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(เฉพาะวชิา  ชัน้  ทีส่อบ O-NET)

•  ชีแ้นะเนือ้หาทีเ่คยออกขอสอบ 

O-NET  โดยยกตวัอยางขอสอบ 

พรอมวเิคราะหคาํตอบ

 อยางละเอยีด

•  เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

 การคดิใหครนูาํไปใชไดจรงิ

 รวมถงึเปนการเกง็ขอสอบ O-NET

  ทีจ่ะออก มทีัง้ปรนยั - อตันยั   

พรอมเฉลยอยางละเอยีด

(เฉพาะวชิา  ชัน้ ทีส่อบ NT)

•  แนวขอสอบ NT ในระดบั

ประถมศกึษา มทีัง้ปรนยั - อตันยั 

พรอมเฉลยอยางละเอยีด

• แนะนาํแนวทางการจดักจิกรรม 

 เชือ่มกบักลุมสาระ ชัน้ 

 หรอืวชิาอืน่ทีเ่กีย่วของ

• แนะนาํแนวทางการจดักจิกรรม 

 ซอมเสรมิสาํหรบันกัเรยีน

 ทีย่งัไมเขาใจเนือ้หา

•  แนะนาํแนวทางการจดักจิกรรม

ตอยอดสาํหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนรู

 เนือ้หาไดอยางรวดเรว็ และ  

 ตองการทาทายความสามารถ

 ในระดบัทีส่งูขึน้

เสร�ม
2

คูมอืครู

•   แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

 ที่จะตองมี และคุณลักษณะที่พึงเกิดขึ้น

 กับนักเรียนเปาหมายการเรียนรู

•   แสดงรองรอยหลักฐานตามภาระงาน

 ที่ครูมอบหมาย เพื่อแสดงผลการเรียนรู

 ตามตัวชี้วัดหลักฐานแสดง

ผลการเรียนรู

•   แทรกความรูเสริมสําหรับครู ขอเสนอแนะ

 ขอควรระวัง ขอสังเกต แนวทางการจัด

 กจิกรรมและอืน่ๆ เพื่อประโยชนในการ 

 จัดการเรียนการสอนเกร็ดแนะครู

•   ขยายความรูเพิ่มเติมจากเนื้อหา เพื่อให

ครูนําไปใชอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียน

 ไดมีความรูมากขึ้น
นักเรียนควรรู

•  กิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมและปลูกฝง

คานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการ

เศรษฐกจิพอเพยีง

•  ความรูหรอืกจิกรรมเสรมิ ใหครนูาํไปใช

เตรยีมความพรอมใหกบันกัเรยีนกอนเขาสู

ประชาคมอาเซยีนใน พ.ศ. 2558 โดย

บรูณาการกบัวชิาทีก่าํลงัเรยีนบูรณาการอาเซียน

 
•   แนะนําแหลงคนควาจากเว็บไซต เพื่อให

ครูและนักเรียนไดเขาถึงขอมูลความรู

 ที่หลากหลาย ทั้งไทยและตางประเทศ
มุม IT

วตัถปุระสงคสญัลกัษณ

ตรวจสอบผล
Evaluate

ขยายความเขาใจ
Expand

อธบิายความรู
Explain

สํารวจคนหา
Explore

กระตุนความสนใจ
Engage

•   เปนขั้นที่ผูสอนเลือกใช

เทคนิคกระตุน

 ความสนใจ เพื่อโยง

 เขาสูบทเรียน

•  เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนสํารวจ

 ปญหา และศึกษา 

 ขอมูล

• เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนคนหา

 คําตอบ จนเกิดความรู

 เชิงประจักษ

• เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู

 ไปคิดคนตอๆ ไป

•  เปนขั้นที่ผูสอน

ประเมินมโนทัศน

 ของผูเรียน

แถบสีแสดงขั้นตอนการสอนและการจัดกิจกรรม
แบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใด

