกแบบเคร่ืองใชส้อยใน 
      ชีวิตประจาํวนั” จากข้อความหนิงอยาก 
     ประกอบอาชีพใด 

 ก นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
 ข นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ค นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 ง นกัออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา 
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66. อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบัการทาํนิตยสาร คอืข้อ 
      ใด 

 ก มณัฑนากร 
 ข นกัเขียนการ์ตูน 
 ค นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ง นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

67. อาชีพที ่“ไม่เก่ียวขอ้ง” กบัทศันศิลป์คอื 
      ข้อใด 

 ก นกัโภชนาการ 
 ข นกัเขียนการ์ตูน 
 ค นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ง นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

ใช้ตวัเลอืกต่อไปนีต้อบคาํถามข้อ 68–72 
 ก นกัออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 ข นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 ค นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
 ง นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
 จ มณัฑนากร 
68. interior designer  จ . 
69. product designer  ค . 
70. ceramic designer  ก . 
71. costume designer  ข  . 
72. visual communication designer  ง . 
73. อาชีพทีเ่กีย่วกบัการก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัยมาก 
      ทีสุ่ดคอือาชีพใด 

 ก มณัฑนากร 
 ข ประติมากร 
 ค นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
 ง นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 

 

74. วอลต์ ดสินีย์ เกีย่วข้องกบัอาชีพใด  
 ก นกัเขียนการ์ตูน 
 ข นกัออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ค นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
 ง นกัออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา 

ใช้ตวัเลอืกต่อไปนีต้อบคาํถามข้อ 75–77 
 ก รูปแบบเหมือนจริง 
 ข รูปแบบตดัทอน 
 ค รูปแบบนามธรรม 
75. แก้ววาดภาพคุณปู่โดยนําเสนอดงัทีต่า 
      มองเห็น   ก . 
76. ศิลปินสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ในลกัษณะ 
      บดิเบอืน   ข . 
77. โก้สร้างผลงานโดยไม่มีรูปแบบแต่มุ่งแสดง 
      อารมณ์ความรู้สึก  ค . 
78. งานทศันศิลป์ทีเ่กีย่วกบัศาสนามีเนือ้หา 
      เกีย่วกบัส่ิงใด 

 ก เน้ือหาเก่ียวกบัการเมือง 
 ข เน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ 
 ค เน้ือหาเก่ียวกบัประเทศชาติ 
 ง เน้ือหาเก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์
79. อนุสาวรีย์ศิลป์ พรีะศรี เป็นเนือ้หาเกีย่วกบั 
      ส่ิงใด 

 ก เน้ือหาเก่ียวกบัสงัคม 
 ข เน้ือหาเก่ียวกบับุคคล 
 ค เน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ 
 ง เน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ 

 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     302 

80. กิฟ๊วาดภาพน้องสาวได้เหมือนจริง ผลงาน  
 ของกิฟ๊เป็นเนือ้หาเกีย่วกบัส่ิงใด 

 ก เน้ือหาเก่ียวกบัสงัคม 
 ข เน้ือหาเก่ียวกบับุคคล 
 ค เน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ 
 ง เน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ 

81. เอกวาดภาพเพือ่มุ่งแสดงการโกงกนิของ 
      นักการเมือง ผลงานของเอกเป็นเนือ้หา 
      เกีย่วกบัส่ิงใด 

 ก เน้ือหาเก่ียวกบัสงัคม 
 ข เน้ือหาเก่ียวกบับุคคล 
 ค เน้ือหาเก่ียวกบัอารมณ์ 
 ง เน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ 

82. ครูวเิคราะห์ภาพสมชายว่าต้องพฒันา 
      ทกัษะฝีมือ และการใช้ทศันธาตุให้ 
      กลมกลนืกว่านี ้จากประโยคนีค้รูวเิคราะห์ 
      ผลงานสมชายในด้านใด 

 ก ดา้นสาระ 
 ข ดา้นความงาม 
 ค ดา้นอารมณ์ความรู้สึก 
 ง ไม่มีขอ้ใดถูก 

83. ผลงานศิลปะทีส่่งเสริมคุณธรรม  
      จริยธรรม ให้คุณค่าในด้านใด 

 ก ดา้นสาระ 
 ข ดา้นความงาม 
 ค ดา้นอารมณ์ความรู้สึก 
 ง ไม่มีขอ้ใดถูก 

 
 

84. ข้อใดถอืว่าเป็นการวเิคราะห์งานศิลปะที ่   
“ไม่ถูกตอ้ง” 

 ก ผลงานไม่ควรค่าแก่การช่ืนชมเลย 
 ข ผลงานแสดงถึงประวติัศาสตร์ไทย 
 ค ผลงานมีการใชห้ลกัออกแบบไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
 ง ผลงานสามารถกระตุน้อารมณ์ความรู้สึก

ของผูช้มได ้
85. สถานทีใ่ดใช้จัดนิทรรศการผลงานศิลปะ 

 ก ทอ้งฟ้าจาํลอง 
 ข หอศิลป์แห่งชาติ 
 ค โรงละครแห่งชาติ 
 ง ถูกทุกขอ้ 

86. การจัดนิทรรศการศิลปิน “ประหยดั พงษ ์
      ดาํ” เกีย่วข้องกบังานทศันศิลป์ประเภทใด 

 ก ส่ือผสม  ค จิตรกรรม 
 ข ภาพพิมพ ์  ง ประติมากรรม 

ใช้ตวัเลอืกต่อไปนีต้อบคาํถามข้อ 87–89 
 ก นิทรรศการถาวร 
 ข นิทรรศการชัว่คราว 
 ค นิทรรศการเคล่ือนท่ี 

87. นิทรรศการวนัแม่แห่งชาต ิ ข . 
88. นิทรรศการศิลป์พรีะศรีอนุสรณ์  ก . 
89. นิทรรศการภาพถ่ายวนันริศสัญจร  ค . 
90. หลกัการประเมินผลงานในการแสดง 
      นิทรรศการคอืข้อใด 

 ก จากคาํบอกเล่าของผูอ่ื้น 
 ข จากสมุดแสดงความคิดเห็น 
 ค จากคาํวิจารณ์ของผูมี้ความรู้ 
 ง ขอ้ ข และ ค ถูก 
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91. ใครสร้างงานทศันศิลป์รูปแบบ 
      “จิตรกรรม” ทีส่ะท้อนถงึคุณค่าของ 
      วฒันธรรมไทย 

 ก แอมแกะสลกัรูปคุณปู่ 
 ข เอพ้ิมพภ์าพดว้ยเศษวสัดุ 
 ค เด่นป้ันตุก๊ตาตวัการ์ตูนท่ีช่ืนชอบ 
 ง กอ้ยวาดภาพประเพณีการแห่เทียน

พรรษา 
92. ผลงานประตมิากรรมทีส่ะท้อนคุณค่าของ 
      วฒันธรรมไทยคอืข้อใด 

 ก พระพทุธรูป 
 ข อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
 ค เคร่ืองป้ันดินเผาเกาะเกร็ด 
 ง ถูกทุกขอ้ 
93. ข้อใด “ไม่จดั” เป็นการสร้างงาน 
      ประตมิากรรมทีส่ะท้อนคุณค่าของ 
      วฒันธรรมไทย 

 ก การแกะสลกัตน้เทียนพรรษา 
 ข การป้ันเคร่ืองใชส้อยในครัวเรือน 
 ค การป้ันตุก๊ตาฮีโร่ท่ีช่ืนชอบในการ์ตูน 
 ง การสร้างงานเคร่ืองป้ันดินเผาของช่าง

ไทย 
94. สถาปัตยกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัศาสนาซ่ึง 
      สะท้อนถงึคุณค่าของวฒันธรรมไทยคอืข้อ 
      ใด 

 ก โบสถ ์
 ข ตาํหนกั 
 ค พิพิธภณัฑ ์
 ง พระบรมมหาราชวงั 

95. งานทศันศิลป์ในข้อใดทีโ่น้มนําให้             
 เกดิความเลือ่มใสศรัทธาในสถาบนั
 พระมหากษตัริย์ 

 ก พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 ข ประติมากรรมช่ือขลุ่ยทิพย ์
 ค จิตรกรรมฝาผนงัชุดปริศนาธรรม 
 ง สถาปัตยกรรมพระท่ีนัง่จกัรีมหา

ปราสาท 
96. ภาพสลกัลายเส้นบนเพดานหินในอุโมงค์ 
      มณฑปวดัศรีชุม เป็นงานจิตรกรรมในสมัย 
      ใด 

 ก สมยัเชียงแสน 
 ข สมยัสุโขทยั 
 ค สมยัอยธุยา 
 ง สมยัรัตนโกสินทร์ 
97. จิตรกรรมบนทวารบาลประตู วดัใหญ่ 
      สุวรรณาราม จังหวดัเพชรบุรี เป็นงาน 
      จิตรกรรมในสมัยใด 

 ก สมยัเชียงแสน 
 ข สมยัสุโขทยั 
 ค สมยัอยธุยา 
 ง สมยัรัตนโกสินทร์ 
98. งานจิตรกรรมสมัยใดระบายสีแบน ๆ ไม่มี 
      การใช้แสงเงา ใช้วธีิการเขยีนด้วยเส้น นิยม 
      แสดงเร่ืองราวของกษตัริย์ เทพเจ้า และการ 
      ล่าสัตว์ 

 ก สมยัเมโสโปเตเมีย 
 ข สมยัอียปิต ์
 ค สมยักรีก 
 ง สมยัโรมนั 
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99. ศิลปะทีม่ีความหรูหรา ฟุ่มเฟือย คอืศิลปะ 
      ในสมัยใด 

 ก สมยัโรมนั 
 ข สมยักอทิก 
 ค สมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยา 
 ง สมยัโรโกโก 

100. สถาปัตยกรรมศิลปะบาโรกมีลกัษณะ 
       อย่างไร 

 ก หลงัคาโคง้เป็นคร่ึงวงกลม 
 ข มีการตกแต่งอยา่งพิถีพิถนั 
 ค เนน้เส้นตรงปลายยอดแหลมสูง 
 ง ใชโ้ครงสร้างแบบคานวางพาดเสา

 
ตอนที ่2 
ตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
1. ทศันธาตุ หมายถึงอะไร 
           
           
           
           
           
            
2. ความเป็นเอกภาพ หมายถึงอะไร 
           
           
            
3. อธิบายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์มาตามความเขา้ใจ 
           
           
           
           
           
           
           
           
            

      แนวคาํตอบ: ทัศนธาต ุหมายถึง ส่วนประกอบของศิลปะท่ีมองเห็นได้ ซ่ึงประกอบด้วยจุด เส้น 
รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา สี ท่ีว่าง และลกัษณะผิว ทัศนธาตเุป็นส่วนประกอบสาํคัญ
ของศิลปะ สามารถนาํมาจัดให้ประสานกลมกลืนเกิดเป็นผลงานศิลปะท่ีมีคุณค่าทางความงาม 
และส่ือความหมายตามแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ 
 

       แนวคาํตอบ: ความเป็นเอกภาพ หมายถึง ความประสานกลมกลืน มีความสัมพันธ์เก่ียวข้อง
กันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย และแสดงออกให้เห็นได้ถึงความพอดีของความงาม 

       แนวคาํตอบ: เทคนิค วิธีการ เกิดจากการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความพิเศษ ความก้าวหน้า 
ความแปลก ดัดแปลงเป็นรูปแบบ (style) ซ่ึงเป็นวิธีการแสดงออกท่ีศิลปินแต่ละคนหรือแต่ละ
กลุ่มใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสังเกตเห็นได้ชัดเจน และเป็นส่ิงบ่งชีถึ้ง
ความสาํเร็จของศิลปินแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม  
       เทคนิค วิธีการและรูปแบบการสร้างงานมีความสัมพันธ์กนั เทคนิค วิธีการไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ี
ตายตัว สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม การนาํเทคนิค วิธีการมาใช้ขึน้อยู่กับ
ประสบการณ์และลกัษณะการแสดงออกเฉพาะตัวท่ีค้นพบหรือเลือกใช้ 
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4. บรรยายการใชท้ศันธาตุจากภาพต่อไปน้ีมาตามความเขา้ใจ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
5. อธิบายการนาํหลกัการออกแบบมาใชใ้นการสร้างงานศิลปะส่ือผสม มาตามความเขา้ใจ 
           
           
           
           
           
            
6. การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ หมายถึงอะไร 
           
           
           
           
           
            
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 แนวคาํตอบ: ผลงานแสดงค่าความ
อ่อนแก่ของสีท่ีแตกต่างกัน บริเวณนํา้หนัก
อ่อนจะใช้จุดเลก็และห่าง ส่วนบริเวณ
นํา้หนักเข้มจะใช้จุดหนาแน่น เพ่ือให้เกิด
ความร้สึกทางมิติ ตืน้–ลึก ใกล้–ไกล ภายใน

         แนวคาํตอบ: การสร้างงานศิลปะส่ือผสมหลกัการออกแบบจะมีความสาํคัญเป็นอย่างมาก 
ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานจะนาํหลกัการดังกล่าวมาประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะส่ือผสมให้เกิดคุณค่าทางความงาม หลกัการออกแบบ ประกอบด้วย ความเป็นเอกภาพ 
(unity) ความสมดลุ (balance) จุดเด่น (dominance) ความกลมกลืน (harmony) และความขดัแย้ง 
(contrast)  

         แนวคาํตอบ: งานทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ หมายถึง การถ่ายทอดความงามและความรู้สึกนึกคิด
ลงบนแผ่นกระดาษ ผ้าใบ หรือวัสดอ่ืุนท่ีมีผิวเรียบ โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสง เงา ฯลฯ 
สร้างสรรค์ให้เกิดภาพลวงตา แสดงความกว้าง–ยาว สูง–ตํา่ ของวัตถ ุส่ิงของ หรือทิวทัศน์ ดูแล้วมี
ระยะใกล้–ไกล ให้ความลึกสมจริง



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     306 
7. ถา้นกัเรียนตอ้งประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ นกัเรียนอยากประกอบอาชีพอะไร เพราะ     
เหตุใด 
           
           
            
8. จุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการจดันิทรรศการของนกัเรียนคืออะไร  
           
           
           
           
           
           
            
9. ยกตวัอยา่งงานสถาปัตยกรรมกบัการสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 
           
           
           
           
           
            
10. อธิบายงานจิตรกรรมสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยามาตามความเขา้ใจ 
           
           
           
           
           
           
           
            
            

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน)  

         แนวคาํตอบ: การจัดแสดงนิทรรศการของนักเรียนจุดประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เช่น 
แสดงผลงานการประกวดภาพวาด ส่ิงประดิษฐ์ บทประพันธ์ ซ่ึงเป็นผลงานของนักเรียนเองนาํมา
ติดแสดงไว้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน นักเรียนท่ีมีผลงานร่วมแสดงจะเกิดความภาคภูมิใจ 
ต้ังใจสร้างสรรค์ผลงานต่อไป นักเรียนท่ีเข้าชมผลงานกจ็ะได้มีโอกาสรับความรู้ต่าง ๆ และเกิด
ความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลงานในโอกาสต่อไป  

  
แนวคาํตอบ: โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็น

สถาปัตยกรรมไทยท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในด้านความศรัทธา ในการทาํบุญหรือการ
สร้างพทุธบูชา นอกจากนีผ้ลงานยงัสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมในด้านเอกลกัษณ์ทางศิลปกรรม
และสุนทรียะ 
 

แนวคาํตอบ: งานจิตรกรรมในสมยันีแ้สดงเร่ืองราวเก่ียวกบัคริสต์ศาสนาน้อยลง แต่กลบั
เน้นเร่ืองราวชีวิตปัจจุบันมากขึน้ มีการนาํเอาตาํนานสมยักรีก โรมนั และเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นภาพ จิตรกรสมยันีมี้ความรู้และมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการใช้หลกั
องค์ประกอบศิลป์ (composition) หลกักายวิภาค (anatomy) หลกัการเขียนภาพทัศนียวิทยา 
(perspective drawing) และมีการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีหลกัการ และเทคนิคทางศิลปะขึน้มาใหม่ ทาํ
ให้ผลงานจิตรกรรมมีความงามท่ีกลมกลืนและมีความสัมพันธ์กับการมองเห็น มีดลุยภาพ ทาํให้
เกิดคุณค่าทางความงามสูงสุด 
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คาํช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤตกิรรมทีแ่สดงออก คะแนน 
หมายเหตุ 3 2 1 

1. มวีนัิย 1. มีการวางแผนการทาํงานและจดัระบบการทาํงาน    3 หมายถึง  
   นกัเรียนแสดง 
   พฤติกรรมนั้น 
   อยา่งสมํ่าเสมอ 
2 หมายถึง  
   นกัเรียนแสดง 
   พฤติกรรมนั้น  
   เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถึง    
   นกัเรียนแสดง 
   พฤติกรรมนั้น 
   นอ้ยคร้ัง 

2. ทาํงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไดว้างแผนไว ้    
3. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเรียบร้อย หรือคุณภาพของงาน    

2. ใฝ่เรียนรู้ 4. มีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้    
5. ชอบสนทนา ซกัถาม ฟัง หรืออ่านเพ่ือใหไ้ดค้วามรู้เพ่ิมข้ึน    
6. มีความสุขท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการเรียนรู้    

3. เป็นอยู่พอเพยีง 7. ใชจ่้ายทรัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน เส้ือผา้ ส่ิงของ อยา่ง
ประหยดั 

   

8. ใชน้ํ้ า ไฟฟ้า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อยา่งประหยดัและ
คุม้ค่า 

   

9. มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยสิ์นของส่วนรวม    
4. รักความเป็นไทย 10. ใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

11. รู้จกัอ่อนนอ้มถ่อมตนและมีสัมมาคารวะ    
12. ร่วมกิจกรรมท่ีสาํคญัเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์    
13. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และอนุรักษว์ฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
   

5. ใส่ใจส่วนรวม      
(มจีิตสาธารณะ) 

14. เสียสละ มีนํ้ าใจ รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อผูอ่ื้น    
15. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน    

6. มคีวามรับผิดชอบ 16. ยอมรับผลการกระทาํของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย    
17. ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้มบูรณ์ตามกาํหนดและตรงต่อ

เวลา 
   

7. ซ่ือสัตย์สุจริต 18. บนัทึกขอ้มูลตามความเป็นจริงและไม่ใชค้วามคิดเห็นของ
ตนเองไปเก่ียวขอ้ง 

   

19. ไม่แอบอา้งผลงานของผูอ่ื้นวา่เป็นของตน    
20. เคารพหรือปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎ กติกา หรือระเบียบของกลุ่ม

ท่ีกาํหนดไว ้
   

คะแนนรวม    
คะแนนเฉลีย่  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม สําหรับครูประเมินนักเรียน 
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เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช ้

1 
ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ) 
ดีมาก, ดี   พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: การหาระดับคุณภาพเฉล่ียหาได้จากการนาํคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องมารวมกันแล้ว
หารด้วยจาํนวนข้อ จากน้ันนาํระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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คาํช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤตกิรรมทีแ่สดงออก คะแนน 
หมายเหตุ 3 2 1 

1. การส่ือสาร 1. ใชว้ิธีการส่ือสารในการนาํเสนอขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม    3 หมายถึง  
   นกัเรียนแสดง 
   พฤติกรรมนั้น 
   อยา่งสมํ่าเสมอ 
2 หมายถึง  
   นกัเรียนแสดง 
   พฤติกรรมนั้น  
   เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถึง    
   นกัเรียนแสดง 
   พฤติกรรมนั้น 
   นอ้ยคร้ัง 

2. เลือกรับขอ้มูลความรู้ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง    
2. การใช้เทคโนโลย ี 3. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง    

4. เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมและมีคุณธรรม 

   

3. การคดิ 5. สรุปความคิดรวบยอดหรือสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีศึกษา    
6. แปลความ ตีความ หรือขยายความของคาํ ขอ้ความ ภาพ และสัญลกัษณ์ใน

เร่ืองท่ีศึกษา 
   

7. วิเคราะห์หลกัการและนาํหลกัการไปใชไ้ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล    
4. การแก้ปัญหา 8. ตั้งคาํถามหรือตั้งสมมุติฐานต่อเร่ืองท่ีศึกษาอยา่งมีระบบ    

9. รวบรวมขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาจากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 

   

10. ตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้าก
การเกบ็รวบรวม 

   

11. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและประเมินมาวิเคราะห์หรือ
แยกแยะเพ่ือสะดวกในการทดสอบสมมุติฐาน 

   

12. ทดสอบสมมุติฐานและสรุปเป็นหลกัการดว้ยภาษาของตนเองท่ีเขา้ใจง่าย    
13. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั    

5. ทักษะ/  
กระบวนการ 

14. มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม    
15. ร่วมกนัวางแผนและแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานกบัสมาชิกในกลุ่ม    
16. เป็นทั้งผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานกลุ่ม    
17. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผิดชอบ    
18. ช่วยลดขอ้ขดัแยง้และแกปั้ญหาของกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
19. สร้างสรรคผ์ลงานเสร็จทนัเวลาและมีคุณภาพ    
20. ภูมิใจและพึงพอใจในผลงานและการทาํงานกลุ่ม    

คะแนนรวม    
คะแนนเฉลีย่  

ด้านทกัษะ/กระบวนการ สําหรับครูประเมินนักเรียน 
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เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช ้

1 
ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพดา้นทกัษะ/กระบวนการ (เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ) 
ดีมาก, ดี   พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ: การหาระดับคุณภาพเฉล่ียหาได้จากการนาํคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องมารวมกันแล้ว
หารด้วยจาํนวนข้อ จากน้ันนาํระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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ตวัอย่าง มิตคุิณภาพของแบบประเมนิโครงงาน 

เร่ือง           กลุ่มที ่   
ภาคเรียนที ่    ช้ัน      

เลข
ที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ 
รวม

จํานวน
รายการที่
ผ่านเกณฑ์
ขั้นตํา่ 

สรุปผล 

คว
าม
สาํ
คญั

ขอ
ง 

กา
รจ
ดัท

าํโค
รงง

าน
 

เนื้อ
หา

ขอ
งโค

รงง
าน

 

กร
ะบ

วน
กา
รท

าํงา
น 

กา
รน

าํเส
นอ

โค
รงง

าน
 

ผา่น ไม่ผา่น 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         

เกณฑ์การประเมิน 
รายการที ่1 ความสําคญัของการจัดทาํโครงงาน 

4 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
และมีประโยชนใ์นชีวิตจริง 

3 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์บางส่วนไม่
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา แต่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     312 

2 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้งกบั
เน้ือหา และไม่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 

1 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม แต่ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา และไม่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
 
รายการที ่2 เนือ้หาของโครงงาน 

4 หมายถึง เน้ือหาถูกตอ้งครบถว้น ใชแ้นวคิดและขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสม และมีการสรุปได้
ดี 

3 หมายถึง เน้ือหาเกือบทั้งหมดถูกตอ้ง ใชแ้นวคิดท่ีเหมาะสม มีขอ้มูลข่าวสารบางเร่ืองไม่
เหมาะสม และการสรุปตอ้งแกไ้ข 

2 หมายถึง เน้ือหาบางส่วนถูกตอ้ง แนวคิดและขอ้มูลข่าวสารบางส่วนตอ้งแกไ้ข และการสรุป
ตอ้งแกไ้ข 

1 หมายถึง เน้ือหาส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้ง แนวคิดและขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่ตอ้งแกไ้ข และการ
สรุปตอ้งแกไ้ขทั้งหมด 
 
รายการที ่3 กระบวนการทาํงาน 

4 หมายถึง มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการดาํเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบติัจนประสบ
ความสาํเร็จ และมีการประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงาน 

3 หมายถึง มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการดาํเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบติัจนประสบ
ความสาํเร็จ แต่ขาดการประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงาน 

2 หมายถึง มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ แต่ไม่ไดด้าํเนินงานตามแผน แมจ้ะปฏิบติัจนประสบ
ความสาํเร็จ และมีการประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานกต็าม 

1 หมายถึง มีการวางแผนไม่เป็นระบบ การดาํเนินงานไม่ประสบความสาํเร็จ  
 
รายการที ่4 การนําเสนอโครงงาน 

4 หมายถึง ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีเหมาะสม และ
ขอ้สรุปของโครงงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

3 หมายถึง ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่ค่อยเหมาะสม แต่
ขอ้สรุปของโครงงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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2 หมายถึง ส่ือความหมายไม่ค่อยชดัเจน ขอ้มูลบางส่วนขาดสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่

เหมาะสม ขอ้สรุปของโครงงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวท้ั้งหมด 
1 หมายถึง ส่ือความหมายไม่ชดัเจน ขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่เหมาะสม 

และขอ้สรุปของโครงงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
เกณฑ์การประเมิน 

นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมอยา่งนอ้ยระดบั 3 ข้ึนไปในแต่ละรายการ จาํนวน 3 ใน 4 รายการ 
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ตอนที ่3.4 
ใบกจิกรรม แบบบันทกึ 

และแบบประเมนิ 
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ใบกจิกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

 
 

นกัเรียนสงัเกตภาพท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง จุด ใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่1 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง จุด 

 แนวทางการบรรยายภาพ: เป็นภาพผลงานทัศนศิลป์ประเภทงานจิตรกรรม สร้างสรรค์โดยใช้
วิธีการแต้มสีเป็นจุดเลก็ ๆ แสดงความงามของรูปคนและทิวทัศน์ด้วยการเน้นนํา้หนักอ่อนและเข้มทาํ
ให้ภาพมีมิติงดงาม 

ตอนบ่ายวันอาทิตย์ทีเ่กาะเลอกรองต์แจตต์ (A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte) 
ผลงานขอชอร์ช เซอรา  (Georges Seurat) 
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นกัเรียนสงัเกตภาพท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง เส้น ใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่2 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง เส้น 

 แนวทางการบรรยายภาพ: เป็นภาพถ่ายทะเลทราย แสดงให้เห็นเส้นโค้งท่ีให้ความรู้สึกท่ี
เคล่ือนไหว เส้นเหล่านีเ้กิดจากการพัดของกระแสลมทาํให้เกิดเป็นแนวสันทรายเลก็ ๆ ขึน้ และมี
ลกัษณะเป็นเส้น 
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นกัเรียนสงัเกตภาพท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง รูปร่างและรูปทรง
ใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่3 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง 
รูปร่างและรูปทรง 

 แนวทางการบรรยายภาพ: เป็นภาพถ่ายกระรอกกาํลงักินอาหาร ภาพแสดงให้เห็นลกัษณะ
รูปร่างและรูปทรงท่ีสวยงามของกระรอก ซ่ึงเป็นรูปร่างและรูปทรงในส่ิงแวดล้อม 
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นกัเรียนสงัเกตภาพท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง ขนาด สดัส่วนให้
ถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่4 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง ขนาด สัดส่วน 

 แนวทางการบรรยายภาพ: เป็นภาพผลงานประติมากรรมนูนสูง ท่ีแสดงให้เห็นการกาํหนด
ขนาด สัดส่วนของภาพได้อย่างชัดเจน โดยกาํหนดให้ส่วนระยะหน้าของภาพมีขนาด สัดส่วนท่ี
ใหญ่และค่อย ๆ ลดหลัน่ไปเร่ือย ๆ ทาํให้เกิดระยะขึน้ในภาพ 
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นกัเรียนสงัเกตภาพท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง แสงเงาใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่5 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง แสงเงา 

 แนวทางการบรรยายภาพ: เป็นภาพผลงานทัศนศิลป์ประเภทงานจิตรกรรม สร้างสรรค์โดย
การนาํแสงเงามาใช้เพ่ือแสดงความงามทางด้านมิติ ทาํให้เกิดระยะใกล้–ไกล ตืน้–ลึก ภายในภาพ 
และเป็นการนาํแสงเงามาใช้เพ่ือเน้นจุดเด่นภายในภาพทาํให้ภาพดูน่าสนใจมากขึน้ 
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นกัเรียนนาํภาพส่ิงแวดลอ้มหรืองานทศันศิลป์ท่ีสนใจมาติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้ แลว้

เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง สี ใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่6 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง สี 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 
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นกัเรียนสงัเกตภาพท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง ท่ีวา่ง ใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 

หมายเลขใดคือบริเวณวา่ง___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 

หมายเลขใดคือบริเวณวา่ง___________________________________ 
 
 

ใบกจิกรรมที ่7 พจิารณาภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง ทีว่่าง 

1

2

1
2

หมายเลข 2 

หมายเลข 1 
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นกัเรียนสงัเกตภาพท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง พื้นผวิ ใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

ใบกจิกรรมที ่8 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง พืน้ผวิ 

 แนวทางการบรรยายภาพ: แสดงความงามของภาพด้วยพืน้ผิว เป็นการสร้างสรรค์ด้วยการ
ป้ายสีท่ีหนาเพ่ือส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกจนบางคร้ังทาํให้ภาพผิดเพีย้นไปจากของจริงเน่ืองจากทุก
รอยป้ายล้วนถกูถ่ายทอดจากความรู้สึกภายในของศิลปิน 

Mulberry Tree 
ผลงานของฟินเซนต์ ฟาน กอ็ก (Vincent van Gogh) 
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นกัเรียนสงัเกตภาพท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง ความเป็นเอกภาพ 
ใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่9 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง ความเป็นเอกภาพ 

 แนวทางการบรรยายภาพ: เป็นภาพถ่ายพ่อแม่กาํลงัให้อาหารลกูนก แสดงการจัด
องค์ประกอบของภาพให้มีความเป็นเอกภาพของเร่ืองราวในลกัษณะการจัดกลุ่ม 
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นกัเรียนเติมขอ้ความใตภ้าพท่ีกาํหนดใหใ้หถู้กตอ้ง โดยพิจารณาวา่เป็นความสมดุลใน
ส่ิงแวดลอ้มหรือความสมดุลในงานทศันศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบกจิกรรมที ่10 ระบุความสมดุลของภาพ 

______________________________________

______________________________________

แนวคาํตอบ: ความสมดลุในส่ิงแวดล้อม 

แนวคาํตอบ: ความสมดลุในงานทัศนศิลป์ 
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นกัเรียนสงัเกตภาพท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง จุดเด่น ใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