 สีแดง สีเขียว สีสม สีฟา สีมวง

1. แถบสี 5Es

2. สัญลักษณ

แถบสีและสัญลักษณ ที่ใชในคูมือครู

ขอสอบ O-NETขอสอบ O-NET

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

บูรณาการเชื่อมสาระบูรณาการเชื่อมสาระ

กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ

กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว    NT

เปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรู

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

 ที่จะตองมี และคุณลักษณะที่พึงเกิดขึ้น

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

 ที่จะตองมี และคุณลักษณะที่พึงเกิดขึ้น

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 เชิงประจักษ เชิงประจักษ

 คําตอบ จนเกิดความรู คําตอบ จนเกิดความรู คําตอบ จนเกิดความรู คําตอบ จนเกิดความรู

เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู

เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู

เปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู

เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู

เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู

 ไปคิดคนตอๆ ไป

 ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู

เปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอน

ตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผล

แบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใด

บูรณาการอาเซียนบูรณาการอาเซียนบูรณาการอาเซียนบูรณาการอาเซียนบูรณาการอาเซียน

คานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมและปลูกฝงกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมและปลูกฝงกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมและปลูกฝงกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมและปลูกฝงกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมและปลูกฝงกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมและปลูกฝง
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กิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมและปลูกฝง

คานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวขอสอบ NT ในระดบั

พรอมเฉลยอยางละเอยีด
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คูมือครู

    การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es

   ขั้นตอนการสอนที่สัมพันธกับขั้นตอนการคิดและการทํางานทางสมองของผูเรียนที่นิยมใชอยางแพรหลาย คือ 

วัฏจักรการเรียนรู 5Es ซึ่งผูจัดทําคูมือครูไดนํามาใชเปนแนวทางออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวย

ตามลําดับขั้นตอนการเรียนรู ดังนี้

ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ (Engage)

   เปนข้ันทีผู่สอนนาํเขาสูบทเรยีน เพือ่กระตุนความสนใจของผูเรยีนดวยเรือ่งราวหรอืเหตกุารณทีน่าสนใจโดยใชเทคนคิวธิกีารสอน
และคําถามทบทวนความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียน เพื่อเชื่อมโยงผูเรียนเขาสูความรูของบทเรียนใหม ชวยใหผูเรียนสามารถ
สรุปประเด็นสําคัญที่เปนหัวขอและสาระการเรียนรูของบทเรียนได จึงเปนขั้นตอนการสอนที่สําคัญ เพราะเปนการเตรียมความพรอม
และสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูแกผูเรียน

ขั้นที่ 2 สํารวจคนหา  (Explore) 

   เปนขัน้ทีผู่สอนเปดโอกาสใหผูเรยีนลงมือศึกษา สังเกต หรือรวมมอืกนัสํารวจ เพือ่ใหเหน็ขอบขายของปญหา รวมถงึวธิกีารศกึษา
คนควา การรวบรวมขอมูลความรูที่จะนําไปสูการสรางความเขาใจประเด็นปญหานั้นๆ เมื่อผูเรียนทําความเขาใจในประเด็นหัวขอที่จะ
ศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ เชน สัมภาษณ ทดลอง 
อานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตามที่ตั้งประเด็นศึกษาไว

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  (Explain) 

   เปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูล
ความรูจากการศึกษาคนควาในขั้นที่ 2 มาวิเคราะห สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดศึกษาคนความาในรูปแบบสารสนเทศตางๆ เชน 
เขียนแผนภูมิ แผนผังแสดงมโนทัศน เขียนความเรียง เขียนรายงาน เปนตน  ในขั้นตอนนี้ฝกใหผูเรียนใชสมองคิดวิเคราะหและ
สังเคราะหอยางเปนระบบ

ขั้นที่ 4 ขยายความเขาใจ  (Expand)

   เปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีการสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูและการทํางานรวมกันเปนกลุม ระดมสมองเพื่อคิดสรางสรรครวมกัน ผูเรียนสามารถนําความรูที่สรางขึ้นใหมไปเชื่อมโยง
กบัประสบการณเดมิโดยนาํขอสรปุทีไ่ดไปใชอธบิายเหตกุารณตางๆ หรือนาํไปปฏบิตัใินสถานการณใหมๆ  ทีเ่กีย่วของกบัชวีติประจาํวนั
ของตนเอง เพื่อขยายความรูความเขาใจใหกวางขวางยิ่งขึ้น ในขั้นตอนนี้ฝกสมองของผูเรียนใหสามารถคิดริเร่ิมสรางสรรคอยางมี
คุณภาพ เสริมสรางวิสัยทัศนใหกวางไกลออกไป

 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)

   เปนขัน้ทีผู่สอนประเมนิมโนทศันของผูเรยีน โดยตรวจสอบจากความคดิทีเ่ปล่ียนไปและความคดิรวบยอดทีเ่กดิขึน้ใหม ตรวจสอบ 
ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ การแกปญหา การตอบคําถามรวบยอด และการเคารพความคิดหรือยอมรับเหตุผลของคนอื่น เพื่อการ
สรางสรรคความรูรวมกนั ผูเรยีนสามารถประเมนิผลการเรียนรูของตนเอง เพือ่สรุปผลวามีความรูอะไรเพิม่ขึน้มาบาง เกดิความเขาใจ
มากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเร่ืองอ่ืนๆ ไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติและเห็นคุณคาของ
ตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริง

5Es

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการสรางความรูแบบ 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสาํคญัอยางแทจรงิ เพราะสงเสรมิใหผูเรยีนไดลงมอืปฏบิตัติามขัน้ตอนของกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง 

และฝกฝนใหใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุมอยางชํานาญ กอใหเกิดทักษะชีวิต ทักษะการทํางานและทักษะการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่  2 

(พ.ศ. 2552-2561) ทุกประการ

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  

เปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูลเปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูลเปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูลเปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูลเปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูลเปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูล

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  

อานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูต
ศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ เชน สัมภาษณ ทดลอง 
อานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูต
ศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ เชน สัมภาษณ ทดลอง 
อานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูต
ศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ เชน สัมภาษณ ทดลอง ศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ เชน สัมภาษณ ทดลอง 
คนควา การรวบรวมขอมูลความรูที่จะนําไปสูการสรางความเขาใจประเด็นปญหานั้นๆ เมื่อผูเรียนทําความเขาใจในประเด็นหัวขอที่จะ
ศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ เชน สัมภาษณ ทดลอง 
อานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูตอานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูต
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คูมอืครู

 บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป เปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางงานทศันศลิปทีส่รางสรรคดวยวสัด ุอปุกรณ และวชิาการทีแ่ตกตางกนั และบอกประโยชน

และคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม  จากนั้นระบุปญหาในการจัดองคประกอบศิลป 

และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น

 วาดภาพโดยใชเทคนคิของแสงเงา นํา้หนกั และวรรณะสี สรางสรรคงานปนจากดนินํา้มนัหรอืดนิเหนยีว 

โดยเนนการถายทอดจินตนาการสรางสรรค งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวางตําแหนงของสิ่งตางๆ ในภาพ

 ระบุ บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ

และงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น

 โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ

อุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป

 เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7

ศ 1.2 ป.5/1 ป.5/2

รวม 9 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา

รายวิชา ทัศนศิลป   กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 1-2
รหัสวิชา ศ…………………………………          เวลา 30 ชั่วโมง/ป

 เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

อุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศ

 เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

อุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศ

 เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

อุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศอุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศอุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศ

 เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เพื่อใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

อุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศอุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศอุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศอุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศอุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศอุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศอุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศ

 โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ

และงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น

 โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ

และงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่นและงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่นและงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น