ใบกจิกรรมที ่11 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง จุดเด่น 

 แนวทางการบรรยายภาพ: เป็นผลงานทัศนศิลป์ประเภทงานจิตรกรรม แสดงการเน้น
จุดเด่นภายในภาพโดยการใช้นํา้หนักความเข้มของแสงเงาไล่ระยะแสงสว่างและเงามืด และการจัด
วางตาํแหน่งของจุดเด่นใกล้กับจุดก่ึงกลางของภาพทาํให้จุดเด่นชัดเจนมากย่ิงขึน้ 
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นกัเรียนสงัเกตภาพท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพโดยใชค้วามรู้เร่ือง ความกลมกลืน ให้

ถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

ใบกจิกรรมที ่12 บรรยายภาพโดยใช้ความรู้เร่ือง ความกลมกลนื 

 แนวทางการบรรยายภาพ: เป็นภาพผลงานทัศนศิลป์ประเภทงานจิตรกรรม แสดงความ
กลมกลืนภายในภาพด้วยเชิงฝีแปรงท่ีเป็นเส้นโค้งลกัษณะต่าง ๆ ให้ความรู้สึกท่ีเคล่ือนไหวอย่าง
สวยงาม 
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นกัเรียนพิจารณาภาพท่ีกาํหนดใหว้า่เป็นความขดัแยง้ประเภทใด เขียนเคร่ืองหมาย          

ลงใน  ใหถู้กตอ้ง แลว้เขียนบรรยายใตภ้าพใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่13 พจิารณาและบรรยายภาพโดยใช้ความรู้
เร่ือง ความขดัแย้ง 

 แนวทางการบรรยายภาพ: เป็นภาพถ่ายฝงูนกกระยาง เป็นการจัดองค์ประกอบของภาพให้
มีความขดัแย้งด้วยเส้น ซ่ึงสังเกตเห็นได้จากแนวเส้นตรงของทุ่งหญ้าด้านหลงัภาพมีลกัษณะท่ี
ขดัแย้งกับคอของนกกระยางท่ีเป็นเส้นโค้งต่าง ๆ 

 แนวทางการบรรยายภาพ: เป็นภาพถ่ายผลงานทัศนศิลป์ประเภทงานประติมากรรมแสดง
ความขดัแย้งภายในภาพด้วยเส้น สังเกตเห็นได้จากเส้นรอบนอกของงานประติมากรรมเป็นเส้น
อิสระ แต่แนวเสาด้านหลงักลบัเป็นลกัษณะเส้นตรงแนวด่ิง จึงให้ความรู้สึกท่ีขดัแย้งกัน 

 ความขดัแยง้ในส่ิงแวดลอ้ม 

 ความขดัแยง้ในงานทศันศิลป์

 ความขดัแยง้ในส่ิงแวดลอ้ม 

 ความขดัแยง้ในงานทศันศิลป์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 
 
 
 
 

นกัเรียนนาํขอ้ความเทคนิค วิธีการท่ีศิลปินนิยมใชใ้นการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมเติมใตภ้าพ
ท่ีกาํหนดใหถู้กตอ้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที ่14 ระบุเทคนิค วธีิการทีศิ่ลปินนิยมใช้ใน
การสร้างสรรค์งานจติรกรรม

เทคนิคสีนํา้ เทคนิคสีชอล์ก เทคนิคสีนํา้มัน เทคนิคสีอะคริลกิ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ เทคนิคสีอะคริลิก เทคนิคสีชอล์ก 

เทคนิคสีนํา้ เทคนิคสีนํา้มนั 
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นกัเรียนบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานจิตรกรรมท่ีกาํหนดใหถู้กตอ้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที ่15 บรรยายเทคนิค วธีิการของศิลปิน 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

เสรี หวังในธรรม 
เทคนิค สีชอล์กบนกระดาษ 
ศิลปิน ปัญญา เพช็รชู

The Bar 
เทคนิค สีชอล์กบนกระดาษ 
ศิลปิน อองรี เดอ ตูลสู-โลเตรก (Henri de Toulouse-Lautrec) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

ดอกฟูจิในฤดูใบไม้ผลิทีแ่คลิฟอร์เนีย 
เทคนิค สีนํา้มนับนผ้าใบ 
ศิลปิน ประกิต บัวบุศย์
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

 แนวทางการบรรยาย: เป็นการเขียนสีชอล์กแบบงาน
จิตรกรรม คือ การใช้สีชอล์กประเภทเนือ้อ่อนลงสีให้ท่ัว
กระดาษแล้วเกล่ียนํา้หนักด้วยแท่งกระดาษม้วน ทาํให้ได้ภาพท่ี
มีสีสัน แสงเงาท่ีนุ่มนวล ใกล้เคียงกับภาพเทคนิคสีนํา้มนั 

 แนวทางการบรรยาย: เป็นการเขียนสีชอล์กแบบภาพวาดเส้น 
คือ การลงสีเพียงบางส่วน ใช้วิธีการปาดส่วนด้านข้างของแท่งสีชอล์ก
อย่างฉับไว ไม่เน้นเส้นรอบนอก และใช้เส้นขีดไขว้เน้นบางส่วน มี
ลกัษณะเดียวกับงานวาดเส้น 

แนวทางการบรรยาย: เป็นผลงาน
จิตรกรรมสากลประเภทภาพทิวทัศน์บก 
เทคนิคสีนํา้มนับนผ้าใบ สีชนิดนีมี้ส่วนผสม
ของผงสีกับนํา้มนัลินสีด จึงทาํให้มีคุณสมบัติ
เหนียว ข้น และมีแรงยึดเกาะสูง สามารถ
ระบายบนพืน้ระนาบต่าง ๆ ได้ดี 
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นกัเรียนนาํผลงานภาพพิมพท่ี์ช่ืนชอบติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายเทคนิค 
วิธีการของศิลปินในการสร้างงานภาพพิมพใ์หถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

ใบกจิกรรมที ่16 บรรยายเทคนิค วธีิการของศิลปินในการ
สร้างงานภาพพมิพ์

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 
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นกัเรียนจบัคู่ภาพกบัขอ้ความใหถู้กตอ้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที ่17 จบัคู่ภาพกบัข้อความ 

เทคนิคการป้ัน 
(modeling)

เทคนิคการแกะสลกั 
(carving) 

เทคนิคการหล่อ 
(casting) 
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นกัเรียนเขียนบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานศิลปะส่ือผสมใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่18 บรรยายเทคนิค วธีิการของศิลปินใน
การสร้างงานศิลปะส่ือผสม

 แนวทางการบรรยาย: เป็นผลงานศิลปะส่ือผสมท่ีสร้างสรรค์โดยการใช้ส่ือวสัดตุ่างชนิดกัน
มาประกอบเข้าด้วยกันตามหลกัองค์ประกอบศิลป์ โดยส่ือความหมายและเร่ืองราวตามความคิดและ
จินตนาการของศิลปิน 

พลงัแห่งชีวิต 
เทคนิค ส่ือผสม 
 ศิลปิน วิโชค มกุดามณี
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นกัเรียนบรรยายผลงานศิลปะส่ือผสมท่ีกาํหนดใหถู้กตอ้ง 
 
 
 

นกัเรียนบรรยายผลงานวาดเสน้ท่ีกาํหนดให ้โดยใชค้วามรู้เร่ือง การนาํจุดมาใชใ้นการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่19 บรรยายวธีิการนําจุดมาใช้ใน
การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์

 แนวทางการบรรยาย: เป็นผลงานทัศนศิลป์ท่ีนาํจุดมาใช้เพ่ือแสดงความงามของรูปและมิติ 
โดยแสดงค่าความอ่อนแก่ของสีท่ีแตกต่างกัน บริเวณนํา้หนักอ่อนจะใช้จุดเลก็และห่าง ส่วนบริเวณ
นํา้หนักเข้มจะใช้จุดหนาแน่น เพ่ือให้เกิดความรู้สึกทางมิติ ตืน้–ลึก ใกล้–ไกล ภายในภาพ 

Tiger 
เทคนิค วาดเส้นด้วยปากกา
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นกัเรียนเขียนบรรยายภาพท่ีกาํหนดให ้โดยใชค้วามรู้เร่ือง การนาํเส้นมาใชใ้นการสร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ ใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่20 บรรยายวธีิการนําเส้นมาใช้ใน
การสร้างงานทศันศิลป์

Allee von Middelharnis 
เทคนิค สีนํา้บนผ้าใบ  
ศิลปิน ไมน์เดิร์ต ฮอบบีมา (Meindert Hobbema)

 แนวทางการบรรยาย: เป็นการนาํเส้นมาใช้เพ่ือให้ความรู้สึกด้านมิติในงานจิตรกรรม เพ่ือ
ลวงตาและให้ความรู้สึกในด้านมิติ ว่าภาพมีระยะตืน้–ลึก ใกล้–ไกล หรือเคล่ือนไหว 
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นกัเรียนสร้างสรรคง์านจิตรกรรมโดยนาํรูปร่าง รูปทรงมาใชใ้นการสร้างผลงานตาม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ถ่ายภาพผลงานติดลงในกรอบ แลว้บรรยายวิธีการนาํรูปร่าง 
รูปทรงมาใชใ้นการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

ใบกจิกรรมที ่21 บรรยายวธีิการนํารูปร่าง รูปทรง
มาใช้ในการสร้างงานทศันศิลป์

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 
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นกัเรียนนาํภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีช่ืนชอบติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยาย
วิธีการนาํขนาด สดัส่วนมาใชใ้นการสร้างงานใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่22 บรรยายวธีิการนําขนาด สัดส่วน
มาใช้ในการสร้างงานทศันศิลป์

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 
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นกัเรียนนาํขอ้ความวิธีการนาํแสงเงามาใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์เติมใตภ้าพท่ีกาํหนดให้

ถูกตอ้ง 
� การนาํแสงเงามาใชเ้พื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผลงาน  
� การนาํแสงเงามาใชเ้พื่อแสดงมิติของผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที ่23 ระบุวธีิการนําแสงเงามาใช้ใน
การสร้างงานทศันศิลป์

_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

การนาํแสงเงามาใช้เพ่ือแสดงมิติของ
ผลงาน

การนาํแสงเงามาใช้เพ่ือแสดงอารมณ์
และความรู้สึกของผลงาน 
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นกัเรียนนาํภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีช่ืนชอบติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยาย

วิธีการนาํสีมาใชใ้นการสร้างงานใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่24 บรรยายวธีิการนําสีมาใช้ในการ
สร้างงานทศันศิลป์

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     339 

 
 
 
 

นกัเรียนสงัเกตภาพท่ีกาํหนดให ้ แลว้บรรยายวิธีการนาํบริเวณวา่งมาใชใ้นการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

ใบกจิกรรมที ่25 บรรยายงานจติรกรรมซ่ึงนํา
ทีว่่างมาใช้ในการสร้างผลงาน

ป่าฟองแตนโบลว์ในยามเช้า 
เทคนิค สีนํา้มนั 
ศิลปิน เตโอดอร์ รูสโซ 

 แนวทางการบรรยาย: เป็นการนาํท่ีว่างมาใช้ลดความทึบตัน อึดอัดของภาพ ทาํให้โปร่งตา
และเห็นจุดเด่นกลางภาพงดงาม 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     340 

 
 
 
 

นกัเรียนนาํภาพผลงานทศันศิลป์ของตนเองหรือศิลปินท่ีช่ืนชอบติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้
แลว้เขียนบรรยายวิธีการนาํพื้นผวิมาใชใ้นการสร้างงานใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่26 บรรยายวธีิการนําพืน้ผวิมาใช้
ในการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     341 

 
 
 

 
นกัเรียนสร้างสรรคง์านจิตรกรรมโดยการนาํเอกภาพมาใชใ้นการสร้างผลงานตามจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค ์ถ่ายภาพผลงานติดลงในกรอบ แลว้บรรยายวิธีการนาํเอกภาพมาใชใ้นการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่27 สร้างสรรค์งานจติรกรรมโดยนํา
เอกภาพมาใช้ในการสร้างผลงาน

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     342 
 
 
 
 

นกัเรียนสร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยนาํความสมดุลมาใชใ้นการสร้างผลงานตามจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์ถ่ายภาพผลงานติดลงในกรอบ แลว้บรรยายวิธีการนาํความสมดุลมาใชใ้นการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่28 บรรยายวธีิการนําความสมดุล
มาใช้ในการสร้างงานทศันศิลป์

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     343 

 
 
 
 

นกัเรียนสงัเกตภาพงานทศันศิลป์ท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายวิธีการนาํจุดเด่นมาใชใ้นการ
สร้างงานทศันศิลป์ใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่29 บรรยายวธีิการนําจุดเด่นมาใช้
ในการสร้างงานทศันศิลป์

ทางสายกลาง 
เทคนิค สีอะคริลิก 
ศิลปิน สมภพ บุตรราช 

 แนวทางการบรรยาย: เป็นผลงานท่ีแสดงการเน้นจุดเด่นของภาพด้วยขนาดของรูปร่างหรือ
รูปทรง ทาํให้ภาพท่ีมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ง่ายและเด่นชัดกว่าภาพขนาดเลก็ 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     344 

 
 
 
 

นกัเรียนโยงเสน้จบัคู่ภาพกบัขอ้ความใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที ่30 จบัคู่ภาพกบัข้อความ 

กลมกลนืด้วยขนาด 

กลมกลนืด้วยเส้น 

กลมกลนืด้วย
พืน้ผวิ 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     345 

 
 
 

 
นกัเรียนนาํภาพผลงานทศันศิลป์ของตนเองหรือศิลปินท่ีช่ืนชอบติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้

แลว้เขียนบรรยายวิธีการนาํความขดัแยง้มาใชใ้นการสร้างงานใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่31 บรรยายวธีิการนําความขดัแย้ง
มาใช้ในการสร้างงานทศันศิลป์

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     346 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 
 
 

 
นกัเรียนสร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทยตามความสนใจ  แลว้ถ่ายภาพผลงานติดลงในกรอบท่ี

กาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่32 สร้างสรรค์งานจติรกรรมไทย 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     347 

 
 

 
นกัเรียนสร้างสรรคง์านประติมากรรมไทยตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ แลว้

ถ่ายภาพผลงานติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่33 สร้างสรรค์งานประติมากรรมไทย 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     348 

 
 

 
นกัเรียนสร้างสรรคง์านจิตกรรรมสากลรูปแบบเหมือนจริงตามจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค ์ แลว้ถ่ายภาพผลงานติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายภาพใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่34 สร้างสรรค์งานจติรกรรมสากล 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     349 

 
 
 
 

นกัเรียนพิจารณาภาพผลงานประติมากรรมสากลท่ีกาํหนดใหว้า่สร้างสรรคใ์นรูปแบบใด แลว้
เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที ่35 ระบุรูปแบบการสร้างสรรค์งาน
ประตมิากรรมสากล 

 realism 
 distortion 
 abstraction 

 realism 
 distortion 
 abstraction

 realism 
 distortion 
 abstraction 

 






คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     350 

 
 
 

นกัเรียนสร้างสรรคง์านประติมากรรมแบบเหมือนจริงตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์แลว้ถ่ายรูปติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้และเขียนบรรยายภาพใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่36 สร้างสรรค์งานประติมากรรมสากล 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     351 

 
 
 
 

นกัเรียนสร้างสรรคง์านศิลปะส่ือผสมโดยนาํหลกัการออกแบบมาใชใ้นกาสรสร้างสรรค์
ผลงานตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์แลว้ถ่ายรูปติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้และเขียน
บรรยายภาพใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่37 สร้างสรรค์งานศิลปะส่ือผสมโดยใช้
หลกัการออกแบบ 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     352 
 
 

 
นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์แบบ 2 มิติ ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์แลว้

ถ่ายรูปติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้และเขียนบรรยายภาพใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่38 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แบบ 2 มิต ิ

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     353 

 
 

 
นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์แลว้

ถ่ายรูปติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้และเขียนบรรยายภาพใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่39 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แบบ 3 มิต ิ

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     354 

 
 
 
 
1. นกัเรียนสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ โดยนาํทศันธาตุและหลกัการออกแบบมาประยกุตใ์ชต้าม

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์แลว้ถ่ายรูปติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้และเขียนบรรยายภาพ
ใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
2. นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรกบัการปฏิบติักิจกรรมน้ี 

 ชอบ  เพราะ ______________________________________________________ 
 ไม่ชอบ เพราะ ______________________________________________________ 

3. นกัเรียนคิดวา่อยากปรับปรุงผลงานหรือไม่ อยา่งไร 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่40 ประยุกต์ใช้ทศันธาตุและหลกัการ
ออกแบบสร้างงานทศันศิลป์ 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 
(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     355 

 
 
 
 

นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์โดยนาํเทคนิค วิธีการต่าง ๆ มาใชเ้พื่อส่ือความหมายตาม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์แลว้ถ่ายรูปผลงานติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้และเขียนช่ือผลงาน
และเทคนิค วิธีการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผลงาน ________________________________________________________________________ 
เทคนิค วิธีการ_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่41 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เพือ่ส่ือความหมาย
ด้วยเทคนิค วธีิการทีห่ลากหลาย 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 
(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     356 

 
 
 
 

1. นกัเรียนนาํความรู้เก่ียวกบัการสร้างงานทศันศิลป์แบบ 3 มิติมาประยกุตใ์ชต้ามความคิดสร้างสรรค์
อิสระ 
ตัวอย่างผลงาน 

 
 
 
 
 
2. วาดภาพผลงานหรือติดภาพผลงานการประยกุตใ์ชง้านทศันศิลป์แบบ 3 มิติของตนเองลงในกรอบ

และเขียนขอ้มูลผลงานใตภ้าพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ผลงานช่ือ____________________________________________________________________ 
2) แนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน__________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3) การนาํไปใช_้_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่42 ประยุกต์ใช้ในชีวติประจาํวนั 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 
(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

ท่ีใส่ของใช้รูปช้าง ของเล่นเดก็รูปแมลง 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 
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นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน จดัทาํโครงงานศึกษาคน้ควา้เทคนิค วิธีการสร้างงาน

ทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมายตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที ่43 โครงงานศึกษาค้นคว้าเทคนิค วธีิการสร้าง
งานทศันศิลป์เพือ่ส่ือความหมาย 

� ช่ือโครงงาน___________________________________________________________ 
� ช่ือผูป้ฏิบติัโครงงาน 
1)_______________________________3)___________________________________ 
2) ______________________________4) ___________________________________ 

� อาจารยท่ี์ปรึกษา________________________________________________________ 
� ท่ีมาและความสาํคญั_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

� วตัถุประสงค_์__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

� วสัดุ อุปกรณ์___________________________________________________________ 
� วิธีดาํเนินการ___________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 
� สรุปผล_______________________________________________________________ 
� อภิปรายผล____________________________________________________________ 
� ประโยชนท่ี์ไดรั้บ_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
� ขอ้เสนอแนะ___________________________________________________________ 
� ประเมินผล____________________________________________________________ 
� ความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา___________________________________________ 

แนวทางการเขียนท่ีมาและความสาํคัญ:  
  การสร้างงานทัศนศิลป์ในปัจจุบันมีการใช้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย
เพ่ือส่ือความหมายของผลงาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ดังกล่าว แล้วนาํมาเปรียบเทียบว่าเทคนิควิธีการใดเหมาะสมท่ีจะ 
ใช้เพ่ือส่ือความหมายลกัษณะใด 

แนวทางการเขียนวัตถปุระสงค์:  
1) เพ่ือศึกษาค้นคว้าเทคนิค วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์เพ่ือส่ือความหมาย 
2) เพ่ือเปรียบเทียบหาความเหมาะของเทคนิค วิธีการท่ีจะใช้เพ่ือส่ือความหมาย 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่4 
 
 
 
 

นกัเรียนพิจารณาภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนระบุอาชีพและคุณสมบติัสาํคญั
ของผูป้ระกอบอาชีพนั้น ๆ ใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่44 ระบุคุณสมบัตขิองอาชีพที่
เกีย่วข้องกบังานทศันศิลป์

 แนวคาํตอบ: อาชีพมณัฑนากร 
คุณสมบัติสาํคัญ คือ จะต้องมีพืน้ฐานทางศิลปะและเป็นบุคคลท่ีมีความละเอียดรอบคอบ

และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นผู้ ท่ีมีรสนิยมท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ชอบและสนใจส่ิงสวยงาม
ด้านศิลปะ ดนตรี และวรรณคดี เข้าใจงานช่างเทคนิค เพ่ือทาํงานร่วมกันได้ในสาขาเก่ียวข้องกัน 
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นกัเรียนวิเคราะห์รูปแบบงานทศันศิลป์ท่ีกาํหนดใหถู้กตอ้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่45 วเิคราะห์รูปแบบในงานทศันศิลป์ 

 แนวคาํตอบ: เป็นผลงานประติมากรรมท่ีไม่มีรูปแบบและเร่ืองราวเหมือนจริง แต่มุ่งแสดง
อารมณ์ความรู้สึกโดยการนาํทัศนธาตมุาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้ปรากฏในลกัษณะเส้นและรูปทรง 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเคล่ือนไหว บิดเบีย้ว ส่ือถึงความเป็นอิสระ 
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นกัเรียนพิจารณาขอ้ความท่ีกาํหนดใหแ้ลว้เขียนเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้ง และเขียน

เคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีผดิ 
_______1)  เน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ เป็นการแสดงออกจากความศรัทธาต่อบุคคลสาํคญั 

พระมหากษตัริย ์หรือบุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อประเทศและโลก  
_______2)  เน้ือหาเก่ียวกบับุคคล เป็นการแสดงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ ต่อบุคคลสาํคญั 

พระมหากษตัริย ์หรือบุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อประเทศและโลก 
_______3)  ภาพทิวทศัน ์ภาพคนเหมือน เป็นการแสดงออกทางเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ  
_______4)  อนุสาวรียบุ์คคลสาํคญั เป็นการแสดงเน้ือหาเก่ียวกบัสงัคม  
_______ 5) เน้ือหาเก่ียวกบัอารมณ์ เป็นการแสดงถึงความรู้สึกในผลงานท่ีผา่นกระบวนการและ

กรรมวิธีของศิลปิน ทาํใหผู้ช้มเกิดความเขา้ใจทั้งในลกัษณะบวกและลบ เช่น ภาพแห่ง
ความสนุกสนาน ประติมากรรมท่ีจบัตอ้งไดเ้พื่อส่ือผา่นผวิสมัผสั เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที ่46 พจิารณาข้อความเกีย่วกบัเนือ้หา
ในงานทศันศิลป์
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นกัเรียนนาํภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีประทบัใจติดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้แลว้วิเคราะห์คุณค่า
ในงานทศันศิลป์ดา้นความงามใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่47 วเิคราะห์คุณค่าในงานทศันศิลป์ด้านความงาม 

(พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน) 
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นกัเรียนตอบคาํถามการจดันิทรรศการใหถู้กตอ้ง 
1. การจดันิทรรศการของพิพิธภณัฑสถานต่าง ๆ มีจุดประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งไร 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. การจดันิทรรศการของนกัเรียนมีจุดประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งไร 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. การจดันิทรรศการวนัสาํคญัต่าง ๆ ควรใชเ้วลาในการจดันิทรรศการประมาณเท่าไหร่ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. สถานท่ีในการจดันิทรรศการควรมีลกัษณะอยา่งไร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. สถานท่ีจดันิทรรศการสามารถแยกไดเ้ป็นก่ีลกัษณะ อะไรบา้ง 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

6. เรียงลาํดบัขั้นตอนการจดัแสดงนิทรรศการศิลปะถูกตอ้ง 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่48 ตอบคาํถามการจดันิทรรศการ 

 แนวคาํตอบ: เพ่ือเผยแพร่วิชาความรู้ให้แก่ประชาชนโดยท่ัวไป 

 แนวคาํตอบ: เพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักเรียนหรือการจัดนิทรรศการเน่ืองในโอกาส
วันสาํคัญต่าง ๆ 

 แนวคาํตอบ: ประมาณ 1–2 สัปดาห์ 

 แนวคาํตอบ: ควรเป็นสถานท่ีซ่ึงคนส่วนใหญ่รู้จัก เดินทางสะดวก หรือเลือกสถานท่ี
ให้เหมาะสมกับเร่ืองราวท่ีจะจัดนิทรรศการน้ัน 

 แนวคาํตอบ: 2 ลกัษณะ ได้แก่ การจัดภายนอกหรือกลางแจ้ง และการจัดภายในหรือ
ในร่ม 

 แนวคาํตอบ: 
1) กาํหนดวัตถปุระสงค์และวางแผน  5) การเตรียมสถานท่ีและวัสดอุุปกรณ์  
2) การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดนิทรรศการ  6) การจัดงานและพิธีการ 
3) การเตรียมผลงานศิลปะ    7) การวัดผลประเมินผล  
4) การประชาสัมพันธ์ 
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__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที ่5 
 
 
 
 
 

 นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 3–4 คน ร่วมกนัศึกษาผลงานทศันศิลป์ท่ีกาํหนดให ้แลว้อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นวา่ผลงานดงักล่าวสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมอยา่งไร เขียนบรรยายตามความเขา้ใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที ่49 ศึกษาและอภปิรายผลงานทศันศิลป์
ทีส่ะท้อนคุณค่าของวฒันธรรม 

 แนวคาํตอบ: เป็นผลงานประติมากรรม
รูปแบบเหมือนจริงท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
ด้านความสุขและความสุนทรียะ โดยถ่ายทอดใน
แง่มมุของการละเล่นของเดก็ไทยในอดีตเป็นรูปเดก็
ผมจุกกาํลงัเล่นวงกลม โดยท่ัวไป 

วงกลม 
เทคนิค ประติมากรรมสัมฤทธ์ิ 
ศิลปิน สิทธิเดช แสงหิรัญ 

บ้านเรือนไทย

 แนวคาํตอบ: เป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมท่ีสะท้อนคุณค่าของ
วัฒนธรรมในด้านเอกลกัษณ์ทาง
ศิลปกรรม ท่ีนิยมสร้างเรือนช้ันเดียว มี
โครงสร้างง่าย ๆ และเปิดเผย มีหลงัคาทรง
สูงและมีกันสาดย่ืนออกมา 
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____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 
 
 
 
 

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเปรียบเทียบความแตกต่างของงานจิตรกรรมในแต่ละยคุสมยัของ
วฒันธรรมไทย แลว้เขียนบรรยายตามความเขา้ใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที ่50 เปรียบเทยีบความแตกต่างของงานจติรกรรม
ในแต่ละยุคสมัยของวฒันธรรมไทย 

 แนวคาํตอบ: เป็นงานจิตรกรรมสมยั
สุโขทัย ลกัษณะของภาพเขียนด้วยสีฝุ่ นผสม
กาว สีท่ีใช้เป็นลกัษณะของสีเอกรงค์ คือ สี
ขาว แดง และดาํเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงถือว่าเป็น
งานจิตรกรรมฝาผนังของไทยในยคุแรก ๆ 

 แนวคาํตอบ: เป็นงานจิตรกรรม
สมยัอยธุยา ผลงานแสดงให้เห็นถึงลกัษณะ
ของจิตรกรรมไทยบริสุทธ์ิอย่างสมบูรณ์ สีท่ี
วาดนิยมใช้สีหลายสี มีการปิดทองลงบนรูป
และลวดลาย ส่วนใหญ่เป็นภาพเก่ียวกับพทุธ
ศาสนาท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ
เจริญรุ่งเรืองและความสัมพันธ์กันระหว่าง
ศิลปกรรมกับพระพทุธศาสนา 
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____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 
 
 
 
 

นกัเรียนดูภาพงานประติมากรรมท่ีกาํหนดให ้แลว้เขียนบรรยายความแตกต่างของงาน
ประติมากรรมทั้งสองใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที ่51 บรรยายความแตกต่างของงานประตมิากรรม
ในแต่ละยุคสมัยของวฒันธรรมไทย 

 แนวคาํตอบ: เป็นพระพทุธรูปเชียง
แสนรุ่นแรก มีลกัษณะพระวรกายอวบอ้วน 
พระพักตร์กลม พระหนุ (คาง) เป็นปม พระ
รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูมหรือลกูแก้ว ขมวด
พระเกศาใหญ่ ชายจีวรเหนือพระอังสาซ้าย
ปลายเป็นลายเขีย้วตะขาบ นิยมสร้างปาง
มารวิชัย ขดัสมาธิเพชร เห็นพระบาทท้ังสอง
ข้าง เรียกตามความนิยมว่า “พระสิงห์หน่ึง” 

 แนวคาํตอบ: เป็นพระพทุธรูปแบบ
สุโขทัย จัดเป็นพระพทุธรูปท่ีสวยงามท่ีสุดใน
บรรดาศิลปกรรมไทยแบบต่าง ๆ ซ่ึงมีลกัษณะ
งดงามอ่อนช้อยคล้ายสุภาพสตรี พระพักตร์เป็น
รูปไข่ พระรัศมีเป็นเปลวเพลิง ขมวดพระเกศา
เลก็ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์อม
ยิม้เลก็น้อย พระอังสาใหญ่ บ้ันพระองค์เลก็ นิว้
พระหัตถ์เรียวสวย ครองจีวรแบบแนบเนือ้ ห่ม
เฉียง ชายจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี ปลายเป็น
ลายเขีย้วตะขาบ ลกัษณะโดยรวมของ
พระพทุธรูปสุโขทัยเป่ียมล้นด้วยพระเมตตา
กรุณา 
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นกัเรียนดูภาพท่ีกาํหนดใหว้า่เป็นงานสถาปัตยกรรมสมยัใด แลว้นาํขอ้ความเติมใตภ้าพท่ีกาํหนดให้

ถกูตอ้ง 
•  สมยัเชียงแสน   •  สมยัอยธุยา 
•  สมยัสุโขทยั   •  สมยัรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบกจิกรรมที ่52 วเิคราะห์งานสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย
ของวฒันธรรมไทย 

_____________________________________ _________________________________สมยัรัตนโกสินทร์ สมยัสุโขทัย 

สมยัเชียงแสน สมยัอยธุยา __________________________________________________________________
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นกัเรียนดูภาพงานจิตรกรรมท่ีกาํหนดใหว้า่เป็นผลงานยคุสมยัใด แลว้นาํขอ้ความเติมใตภ้าพ