 ระบุ บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ

และงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น

 โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนําเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ

และงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่นและงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่นและงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่นและงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่นและงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่นและงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่นและงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่นและงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่นและงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น

 ระบุ บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ

โดยเนนการถายทอดจินตนาการสรางสรรค งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดว
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โดยเนนการถายทอดจินตนาการสรางสรรค งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวโดยเนนการถายทอดจินตนาการสรางสรรค งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวโดยเนนการถายทอดจินตนาการสรางสรรค งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวโดยเนนการถายทอดจินตนาการสรางสรรค งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวโดยเนนการถายทอดจินตนาการสรางสรรค งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวโดยเนนการถายทอดจินตนาการสรางสรรค งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวโดยเนนการถายทอดจินตนาการสรางสรรค งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวโดยเนนการถายทอดจินตนาการสรางสรรค งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดว

และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงง
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ÂÑ§ª‹ÇÂãËŒ¼ŒÙàÃÕÂ¹à¡Ố ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ÁÕ·Ñ¡ÉÐÇÔ̧ Õ¡ÒÃ·Ò§ÈÔÅ»Ð áÅÐà¡Ố ¤ÇÒÁ«Òº«Öé§ã¹¤Ø³¤‹Ò
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·Ò§ÈÔÅ»Ð «Öè§¨Ðª‹ÇÂ¾Ñ²¹Ò¼ŒÙàÃÕÂ¹·Ñé§´ŒÒ¹Ã‹Ò§¡ÒÂ ¨Ôµã¨ ÊµÔ»˜ÞÞÒ ÍÒÃÁ³� ÊÑ§¤Á ¹Í¡¨Ò¡¹Õé
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ของผูเรียนเมื่อเรียนจบหนวย

แกนความรูที่เปนความเขาใจคงทน

ติดตัวผูเรียน

 Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚ áÅÐÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ â´Âà¹Œ¹
¡ÒÃÍÍ¡áºº¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§áµ‹ÅÐ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐáÅÐ¤ÇÒÁÊ¹ã¨
¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹áµ‹ÅÐ¤¹

นําเขาสู บทเรียนใชกระตุนความสนใจ 

และวัดประเมินผลกอนเรียน

¡Ô¨¡ÃÃÁ¹�ÊÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹

หน่วยการเรียนรู้ที่

 ๑ พื้นฐานงานทัศนศิลป์
เป้าหมายการเรียนรู้ประจำาหน่วยที่ ๑

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

๑. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตำาแหน่งของส่ิงต่างๆ ที่ปรากฏใน

สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ (มฐ. ศ ๑.๑ ป.๕/๑)

๒. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วย

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ต่างกัน (มฐ. ศ ๑.๑ ป.๕/๒)

๓. บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของ

คนในสังคม (มฐ. ศ ๑.๑ ป.๕/๗)

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¹�ÊÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹

?

สาระสําคัญ

เสน สี รูปราง พื้นผิว เปนองคประกอบที่มีอยูในธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอม ท่ีทําใหเกิดจังหวะตางๆ อยางนาสนใจ และเกิดความ

สวยงาม ซึ�งเราสามารถนําองคประกอบเหลาน�้มาทํางานทัศนศิลป

เพื่อชวยใหผลงานทัศนศิลปมีลักษณะเดน และมีความนาสนใจได

º··Õè ñ
ทัศนศิลปนารู

?