ใหถู้กตอ้ง 
•  ศิลปะกอทิก     •  ศิลปะสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยา       •  ศิลปะบาโรกหรือบารอก 
•  ศิลปะโรโกโก        •  ศิลปะลทัธิคลาสสิกใหม่ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________________ ___________________________

____________________ ____________________________________

_____________________________________

ศิลปะบาโรกหรือบารอก 

ศิลปะโรโกโก ศิลปะกอทิก 

ศิลปะลทัธิคลาสสิกใหม่ 

ศิลปะสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยา 

ใบกจิกรรมที ่53 วเิคราะห์งานจติรกรรมกบัยุคสมัยของ
วฒันธรรมสากล 
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นกัเรียนพิจารณาขอ้ความท่ีกาํหนดใหแ้ลว้เขียนเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้ง และ
เขียนเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีผดิ 
_______ 1) งานประติมากรรมศิลปะเมโสโปเตเมียมกัจะแสดงเร่ืองราวของกษตัริย ์โดยเฉพาะการทาํ

สงคราม การล่าสตัว ์และการประพาสสถานท่ีต่าง ๆ 
_______ 2) งานประติมากรรมศิลปะเมโสโปเตเมียเป็นการถ่ายทอดผลงานในรูปแบบเหมือนจริง 
_______ 3) ภาพแกะสลกัรูปนูนตํ่าภาพคนของอียปิตจ์ะมีลกัษณะคลา้ยกบังานจิตรกรรม คือ แสดง

ส่วนศีรษะดา้นขา้ง ตาดา้นตรง ทรวงอก ดา้นหนา้ ส่วนเอวลงมาเป็นดา้นขา้ง มีการใช้
ขนาดในการแบ่งแยกใหท้ราบวา่เป็นกษตัริยห์รือคนธรรมดา 

_______ 4) ประติมากรรมรูปเปลือยของศิลปะโรมาเนสกจ์ะเนน้ใหเ้ห็นกลา้มเน้ืออยา่งถูกตอ้ง 
_______ 5) งานประติมากรรมของโรมนัไดรั้บอิทธิพลและรูปแบบมาจากศิลปกรรมของกรีก 
_______ 6) งานประติมากรรมศิลปะสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยาจะมีการสอดแทรกอารมณ์ส่วนตนของศิลปิน

ลงไปในผลงาน ทาํใหผ้ลงานมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน 
_______ 7) งานประติมากรรมศิลปะโรโกโกเป็นการนาํเอารูปแบบศิลปะบาโรกมาดดัแปลงและเพิ่ม

รายละเอียดตามส่วนต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน ผลงานมีความละเอียดและประณีต  
_______ 8) งานประติมากรรมศิลปะลทัธิคลาสสิกใหม่ จะเนน้ความสง่างาม และแต่งกายตามแบบ 

ศิลปะกรีกและโรมนั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบกจิกรรมที ่54 พจิารณาข้อความงานประตมิากรรมใน
แต่ละยุคสมัยของวฒันธรรมสากล 
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___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 
 
 
 
 

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเปรียบเทียบความแตกต่างของงานสถาปัตยกรรมในแต่ละยคุสมยัของ
วฒันธรรมสากล แลว้เขียนบรรยายตามความเขา้ใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบกจิกรรมที ่55 เปรียบเทยีบความแตกต่างของงาน
สถาปัตยกรรมในแต่ละยคุสมัยของ
วฒันธรรมไทย

 แนวคาํตอบ: สุสานสกัดหินผา 
(Rock Cut Tomb)  

เป็นงานสถาปัตยกรรมอียิปต์ 
(Egypt art) ใช้เป็นท่ีเกบ็พระศพของ
ฟาโรห์ เกิดจากการเจาะหน้าผาให้มีความ
ลึกเข้าไป มกัเรียกบริเวณนีว่้า “หุบผา
กษตัริย์” (Valley of the King) 

 แนวคาํตอบ: สถานท่ีสาํหรับเจิมนํา้มนต์ 
(Pisa Babtistry) เมืองปิซา ประเทศอิตาลี 

เป็นงานสถาปัตยกรรมศิลปะโรมาเนสก์ 
(Romanesque art) มีลกัษณะหนาทึบ ก่อสร้างด้วย
อิฐหรือหิน มีลกัษณะเด่นอยู่ ท่ีการนาํโครงสร้าง
ประตูและหลงัคาโค้ง (vault) ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถาปัตยกรรมโรมนัมาประยกุต์ใช้ได้อย่างดี 
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นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน จดัทาํโครงงานเปรียบเทียบรูปแบบงานจิตรกรรมในแต่ละ

ยคุสมยัของวฒันธรรมสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบกจิกรรมที ่56 โครงงานเปรียบเทยีบรูปแบบงานจติรกรรม
ในแต่ละยุคสมัยของวฒันธรรมสากล 

� ช่ือโครงงาน___________________________________________________________ 
� ช่ือผูป้ฏิบติัโครงงาน 
1)_______________________________3)___________________________________ 
2) ______________________________4) ___________________________________ 

� อาจารยท่ี์ปรึกษา________________________________________________________ 
� ท่ีมาและความสาํคญั_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

� วตัถุประสงค_์__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
� วสัดุ อุปกรณ์___________________________________________________________ 
� วิธีดาํเนินการ___________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 
� สรุปผล_______________________________________________________________ 
� อภิปรายผล____________________________________________________________ 
� ประโยชนท่ี์ไดรั้บ_______________________________________________________ 
� ขอ้เสนอแนะ___________________________________________________________ 
� ประเมินผล____________________________________________________________ 
� ความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา___________________________________________ 

แนวทางการเขียนวตัถปุระสงค์:
1) เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดของงานจิตรกรรมในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากล 
2) เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบของงานจิตรกรรมในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากล 
3) เพ่ือเปรียบเทียบเทคนิค วิธีการสร้างงานจิตรกรรมในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากล 

เปรียบเทียบรูปแบบงานจิตรกรรมในแต่ละยคุสมยัของวัฒนธรรมสากล 

แนวทางการเขียนวตัถปุระสงค์:
งานจิตรกรรมในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากล มีวิวฒันาการในการ

สร้างสรรค์ผลงานเร่ือยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หลายยคุหลายสมยั ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาว่างานจิตรกรรมในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากลมีแนวคิด 
รูปแบบ เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์ เหมือนหรือแตกต่างกนัหรือไม่ 
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แบบบันทกึ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้การจดัองคป์ระกอบศิลป์วา่ทศัน
ธาตุในส่ิงแวดลอ้มกบัทศันธาตุในงานทศันศิลป์แตกต่างกนัอยา่งไร ยกตวัอยา่งมา 1 
ชนิด 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความรู้ ความเข้าใจในงานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 บรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ 
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้การจดัองคป์ระกอบศิลป์วา่ทศันธาตุในส่ิงแวดลอ้มกบัทศันธาตุในงาน
ทศันศิลป์แตกต่างกนัอยา่งไร ยกตวัอยา่งมา 1 ชนิด 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทศันธาตุในส่ิงแวดล้อมกบัทศันธาตุในงานทศันศิลป์แตกต่างกนั คอื 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 แนวคาํตอบ: 
ทัศนธาตุในส่ิงแวดล้อมเป็นทัศนธาตท่ีุปรากฏอยู่ในส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ 

ตัวเรา เช่น จุดท่ีมองเห็นตามกลุ่มดาวบนท้องฟ้า ภาพเส้นท่ีเกิดจากการจุดพลไุฟ 
รูปร่างและรูปทรงของสัตว์ เป็นรต้น 

ส่วนทัศนธาตใุนงานทัศนศิลป์เป็นทัศนธาตท่ีุเกิดจากการสร้างสรรค์ของ
ศิลปิน เช่น การนาํจุดมาใช้แต้มสีเป็นจุดเลก็ ๆ แสดงความงามของรูปคนและ
ทิวทัศน์ การนาํเส้นโค้งท่ีอ่อนช้อย งดงามมาใช้เพ่ือแสดงอารมณ์และความรู้สึกใน
ผลงานจิตรกรรมไทย เป็นต้น 
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ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 
ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้วา่หลกัการออกแบบใน
ส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์แบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง พร้อมยกตวัอยา่งหรือ
วาดภาพประกอบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่2 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความรู้ ความเข้าใจในงานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 บรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองหลกัการออกแบบ 
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้วา่หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์แบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
อะไรบา้ง พร้อมยกตวัอยา่งหรือวาดภาพประกอบ 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลกัการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและงานทศันศิลป์ ได้แก่ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

แนวคาํตอบ: 
1) เอกภาพ (unity)  
2) ความสมดลุ (balance)  
3) จุดเด่น (dominance)  
4) ความกลมกลืน (harmony)  
5) ความขดัแย้ง (contrast) 
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ตัวอย่างหลกัการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกภาพ (unity) ในส่ิงแวดล้อม 

ความสมดลุ (balance) ในส่ิงแวดล้อม 

จุดเด่น (dominance) ในส่ิงแวดล้อม จุดเด่น (dominance) ในงานทัศนศิลป์ 

ความสมดลุ (balance) ในงานทัศนศิลป์ 

เอกภาพ (unity) ในงานทัศนศิลป์ 
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ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)

ความขดัแย้ง (contrast) ในส่ิงแวดล้อม ความขดัแย้ง (contrast) ในงานทัศนศิลป์ 

ความกลมกลืน (harmony) ในส่ิงแวดล้อม ความกลมกลืน (harmony) ในงานทัศนศิลป์
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้วา่ เทคนิค วธีิการมีความสาํคญั
อยา่งไรกบัการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่2 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความรู้ ความเข้าใจในงานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 บรรยายและตระหนกัถึงความสาํคญัในการเรียนเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการของศิลปินในการ
สร้างสรรคง์านจิตรกรรม 
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้วา่ เทคนิค วิธีการมีความสาํคญัอยา่งไรกบัการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 

เทคนิค วธีิการมีความสําคญัต่อการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ ดงันี ้
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 แนวคาํตอบ: เทคนิค วิธีการเป็นวิธีการแสดงออกท่ีศิลปินแต่ละคนหรือ
แต่ละกลุ่มใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสังเกตเห็นได้ชัดเจน 
และเป็นส่ิงบ่งชีถึ้งความสาํเร็จของศิลปินแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ี
ตายตัว สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
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แบบบันทกึการจดบันทกึและวาดภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผู้บนัทกึ    เลขที ่  ช้ัน   
วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.    

 
 

เร่ือง        
      ข้อมูลทีจ่ดบนัทกึ          
           
           
           
           
            

ภาพประกอบ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 
แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้ เทคนิค วธีิการในการสร้างสรรค์
งานภาพพิมพแ์ลว้เลือกเทคนิค วธีิการท่ีสนใจมา 1 เทคนิค 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่4 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างสรรคง์านภาพพิมพไ์ด ้
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้ เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรคง์านภาพพมิพแ์ลว้เลือกเทคนิค วิธีการท่ีสนใจ
มา 1 เทคนิค 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ (ภาพพิมพ์แกะไม้) 
ผลงานของประพันธ์ ศรีสุตา 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     379 

ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้ เทคนิค วธีิการในการสร้างสรรค์
งานประติมากรรม แลว้เลือกเทคนิค วิธีการท่ีสนใจมา 1 เทคนิค 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่5 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างสรรคง์านประติมากรรมได ้
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้ เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรคง์านประติมากรรม แลว้เลือกเทคนิค วิธีการท่ี
สนใจมา 1 เทคนิค 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม 
(การป้ันดินเหนียว) 
ผลงานของนายดี ช่างหม้อ 
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ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้ เทคนิค วธีิการในการสร้างสรรค์
งานส่ือผสม แลว้เลือกเทคนิค วธีิการท่ีสนใจมา 1 เทคนิค 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างสรรคง์านส่ือผสมได ้
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้ เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรคง์านส่ือผสม แลว้เลือกเทคนิค วิธีการท่ีสนใจ
มา 1 เทคนิค 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้  

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานส่ือผสม (จิตรกรรมผสม)  
ผลงานของสุพจน์  สิงห์สาย 
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ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้วธีิการใชท้ศันธาตุในการสร้าง
งานทศันศิลป์ แลว้เลือกทศันธาตุท่ีสนใจมา 1 ชนิด นาํมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานตาม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่7 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สร้างสรรคแ์ละจาํแนกวิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพได ้
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้วิธีการใชท้ศันธาตุในการสร้างงงานทศันศิลป์ แลว้เลือกทศันธาตุท่ีสนใจมา 1 
ชนิด นาํมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํเสนอผลงานและร่วมกนัอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน)
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ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้วธีิการใชห้ลกัการออกแบบในการ
สร้างงานทศันศิลป์ แลว้เลือกหลกัการออกแบบท่ีสนใจมา 1 แบบ นาํมาสร้างสรรคเ์ป็น
ผลงานตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่8 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สร้างสรรคแ์ละจาํแนกวิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้
คุณภาพได ้
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้วิธีการใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ แลว้เลือกหลกัการ
ออกแบบท่ีสนใจมา 1 แบบ นาํมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํเสนอผลงานและร่วมกนัอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน)
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ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
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แบบบันทกึการจดบันทกึและวาดภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผู้บนัทกึ    เลขที ่  ช้ัน   
วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.    

เร่ือง        
      ข้อมูลทีจ่ดบนัทกึ          
           
           
           
           
            

ภาพประกอบ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 
แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้วา่การสร้างงานจิตรกรรมไทยใน
ปัจจุบนัมีลกัษณะรูปแบบทางศิลปกรรมก่ีแบบ อะไรบา้ง พร้อมหาภาพประกอบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่9 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 แนวทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 อธิบายเก่ียวกบัทกัษะในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทยได ้
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้วา่การสร้างงานจิตรกรรมไทยในปัจจุบนัมีลกัษณะรูปแบบทางศิลปกรรมก่ี
แบบ อะไรบา้ง พร้อมหาภาพประกอบ 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

การสร้างสรรค์งานจติรกรรมสากลมีรูปแบบในการสร้างสรรค์ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

แนวคาํตอบ: งานจิตรกรรมไทยสามารถแบ่งออกตามลกัษณะรูปแบบทาง
ศิลปกรรมท่ีปรากฏในปัจจุบันได้ 3 แบบ คือ  

1) จิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
2) จิตรกรรมไทยแนวประเพณี  
3) จิตรกรรมไทยร่วมสมยั 
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ตัวอย่างงานจิตรกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 
     ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
จิตรกรรมไทยร่วมสมยั

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี 
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้วา่การสร้างสรรคง์านจิตรกรรม
สากลมีรูปแบบในการสร้างสรรคก่ี์รูปแบบ อะไรบา้ง  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่10 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 แนวทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 อธิบายเก่ียวกบัทกัษะในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์สากลได ้ 
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้วา่การสร้างสรรคง์านจิตรกรรมสากล 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 

การสร้างสรรค์งานจติรกรรมสากลมีรูปแบบในการสร้างสรรค์ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)

แนวคาํตอบ: งานจิตรกรรมสากล แบ่งตามรูปแบบการสร้างสรรค์ได้  3 
รูปแบบ ดังนี ้ 

1)  งานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง (realism) 
2) งานจิตรกรรมแบบตัดทอน (distortion)  
3) งานจิตรกรรมแบบตามความรู้สึก (expressionism) 
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้วา่การสร้างงานศิลปะส่ือผสม
สามารถนาํหลกัการออกแบบใดมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานไดบ้า้ง พร้อมทั้งหา
ภาพประกอบ  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่11 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 แนวทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 อธิบายความหมายของการสร้างงานศิลปะส่ือผสมและการผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้าง
งานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบได ้
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้วา่การสร้างงานศิลปะส่ือผสมสามารถนาํหลกัการออกแบบใดมาใชใ้นการ
สร้างสรรคผ์ลงานไดบ้า้ง พร้อมทั้งหาภาพประกอบ 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การสร้างงานศิลปะส่ือผสมสามารถนําหลกัการออกแบบต่อไปนี ้ 
มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

แนวคาํตอบ: 
1)  ความเป็นเอกภาพ (unity)  
2) ความสมดลุ (balance)  
3) จุดเด่น (dominance)  
4) ความกลมกลืน (harmony)  
5) ความขดัแย้ง (contrast) 
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ความเป็นเอกภาพ (unity) ความสมดลุ (balance) 

จุดเด่น (dominance)

ความกลมกลืน (harmony) ความขดัแย้ง (contrast) 
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ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้วา่งานทศันศิลป์แบบ 2 มิติกบังาน
ทศันศิลป์แบบ 3 มิติ มีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร พร้อมทั้งยกตวัอยา่ง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่12 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 แนวทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 อธิบายความหมายของการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 2 มิติได ้
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้วา่งานทศันศิลป์แบบ 2 มิติกบังานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ มีลกัษณะแตกต่างกนั
อยา่งไร พร้อมทั้งยกตวัอยา่ง 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 

งานทศันศิลป์แบบ 2 มิตกิบังานทศันศิลป์แบบ 3 มิต ิ 
มีลกัษณะแตกต่างกนั คอื  

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)

แนวคาํตอบ: งานทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ เป็นการถ่ายทอดความงามใน
ผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ส่ือผสมลงบนระนาบ เช่น กระดาษ ผ้าใบ หรือวสัดุ
อ่ืนท่ีมีผิวเรียบ  

ส่วนงานทัศนศิลป์แบบ 3 มิติ เป็นการถ่ายทอดความงามในผลงาน
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ส่ือผสม มีความกว้าง–ยาว สูง–ตํา่ หนา–บาง มี
บรรยากาศล้อมรอบ  
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้วา่งานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ คือ
อะไร ยกตวัอยา่งผลงานมา 1 ช้ิน โดยการวาดภาพหรือหาภาพตวัอยา่งผลงานประกอบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่13 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 แนวทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 อธิบายความหมายของการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์แบบ 3 มิติได ้
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้วา่งานทศันศิลป์แบบ 3 มิติ คืออะไร ยกตวัอยา่งผลงานมา 1 ช้ิน โดยการวาด
ภาพหรือหาภาพตวัอยา่งผลงาน 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน)
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ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
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แบบบันทกึการจดบันทกึและวาดภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่ือผู้บนัทกึ    เลขที ่  ช้ัน   
วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.    

เร่ือง        
      ข้อมูลทีจ่ดบนัทกึ          
           
           
           
           
            

ภาพประกอบ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่4 
แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ 
แลว้เลือกมา 1 อาชีพ และบอกทกัษะท่ีจาํเป็นของการประกอบอาชีพนั้น ๆ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่14 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 รู้และเขา้ใจอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ 
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้วา่อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ แลว้เลือกมา 1 อาชีพ และบอกทกัษะท่ี
จาํเป็นของการประกอบอาชีพนั้น ๆ 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

อาชีพประติมากร 
คุณสมบัติสาํคัญ คือ จะต้องมีความรู้และความถนัดทางช่าง มีความ

สนใจด้านศิลปะ มีสุนทรียะเข้าถึงความหมายและคุณค่าของงานทางด้านศิลปะ 
มีจินตนาการสูง มีมโนภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากจินตนาการให้
เป็นจริงขึน้ได้ และค้นคว้าประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ ให้ทันสมยัอยู่ตลอดเวลา 
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ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) หาภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีประทบัใจมา 1 ช้ิน  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่15 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 รู้และเขา้ใจรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น หรือของศิลปิน
ขั้นตอน 
 1) หาภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีประทบัใจมา 1 ช้ิน 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํภาพผลงานมาอภิปรายเก่ียวกบัรูปแบบของผลงานตามความรู้ ความเขา้ใจ และ
ประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน)
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ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้วา่การจดันิทรรศการมีรูปแบบใน
การจดัก่ีแบบ อะไรบา้ง พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่16 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 รู้และเขา้ใจการใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนในการจดันิทรรศการ 
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้วา่การจดันิทรรศการมีรูปแบบในการจดัก่ีแบบ อะไรบา้ง พร้อมทั้งยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)

แนวคาํตอบ: การจัดนิทรรศการมีรูปแบบในการจัด 3 แบบ ได้แก่ 
 1) นิทรรศการถาวร เป็นนิทรรศการท่ีจัดแสดงไว้เพ่ือให้ประโยชน์ต่อผู้
เข้าชมได้ในเวลายาวนาน ติดต้ังจัดแสดงไว้อย่างมัน่คง ได้แก่ การจัดนิทรรศการ
ของ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ 
 2) นิทรรศการช่ัวคราว เป็นนิทรรศการท่ีจัดแสดงเร่ืองราวเฉพาะกิจ ใน
โอกาสพิเศษบางโอกาส จะใช้เวลาส้ัน ๆ ไม่ก่ีวัน หรือ 2–3 สัปดาห์ การเผยแพร่
ความรู้ ข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์เร่ืองต่าง ๆ 

3) นิทรรศการเคล่ือนท่ี เป็นนิทรรศการท่ีมีวัตถปุระสงค์ในการจัดคล้าย
กับนิทรรศการช่ัวคราว หรือบางคราวกน็าํนิทรรศการช่ัวคราวไปแสดงเคล่ือนท่ียงั
สถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจโดยท่ัวไป 
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แบบบันทกึการจดบันทกึและวาดภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่ือผู้บนัทกึ    เลขที ่  ช้ัน   
วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.    

เร่ือง        
      ข้อมูลทีจ่ดบนัทกึ          
           
           
           
           
            

ภาพประกอบ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่5 
แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) หาภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีประทบัใจมา 1 ช้ิน  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่17 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ทศันศิลป์กบัคุณค่าวฒันธรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 รู้และเขา้ใจงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 
ขั้นตอน 
 1) หาภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีประทบัใจมา 1 ช้ิน 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํภาพผลงานช้ินนั้นมาอภิปรายวา่ผลงานมีการสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมอยา่งไร ตาม
ความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากผลงานของนักเรียน)
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ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) คน้ควา้วา่งานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของ
วฒันธรรมไทยแตกต่างกนัอยา่งไร พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่18 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ทศันศิลป์กบัคุณค่าวฒันธรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 รู้และเขา้ใจความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทย  
ขั้นตอน 
 1) คน้ควา้วา่งานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยแตกต่างกนัอยา่งไร พร้อมทั้ง
ยกตวัอยา่งประกอบ 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งานทศันศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวฒันธรรมไทยแตกต่างกนั คอื  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

แนวคาํตอบ: งานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยคุสมยัของวัฒนธรรมไทยมี
ความเก่ียวข้องกับพระพทุธศาสนาเป็นหลกั ดังน้ันวัดวาอารามต่าง ๆ จึงเป็นศูนย์
รวมของงานทัศนศิลป์ทุกแขนงท่ีมีความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกัน ท้ัง
ด้านรูปแบบและความงาม ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม งานประติมากรรม หรืองาน
สถาปัตยกรรม 
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ตัวอย่างผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)

แนวคาํตอบ: พระพทุธรูปแบบ
สุโขทัย มีลกัษณะงดงามอ่อนช้อยคล้าย
สุภาพสตรี พระพักตร์เป็นรูปไข่ พระรัศมี
เป็นเปลวเพลิง ขมวดพระเกศาเลก็ พระขนง
โก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์อมยิม้เลก็น้อย 
พระอังสาใหญ่ บ้ันพระองค์เลก็ นิว้พระหัตถ์
เรียวสวย ครองจีวรแบบแนบเนือ้ ห่มเฉียง 
ชายจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี ปลายเป็นลาย
เขีย้วตะขาบ  

แนวคาํตอบ: พระพทุธรูปแบบ
อยธุยา นิยมสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ือง คือ 
พระพทุธรูปท่ีสวมมงกฎุและตกแต่งด้วย
เคร่ืองประดับแบบกษตัริย์ ซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะแบบอยธุยา 
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แบบบันทกึข้อมูล (การมอบหมายงาน) ศึกษาคน้ควา้วา่งานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยั
ของวฒันธรรมสากลแตกต่างกนัในดา้นใดบา้ง พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่19 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ทศันศิลป์กบัคุณค่าวฒันธรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 รู้และเขา้ใจความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากลได ้
ขั้นตอน 
 1) ศึกษาคน้ควา้วา่งานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมสากลแตกต่างกนัในดา้นใดบา้ง 
พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ 
 2) บนัทึกผลการคน้ควา้ 

3) นาํความรู้ท่ีไดม้าอภิปรายตามความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเอง 
บันทกึ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งานทศันศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวฒันธรรมสากลแตกต่างกนั 
ในด้านต่อไปนี ้

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 แนวคาํตอบ: เอกลกัษณ์ รูปแบบ คุณค่า จุดกาํเนิด และแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์แตกต่างกัน  
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ตัวอย่างผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้สงสยัท่ีนกัเรียนจะถามครู_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ__________________________ นามสกลุ________________________เลขท่ี _________ ชั้น ม. 3/ ____ 

ลงช่ือ ________________________________ (ผูส้อน) 
 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(พิจารณาจากคาํถามของนักเรียน)

แนวคาํตอบ: งานจิตรกรรมศิลปะ
โรมาเนสก์ (Romanesque art) งานจิตรกรรม
ส่วนใหญ่เป็นภาพวาดบนผนังและเป็น
ภาพประกอบในพระคัมภีร์ ลกัษณะของ
ผลงานไม่ค่อยมีปริมาตร มีการเน้นคิว้ ดวงตา 
และจมกู โดยใช้เส้นท่ีให้ความรู้สึกแขง็ 

แนวคาํตอบ: งานจิตรกรรมศิลปะ
โรโกโก (rococo) งานจิตรกรรมภาพ
ทิวทัศน์นิยมสร้างให้ แสงปรากฏอย่าง
งดงาม นุ่มนวลตา มีบรรยากาศราวกับความ
ฝัน เร่ืองราวของภาพมกัเก่ียวกบัเร่ือง
ปรัมปรา งานร่ืนเริงท่ีมีบรรยากาศหรูหรา 
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แบบบันทกึการจดบันทกึและวาดภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่ือผู้บนัทกึ    เลขที ่  ช้ัน   
วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.    

เร่ือง        
      ข้อมูลทีจ่ดบนัทกึ          
           
           
           
           
            

ภาพประกอบ 
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แบบประเมิน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

 
 
 

สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน 
    ช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤตกิรรมการแสดงออก คะแนน 
3 2 1 

1. ความใฝ่รู้ใน 
    ศิลปะ 

1. มีความสนใจในการบรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือก 
    มาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุและหลกัการออกแบบ 

   

2. มีความกระตือรือร้นในการบรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ี 
    เลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุและหลกัการออกแบบ 

   

2. ความ 
    รับผดิชอบ   
    ขยนั และ 
    อดทน 

1. ปฏิบติักิจกรรมสาํเร็จตามกาํหนด โดยไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากลาํบาก    
2. ยอมรับขอ้ผดิพลาดและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    

3. ความซ่ือสัตย ์ 1. นาํเสนอขอ้มูลตามความเป็นจริงโดยไม่กลวัการลงโทษ    
2. ไม่หลีกเล่ียงความผิดเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง    

4. ความมีระเบียบ 
    วนิยั 

1. ตรงต่อเวลาและปฏิบติักิจกรรมศิลปะตามขั้นตอน    
2. ดูแลและจดัเกบ็ทาํความสะอาดวสัดุ อุปกรณ์และผลงานอยา่ง 
    เรียบร้อย 

   

5. ความมีเจตคติท่ี 
    ดีต่อศิลปะ 

1. เรียนวชิาทศันศิลป์ดว้ยความสุข สนุกสนาน    
2. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ี 
    เลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุและหลกัการออกแบบ 

   

                                                  คะแนนทีไ่ด้ 
                                                    คะแนนรวม 

                                           ระดบัคุณภาพเฉลีย่ 

   
 
 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
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เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช ้

1 
ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ) 
ดีมาก, ดี   พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: การหาระดับคุณภาพเฉล่ียหาได้จากการนาํคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องมารวมกันแล้ว
หารด้วยจาํนวนข้อ จากน้ันนาํระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน 

    ช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤตกิรรมการแสดงออก คะแนน 
3 2 1 

1. ทกัษะ/
กระบวนการ
ปฏิบติักิจกรรม
ศิลปะ   

1. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์เพื่อปฏิบติักิจกรรมเก่ียวกบัการบรรยาย
ส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ือง ทศันธาตุ
และหลกัการออกแบบ 

   

2. บรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ือง 
ทศันธาตุและหลกัการออกแบบไดถ้กูตอ้ง 

   

3. ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขผลงานทศันศิลป์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง    
4. นาํความรู้ ความสามารถท่ีไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการบรรยายส่ิงแวดลอ้ม
และงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ือง ทศันธาตุและ
หลกัการออกแบบ ไปสร้างสรรคผ์ลงานและประยกุตใ์ชไ้ด ้

   

2. ทกัษะ/
กระบวนการคิด 

1. คิดวเิคราะห์แลว้บรรยายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของส่ิงแวดลอ้ม
และงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ือง ทศันธาตุและ
หลกัการออกแบบ ได ้

   

2. สามารถบอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องานทศันศิลป์
ได ้

   

3. สามารถถ่ายทอดความคิดจินตนาการลงในผลงานทศันศิลป์ได ้    
3. ทกัษะ/
กระบวนการ
ปฏิบติักิจกรรม
กลุ่ม 

1. มีส่วนร่วมในการจดัการวางแผนและแบ่งหนา้ท่ีกบัเพื่อนในกลุ่ม    
2. ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย    
3. ใหค้วามร่วมมือกบัสมาชิกในกลุ่ม    
4. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการปฏิบติักิจกรรมทศันศิลป์    
5. ยอมรับขอ้ผดิพลาดและรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น    

                                                    คะแนนทีไ่ด้ 
                                                    คะแนนรวม 

                                             ระดับคุณภาพเฉลีย่ 

   
 
 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     415 

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช ้

1 
ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพดา้นทกัษะ/กระบวนการ (เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ) 
ดีมาก, ดี   พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ: การหาระดับคุณภาพเฉล่ียหาได้จากการนาํคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องมารวมกันแล้ว
หารด้วยจาํนวนข้อ จากน้ันนาํระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพและสรุปผลการประเมิน 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     416 

ตวัอย่างแบบประเมินผล 
เร่ือง ความรู้ ความเข้าใจในงานทศันศิลป์ 

 
ช่ือ   นามสกลุ   เลขที ่  ภาคเรียนที ่ ช้ัน  

สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง
ประเมินระดบัคุณภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
บรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมา

โดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุและหลกัการออกแบบ 
    

 
เกณฑ์การประเมินกจิกรรมการบรรยายโดยภาพรวม 
ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 

4 

–   บรรยายเน้ือหาครอบคลุมครบถว้นตรงตามเวลาท่ีกาํหนด  
–   วเิคราะห์เน้ือหาการบรรยายดว้ยหลกัเหตุผล จาํแนกความแตกต่างและความคลา้ยคลึง

ของส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ไดถ้กูตอ้งชดัเจน  
–   ยกตวัอยา่งเปรียบเทียบผลงานทศันศิลป์โดยใชค้วามรู้เร่ือง ทศันธาตุและหลกัการ

ออกแบบไดถ้กูตอ้งชดัเจน 

3 

–   บรรยายเน้ือหาครอบคลุมครบถว้นเป็นส่วนใหญ่แต่อาจไม่ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 
–   วเิคราะห์เน้ือหาการบรรยายดว้ยหลกัเหตุผล จาํแนกความแตกต่างและความคลา้ยคลึง

ของส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ถกูตอ้งเป็นส่วนใหญ่  
–   ยกตวัอยา่งเปรียบเทียบผลงานทศันศิลป์โดยใชค้วามรู้เร่ือง ทศันธาตุและหลกัการ

ออกแบบได ้แต่ตอ้งใหค้รูคอยช้ีแนะบา้ง 

2 

–   บรรยายเน้ือหาไม่ครบถว้นและไม่ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด  
–   วเิคราะห์เน้ือหาการบรรยายขาดตกบกพร่อง จาํแนกความแตกต่างและความคลา้ยคลึง

ของส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ไม่ค่อยถกูตอ้ง  
–   ยกตวัอยา่งเปรียบเทียบผลงานทศันศิลป์โดยใชค้วามรู้เร่ือง ทศันธาตุและหลกัการ



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     417 

ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 
ออกแบบไม่ค่อยเขา้ใจ ครูตอ้งคอยช้ีแนะ 

1 

–   บรรยายเน้ือหาขาดตกบกพร่องไม่ครบถว้นและไม่ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด  
–   วเิคราะห์เน้ือหาการบรรยายไม่ตรงเน้ือหา ไม่จาํแนกความแตกต่างและความ

คลา้ยคลึงของส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์  
–   ไม่ยกตวัอยา่งเปรียบเทียบผลงานทศันศิลป์โดยใชค้วามรู้เร่ือง ทศันธาตุและหลกัการ

ออกแบบ ครูตอ้งคอยช้ีแนะตลอดเวลา 
หมายเหตุ: อาจลด/เพ่ิมประเดน็ในการประเมินหรือลด/เพิ่มคะแนนในแต่ละประเดน็ไดต้ามความ

เหมาะสม 
 

ลงช่ือ     (ผู้ประเมิน) 
วนัที ่____ เดอืน _________ พ.ศ. ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     418 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 
 
 
 

สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน 
    ช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤตกิรรมการแสดงออก คะแนน 
3 2 1 

1. ความใฝ่รู้ใน
ศิลปะ 

1. มีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัเทคนิค วธีิการของศิลปินและ
วธีิการใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

   

2. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเก่ียวกบัเทคนิค วธีิการของ
ศิลปินและวธีิการใช ้ทศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้าง
งานทศันศิลป์ 

   

2. ความ
รับผดิชอบ ขยนั 
และอดทน 

1. ปฏิบติักิจกรรมสาํเร็จตามกาํหนด โดยไม่ยอ่ทอ้ต่อความ
ยากลาํบาก 

   

2. ยอมรับขอ้ผดิพลาดและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    
3. ความซ่ือสัตย ์ 1. นาํเสนอขอ้มูลตามความเป็นจริงโดยไม่กลวัการลงโทษ    

2. ไม่หลีกเล่ียงความผิดเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง    
4. ความมีระเบียบ
วนิยั 

1. ตรงต่อเวลาและปฏิบติักิจกรรมศิลปะตามขั้นตอน    
2. ดูแลและจดัเกบ็ทาํความสะอาดวสัดุ อุปกรณ์และผลงานอยา่ง
เรียบร้อย 

   

5. ความมีเจตคติท่ี
ดีต่อศิลปะ 

1. เรียนวชิาทศันศิลป์ดว้ยความสุข สนุกสนาน    
2. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของเทคนิค วธีิการของศิลปินและ
วธีิการใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

   

                                                  คะแนนทีไ่ด้ 
                                                  คะแนนรวม 

                                           ระดบัคุณภาพเฉลีย่ 

   
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     419 

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช ้

1 
ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ) 
ดีมาก, ดี   พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: การหาระดับคุณภาพเฉล่ียหาได้จากการนาํคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องมารวมกันแล้ว
หารด้วยจาํนวนข้อ จากน้ันนาํระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพและสรุปผลการประเมิน 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     420 

 
 
สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน 

    ช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤตกิรรมการแสดงออก คะแนน 
3 2 1 

1. ทกัษะ/
กระบวนการ
ปฏิบติักิจกรรม
ศิลปะ   

1. ระบุและบรรยายเทคนิค วธีิการของศิลปินและวธีิการใชท้ศันธาตุ 
และหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ 

   

2. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ในการปฏิบติักิจกรรมไดถ้กูตอ้ง    
3. นาํเทคนิค วธีิการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ไปใชใ้น
ผลงานของตนเองได ้

   

4. ใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของ
ตนเองใหมี้คุณภาพได ้

   

5. นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้    
2. ทกัษะ/
กระบวนการคิด 

1. วเิคราะห์แลว้ระบุและบรรยายเทคนิค วธีิการของศิลปินในการสร้าง
งานทศันศิลป์ของศิลปินได ้

   

2. วเิคราะห์และบรรยายวธีิการใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบใน
การสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพได ้

   

3. สามารถถ่ายทอดความคิดจินตนาการลงในผลงานทศันศิลป์ได ้    
4. สามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อผลงานทศันศิลป์ได ้    

3. ทกัษะ/
กระบวนการ
ปฏิบติักิจกรรม
กลุ่ม 

1. มีส่วนร่วมในการจดัการวางแผนและแบ่งหนา้ท่ีกบัเพื่อนในกลุ่ม    
2. ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย    
3. ใหค้วามร่วมมือกบัสมาชิกในกลุ่ม    
4. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการปฏิบติักิจกรรมทศันศิลป์    
5. ยอมรับขอ้ผดิพลาดและรับฟังความคิดเห็นร่วมกนั    

                                                    คะแนนทีไ่ด้ 
                                                    คะแนนรวม   

                                             ระดับคุณภาพเฉลีย่ 

   
 
 

 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     421 

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช ้

1 
ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพดา้นทกัษะ/กระบวนการ (เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ) 
ดีมาก, ดี   พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ: การหาระดับคุณภาพเฉล่ียหาได้จากการนาํคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องมารวมกันแล้ว
หารด้วยจาํนวนข้อ จากน้ันนาํระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพและสรุปผลการประเมิน 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     422 

ตวัอย่างแบบประเมินผล  
เร่ือง หลกัการสร้างงานทศันศิลป์ 

 
ช่ือ   นามสกลุ   เลขที ่  ภาคเรียนที ่ ช้ัน  

สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง
ประเมินระดบัคุณภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ระบุและบรรยายเทคนิค วธีิการของศิลปินในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

    

2. วเิคราะห์และบรรยายวธีิการใชท้ศันธาตุ และหลกัการ
ออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพ 

    

 
เกณฑ์การประเมินกจิกรรมการปฏบิตักิจิกรรมโดยภาพรวม 
ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 

4 

–   ระบุและบรรยายเทคนิค วธีิการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ไดค้รบถว้น และ
ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 

–   วเิคราะห์และบรรยายวธีิการใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน มีเหตุผลรองรับครบทุกประเดน็ 
และตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 

3 

–   ระบุและบรรยายเทคนิค วธีิการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ไดค้รบถว้นเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ไม่ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด ครูตอ้งคอยช้ีแนะบางคร้ัง 

–   วเิคราะห์และบรรยายวธีิการใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพไดถ้กูตอ้ง ชดัเจนเป็นส่วนใหญ่ มีเหตุผลรองรับบาง
ประเดน็ แต่ไม่ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด ครูตอ้งคอยช้ีแนะบางคร้ัง 

2 –   ระบุและบรรยายเทคนิค วธีิการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ไม่ถกูตอ้งเป็น
ส่วนใหญ่ และไม่ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด ครูตอ้งคอยช้ีแนะเป็นส่วนใหญ่ 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ทศันศิลป์ ม. 3     423 

ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 
–   วเิคราะห์และบรรยายวธีิการใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้างงาน

ทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพไม่ค่อยถกูตอ้ง ไม่ค่อยชดัเจน ไม่ค่อยมีเหตุผล ไม่
ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด ครูตอ้งคอยช้ีแนะเป็นส่วนใหญ่ 

1 

–   ระบุและบรรยายเทคนิค วธีิการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ไม่ถกูตอ้ง ไม่ตรง
ตามเวลาท่ีกาํหนด ครูตอ้งคอยช้ีแนะตลอดเวลา 

–   วเิคราะห์และบรรยายวธีิการใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพไม่ถกูตอ้ง ไม่ชดัเจน ไม่มีเหตุผล ไม่ตรงตามเวลาท่ี
กาํหนด ครูตอ้งคอยช้ีแนะตลอดเวลา 

หมายเหตุ: อาจลด/เพ่ิมประเดน็ในการประเมินหรือลด/เพิ่มคะแนนในแต่ละประเดน็ไดต้ามความ
เหมาะสม 

 
ลงช่ือ     (ผู้ประเมิน) 

วนัที ่____ เดอืน _________ พ.ศ. ____ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 
 
 
 

สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน 
    ช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤตกิรรมการแสดงออก คะแนน 
3 2 1 

1. ความใฝ่รู้ใน
ศิลปะ 

1. มีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัทกัษะและการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 

   

2. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเก่ียวกบัทกัษะและการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 

   

2. ความรับผดิชอบ 
ขยนั และอดทน 

1. ปฏิบติักิจกรรมสาํเร็จตามกาํหนด โดยไม่ยอ่ทอ้ต่อความ
ยากลาํบาก 

   

2. ยอมรับขอ้ผดิพลาดและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    
3. ความซ่ือสัตย ์ 1. นาํเสนอขอ้มูลตามความเป็นจริงโดยไม่กลวัการลงโทษ    

2. ไม่หลีกเล่ียงความผิดเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง    
4. ความมีระเบียบ
วนิยั 

1. ตรงต่อเวลาและปฏิบติักิจกรรมศิลปะตามขั้นตอน    
2. ดูแลและจดัเกบ็ทาํความสะอาดวสัดุ อุปกรณ์ และผลงานอยา่ง
เรียบร้อย 

   

5. ความมีเจตคติท่ีดี
ต่อศิลปะ 

1. เรียนวชิาทศันศิลป์ดว้ยความสุข สนุกสนาน    
2. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการศึกษาเก่ียวกบัทกัษะและการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเภทต่างๆ 

   

                                                  คะแนนทีไ่ด้ 
                                                     คะแนนรวม 

                                           ระดบัคุณภาพเฉลีย่ 

   
 
 

 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
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เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช ้

1 
ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ) 
ดีมาก, ดี   พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: การหาระดับคุณภาพเฉล่ียหาได้จากการนาํคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องมารวมกันแล้ว
หารด้วยจาํนวนข้อ จากน้ันนาํระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน 

    ช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมิน พฤติกรรมการแสดงออก 
คะแนน 

3 2 1 
1. ทกัษะ/

กระบวนการ
ปฏิบติักิจกรรม
ศิลปะ   

1. มีทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์อยา่งนอ้ย 3 ปะเภท    
2. มีทกัษะในการผสมผสานวสัดุต่างๆในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ    
3. สามารถสร้างงานทศันศิลป์ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการได ้    
4. สามารถสร้างงานทศันศิลป์ส่ือความหมายเป็นเร่ืองราว โดยประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการ

ออกแบบได ้
   

5. สามารถสร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพือ่บรรยายเหตุการณ์ต่างๆโดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายได ้    
6.จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์เพื่อปฏิบติักิจกรรมไดถู้กตอ้ง    
7. ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติักิจกรรมไดถู้กตอ้ง    
8. นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั    

2. ทกัษะ/
กระบวนการคิด 

1. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างงานทศันศิลป์อยา่งนอ้ย 3 ประเภท    
2. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการผสมผสานวสัดุต่างๆในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการ

ออกแบบ 
   

3. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างงานทศันศิลป์ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
และจินตนาการ 

   

4. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างงานทศันศิลป์ เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ี
หลากหลาย 

   

5. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างงานทศันศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ี
หลากหลาย 

   

3. ทกัษะ/
กระบวนการ
ปฏิบติักิจกรรม
กลุ่ม 

1. มีส่วนร่วมในการจดัการวางแผนและแบ่งหนา้ท่ีกบัเพื่อนในกลุ่ม    
2. ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย    
3. ใหค้วามร่วมมือกบัสมาชิกในกลุ่ม    
4. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการปฏิบติักิจกรรมทศันศิลป์    
5. ยอมรับขอ้ผดิพลาดและรับฟังความคิดเห็นร่วมกนั    

                                                    คะแนนทีไ่ด้ 
                                                        คะแนนรวม 
                                             ระดบัคุณภาพเฉลีย่ 

   
 
 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
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เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช ้

1 
ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพดา้นทกัษะ/กระบวนการ (เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ) 
ดีมาก, ดี   พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ: การหาระดับคุณภาพเฉล่ียหาได้จากการนาํคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องมารวมกันแล้ว
หารด้วยจาํนวนข้อ จากน้ันนาํระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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ตวัอย่างแบบประเมินผล  
เร่ือง แนวทางการสร้างสรรค์ทศันศิลป์ 

 
ช่ือ   นามสกลุ   เลขที ่  ภาคเรียนที ่ ช้ัน  

สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง
ประเมินระดบัคุณภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง 

 
เกณฑ์การประเมินกจิกรรมการการสร้างงานทศันศิลป์โดยภาพรวม 
ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 

4 

–   สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ทั้ง 3 ประเภทไดค้ล่องแคล่ว
–   ผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบไดถู้กตอ้งตาม

ประเภทผลงาน 
–   สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการลงในผลงานของตนเองไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
–  ประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
–   สร้างงานทศันศิลป์เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายน่าสนใจ 

รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. มีทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์อยา่งนอ้ย 3 ประเภท     

2. มีทกัษะในการผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างงาน
ทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ 

    

3. สร้างงานทศันศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์และจินตนาการ 

    

4. สร้างงานทศันศิลป์ส่ือความหมายเป็นเร่ืองราว โดย
ประยกุตใ์ชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบ 

    

5. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดย
ใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย 
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ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 

3 

–   สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ทั้ง 3 ประเภทไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 
–   ผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบไดถู้กตอ้งตาม

ประเภทผลงานเป็นส่วนใหญ่ 
–   สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการลงในผลงานของตนเองไดอ้ยา่งสร้างสรรค์

เป็นส่วนใหญ่ 
–   ประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบไดอ้ยา่งมีคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ 
–   สร้างงานทศันศิลป์เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายน่าสนใจเป็น

ส่วนใหญ่ 

2 

–   สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ทั้ง 3 ประเภทไดไ้ม่ค่อยถูกตอ้ง ครูตอ้งคอยช้ีแนะเป็นส่วนใหญ่ 
–   ผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบไดไ้ม่ค่อย

ถูกตอ้งตามประเภทผลงาน ครูตอ้งคอยช้ีแนะเป็นส่วนใหญ่ 
–   สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการลงในผลงานของตนเองไดแ้ต่ไม่ค่อย

สร้างสรรค ์ครูตอ้งคอยช้ีแนะเป็นส่วนใหญ่ 
–   ประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบไดแ้ต่ไม่ค่อยมีคุณภาพ ครูตอ้งคอยช้ีแนะเป็น

ส่วนใหญ่ 
–   สร้างงานทศันศิลป์เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีไม่ค่อยหลากหลายและไม่

ค่อยน่าสนใจ ครูตอ้งคอยช้ีแนะเป็นส่วนใหญ่ 

1 

–   สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ทั้ง 3 ประเภทไม่ถูกตอ้ง ครูตอ้งคอยช้ีแนะตลอดเวลา 
–   ผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบไม่ถูกตอ้งตาม

ประเภทผลงาน ครูตอ้งคอยช้ีแนะตลอดเวลา 
–   ไม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการลงในผลงานของตนเอง ครูตอ้งคอย

ช้ีแนะตลอดเวลา 
–   ประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบไม่มีคุณภาพ ครูตอ้งคอยช้ีแนะตลอดเวลา 
–   สร้างงานทศันศิลป์เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีไม่หลากหลายและไม่

น่าสนใจ ครูตอ้งคอยช้ีแนะตลอดเวลา 
หมายเหตุ: อาจลด/เพ่ิมประเดน็ในการประเมินหรือลด/เพิ่มคะแนนในแต่ละประเดน็ไดต้ามความ

เหมาะสม 
ลงช่ือ     (ผู้ประเมิน) 

วนัที ่____ เดอืน _________ พ.ศ. ____ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่4 
 
 
 

สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน 
    ช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤตกิรรมการแสดงออก คะแนน 
3 2 1 

1. ความใฝ่รู้ใน
ศิลปะ 

1. มีความสนใจในการเรียนเร่ือง ทศันศิลป์กบังานอาชีพ    
2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนเร่ือง ทศันศิลป์กบังานอาชีพ    

2. ความรับผดิชอบ 
ขยนั และอดทน 

1. ปฏิบติักิจกรรมสาํเร็จตามกาํหนด โดยไม่ยอ่ทอ้ต่อความ
ยากลาํบาก 

   

2. ยอมรับขอ้ผดิพลาดและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    
3. ความซ่ือสัตย ์ 1. นาํเสนอขอ้มูลตามความเป็นจริงโดยไม่กลวัการลงโทษ    

2. ไม่หลีกเล่ียงความผิดเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง    
4. ความมีระเบียบ
วนิยั 

1. ตรงต่อเวลาและปฏิบติักิจกรรมศิลปะตามขั้นตอน    
2. ดูแลและจดัเกบ็ทาํความสะอาดวสัดุ อุปกรณ์และผลงานอยา่ง
เรียบร้อย 

   

5. ความมีเจตคติท่ี
ดีต่อศิลปะ 

1. เรียนวชิาทศันศิลป์ดว้ยความสุข สนุกสนาน    
2. เห็นคุณค่าและความสาํคญัในการเรียนเร่ือง ทศันศิลป์กบังาน
อาชีพ 

   

                                                  คะแนนทีไ่ด้ 
                                                  คะแนนรวม   

                                           ระดบัคุณภาพเฉลีย่ 

   
 
 

 
 
 
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
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เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช ้

1 
ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ) 
ดีมาก, ดี   พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: การหาระดับคุณภาพเฉล่ียหาได้จากการนาํคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องมารวมกันแล้ว
หารด้วยจาํนวนข้อ จากน้ันนาํระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน 

    ช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤตกิรรมการแสดงออก คะแนน 
3 2 1 

1. ทกัษะ/
กระบวนการ
ปฏิบติักิจกรรม
ศิลปะ   

1. ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการ
ประกอบอาชีพไดถ้กูตอ้ง 

   

2. เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสมและ
นาํไปจดันิทรรศการไดถู้กตอ้ง 

   

3. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพื่อปฏิบติักิจกรมไดถ้กูตอ้ง    
4. นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดถ้กูตอ้ง    
5.ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติักิจกรรมไดถ้กูตอ้ง    

2. ทกัษะ/
กระบวนการคิด 

1. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการจดันิทรรศการไดน่้าสนใจ    
2. วเิคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์
ของตนเองและผูอ่ื้นหรือของศิลปินได ้

   

3. เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสมและ
นาํไปจดันิทรรศการได ้

   

3. ทกัษะ/
กระบวนการ
ปฏิบติักิจกรรม
กลุ่ม 

1. มีส่วนร่วมในการจดัการวางแผนและแบ่งหนา้ท่ีกบัเพื่อนในกลุ่ม    
2. ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย    
3. ใหค้วามร่วมมือกบัสมาชิกในกลุ่ม    
4. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการปฏิบติักิจกรรมทศันศิลป์    
5. ยอมรับขอ้ผดิพลาดและรับฟังความคิดเห็นร่วมกนั    

                                                    คะแนนทีไ่ด้ 
                                                    คะแนนรวม 

                                             ระดับคุณภาพเฉลีย่ 

   
 
 

 
 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
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เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช ้

1 
ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพดา้นทกัษะ/กระบวนการ (เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ) 
ดีมาก, ดี   พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ: การหาระดับคุณภาพเฉล่ียหาได้จากการนาํคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องมารวมกันแล้ว
หารด้วยจาํนวนข้อ จากน้ันนาํระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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ตวัอย่างแบบประเมินผล  
เร่ือง ทศันศิลป์กบังานอาชีพ 

 
ช่ือ   นามสกลุ   เลขที ่  ภาคเรียนที ่ ช้ัน  

สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง
ประเมินระดบัคุณภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง 

 
เกณฑ์การประเมินกจิกรรมการระบุและวเิคราะห์โดยภาพรวม 
ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 

4 

–   ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพนั้น 
ๆ ไดถู้กตอ้ง โดยไม่ตอ้งช้ีแนะ 

–   วเิคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเองและ
ผูอ่ื้น หรือของศิลปินไดถู้กตอ้ง ตรงประเดน็ โดยไม่ตอ้งช้ีแนะ 

–   เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม และนาํไปจดั
นิทรรศการไดถู้กตอ้ง เหมาะสม น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค ์

3 

–   ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพนั้น 
ๆ ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ตอ้งช้ีแนะ 

–   วเิคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเองและ
ผูอ่ื้น หรือของศิลปินไดถู้กตอ้ง ตรงประเดน็ เป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ตอ้งช้ีแนะ 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นใน
การประกอบอาชีพนั้น ๆ 

    

2. วเิคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงาน
ทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น หรือของศิลปิน 

    

3. เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม 
และนาํไปจดันิทรรศการ 
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ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 
–   เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม และนาํไปจดั

นิทรรศการไดถู้กตอ้ง เหมาะสม น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค ์เป็นส่วนใหญ่ โดย
ไม่ตอ้งช้ีแนะ 

2 

–   ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพนั้น 
ๆ ไดถู้กตอ้งบา้ง โดยครูตอ้งช้ีแนะ 

–   วเิคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเองและ
ผูอ่ื้น หรือของศิลปินไดไ้ม่ค่อยถูกตอ้ง และไม่ค่อยตรงประเดน็ โดยครูตอ้งช้ีแนะ 

–   เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งไม่ค่อยเหมาะสม และนาํไปจดั
นิทรรศการไดไ้ม่ค่อยถกูตอ้ง แต่ยงัมีความเหมาะสม น่าสนใจบา้ง ไม่ค่อยมีความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นส่วนใหญ่ โดยครูตอ้งช้ีแนะ 

1 

–   ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพนั้น 
ๆ ไม่ถกูตอ้ง โดยครูตอ้งช้ีแนะตลอดเวลา 

–   วเิคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเองและ
ผูอ่ื้น หรือของศิลปินไม่ถกูตอ้ง และไม่ตรงประเดน็ โดยครูตอ้งช้ีแนะตลอดเวลา 

–   เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดข้ึนอยา่งไม่เหมาะสม และนาํไปจดั
นิทรรศการไดไ้ม่ถกูตอ้ง ไม่มีความเหมาะสม ไม่น่าสนใจ ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์
โดยครูตอ้งช้ีแนะตลอดเวลา 

หมายเหตุ: อาจลดประเดน็ในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเดน็ไดต้ามความเหมาะสม 
 

ลงช่ือ     (ผู้ประเมิน) 
วนัที ่____ เดอืน _________ พ.ศ. ____ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่5 
 
 
 

สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน 
    ช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

 
 
 

รายการประเมนิ พฤตกิรรมการแสดงออก คะแนน 
3 2 1 

1. ความใฝ่รู้ในศิลปะ 1. มีความสนใจในการศึกษางานทศันศิลป์กบัคุณค่าวฒันธรรม
ไทยและสากล 

   

2. มีความกระตือรือร้นในการศึกษางานทศันศิลป์กบัคุณค่า
วฒันธรรมไทยและสากล 

   

2. ความรับผดิชอบ 
ขยนั และอดทน 

1. ปฏิบติักิจกรรมสาํเร็จตามกาํหนด โดยไม่ยอ่ทอ้ต่อความ
ยากลาํบาก 

   

2. ยอมรับขอ้ผดิพลาดและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    
3. ความซ่ือสัตย ์ 1. นาํเสนอขอ้มูลตามความเป็นจริงโดยไม่กลวัการลงโทษ    

2. ไม่หลีกเล่ียงความผิดเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง    
4. ความมีระเบียบ
วนิยั 

1. ตรงต่อเวลาและปฏิบติักิจกรรมศิลปะตามขั้นตอน    
2. ดูแลและจดัเกบ็ทาํความสะอาดวสัดุ อุปกรณ์และผลงานอยา่ง
เรียบร้อย 

   

5. ความมีเจตคติท่ีดี
ต่อศิลปะ 

1. เรียนวชิาทศันศิลป์ดว้ยความสุข สนุกสนาน    
2. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทย
และสากล 

   

                                                  คะแนนทีไ่ด้ 
                                                  คะแนนรวม 

                                           ระดบัคุณภาพเฉลีย่ 

   
 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
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เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช ้

1 
ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ) 
ดีมาก, ดี   พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: การหาระดับคุณภาพเฉล่ียหาได้จากการนาํคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องมารวมกันแล้ว
หารด้วยจาํนวนข้อ จากน้ันนาํระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน 

    ช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤตกิรรมการแสดงออก คะแนน 
3 2 1 

1. ทกัษะ/
กระบวนการ
ปฏิบติักิจกรรม
ศิลปะ   

1. ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของ
วฒันธรรมได ้

   

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรม
ไทยและสากลได ้

   

3. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบติักิจกรรมไดถู้กตอ้ง    
4. ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติักิจกรรมไดถู้กตอ้ง    
5. นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดถู้กตอ้ง    

2. ทกัษะ/
กระบวนการคิด 

1. คิดวิเคราะห์แลว้บอกงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมได ้    
2. คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของทศันศิลป์ในยคุสมยัของ
วฒันธรรมไทยและสากลได ้

   

3. สามารถถ่ายทอดความคิดจินตนาการลงในการสร้างสรรคผ์ลงานของ
ตนเองได ้

   

4. สามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อผลงานงานทศันศิลป์
ไทยและสากลได ้

   

3. ทกัษะ/
กระบวนการ
ปฏิบติักิจกรรม
กลุ่ม 

1. มีส่วนร่วมในการจดัการวางแผนและแบ่งหนา้ท่ีกบัเพ่ือนในกลุ่ม    
2. ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย    
3. ใหค้วามร่วมมือกบัสมาชิกในกลุ่ม    
4. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการปฏิบติักิจกรรมทศันศิลป์    
5. ยอมรับขอ้ผดิพลาดและรับฟังความคิดเห็นร่วมกนั    

                                                    คะแนนที่ได้ 
                                                    คะแนนรวม 

                                             ระดบัคุณภาพเฉลีย่ 

   
 
 

 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
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เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช ้

1 
ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพดา้นทกัษะ/กระบวนการ (เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ) 
ดีมาก, ดี   พอใช ้  ควรปรับปรุง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ: การหาระดับคุณภาพเฉล่ียหาได้จากการนาํคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องมารวมกันแล้ว
หารด้วยจาํนวนข้อ จากน้ันนาํระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพและสรุปผลการประเมิน 
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ตวัอย่างแบบประเมินผล  
เร่ือง ทศันศิลป์กบัคุณค่าวฒันธรรม 

 
ช่ือ   นามสกลุ   เลขที ่  ภาคเรียนที ่ ช้ัน  

สําหรับครู สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม แลว้เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง
ประเมินระดบัคุณภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่า

ของวฒันธรรม 
    

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของ
วฒันธรรมไทยและสากล 

    

 
  เกณฑ์การประเมินกจิกรรมการอภปิรายโดยภาพรวม 
ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 

4 

–   ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมไดถ้กูตอ้ง
ครบถว้น ตรงประเดน็ โดยไม่ตอ้งช้ีแนะ 

–   เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล
ไดถ้กูตอ้งชดัเจน มีเหตุผลรองรับ โดยไม่ตอ้งช้ีแนะ 

3 

–   ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมไดถ้กูตอ้ง     
ตรงประเดน็เป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ตอ้งช้ีแนะ 

–   เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล
ไดถ้กูตอ้งชดัเจน มีเหตุผลรองรับเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ตอ้งช้ีแนะ 

2 

–   ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมไดไ้ม่ค่อย
ถกูตอ้ง ไม่ค่อยตรงประเดน็ โดยครูตอ้งช้ีแนะ 

–   เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล
ไดไ้ม่ค่อยถกูตอ้ง ไม่ค่อยมีเหตุผลรองรับ โดยครูตอ้งช้ีแนะ 
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ระดบัคุณภาพ รายการประเมนิ 

1 

–   ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรมไดไ้ม่
ถกูตอ้ง ไม่ตรงประเดน็ โดยครูตอ้งช้ีแนะตลอดเวลา 

–   เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล   
ไม่ถกูตอ้ง ไม่มีเหตุผลรองรับ โดยครูตอ้งช้ีแนะตลอดเวลา 

หมายเหตุ: อาจลดประเดน็ในการประเมินหรือลดคะแนนในแต่ละประเดน็ไดต้ามความเหมาะสม 
 

ลงช่ือ     (ผู้ประเมิน) 
วนัที ่____ เดอืน _________ พ.ศ. ____ 
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