¨Ò¡ÀÒ¾ 
ÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹ã¹àÃ×èÍ§ã´

๒

เปาหมายการเรียนรู สาระสําคัญ

 ๑  ๑  ๑  ๑ 
การเรียนรู้ที่

 ๑ 
การเรียนรู้ที่การเรียนรู้ที่

 ๑  ๑  ๑  ๑  ๑  ๑  ๑ พื้นฐานงานทัศนศิลป์พื้นฐานงานทัศนศิลป์พื้นฐานงานทัศนศิลป์
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Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚ áÅÐÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ â´Âà¹Œ¹Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚ áÅÐÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ â´Âà¹Œ¹Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚ áÅÐÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ â´Âà¹Œ¹Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚ áÅÐÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ â´Âà¹Œ¹
 Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚ áÅÐÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ â´Âà¹Œ¹
 Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚ áÅÐÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ â´Âà¹Œ¹
 Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚ áÅÐÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ â´Âà¹Œ¹
 Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š ».õ àÅ‹Á¹Õé ÀÒÂã¹àÅ‹Á¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹



กระตุนความสนใจ

Engage

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

ตรวจสอบผล
Evaluate

ขยายความเขาใจ
Expand

อธบิายความรู
Explain

สาํรวจคนหา
Explore

กระตุนความสนใจ
Engage

เนือ้หา
เนือ้หา
ครบตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ นําเสนอ

เหมาะสมกับการเรียนการสอนในแตละระดับชั้น

 คําถามกระตุนเพื่อใหผูเรียนใชทักษะ
การคิด วิเคราะห ตอยอดความรูที่ไดในบทเรียน

 มอบหมายนักเรียนฝกปฏิบัติ เพื่อ

 พฒันาความรูและทกัษะประจาํหนวย

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

 ñ ¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾áÊ´§áÊ§-à§Ò
 แสงและเงา เปนองคประกอบอยางหนึ่งในงานศิลปะ เพราะชวยใหภาพวาดดูสวยงาม

และมีมิติ ภาพวาดที่มีแสง-เงา เปนภาพที่เกิดจากการนําเอาแสงและเงามาใชประกอบกับ

ภาพรางลายเสน โดยวางตาํแหนงของแสงและเงาใหสมดลุกนั ซ่ึงจะชวยใหเกดิภาพทีเ่หมอืนจริง

ขึ้นได

 องคประกอบของภาพแสงและเงา มีดังนี้ 

 ๑. แสง แบงเปน ๒ ประเภท คือ

  ๑) แสงจากธรรมชาติ เชน แสงจากดวงอาทิตย แสงจากดวงจันทร เปนตน

  ๒) แสงที่มนุษยประดิษฐขึ้น เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก

ไฟฉาย เปนตน

๒๔ â¤Ã§§Ò¹..............

กิจกรรม :  บัตรอวยพรจากภาพพิมพ

จุดประสงค :   เพื่อรวมกิจกรรมในวันขึ้นปใหม และรณรงคการใชวัสดุในทองถิ�นใหเกิด

ประโยชน

ÈÔÅ»Ð

หมายเหตุ : โครงงานที่กําหนดขึ้นน�้ เปนเพียงโครงงานเสนอแนะเทานั้น นักเรียนอาจคิดหัวขอโครงงาน

              ตามที่ตนสนใจขึ้นเองก็ได

ภาระงาน

๑. แบงกลุม รวบรวมวัสดุที่สามารถทําเปนแมพิมพไดในทองถิ�น แลวนํามาคัดแยกอีกครั้งหนึ�ง

๒. ออกแบบภาพที่ตองการจะพิมพ โดยใหมีขนาดเทากับบัตรอวยพรทั�วไป

๓. เลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับภาพพิมพ

๔. ลงมือพิมพภาพตามที่ออกแบบไว

๕. นําภาพที่พิมพแลวมาประดับหรือตกแตงใหสวยงาม

¡Ô¨¡ÃÃÁ
ºÙÃ³Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

๖. เขียนคําอวยพรลงในบัตรอวยพร แลวนําไปใหกับคนที่รักหรือคนที่อยากให

â¤Ã§§Ò¹ : ¡ÒÃÊÒÃÇ¨¼Å§Ò¹´ŒÒ¹·ÑÈ¹ÈÔÅ»Šã¹·ŒÍ§¶Ôè¹

ประเภทของโครงงาน : ประเภทสํารวจ รวบรวมขอมูล

ระยะเวลาในการทําโครงงาน : ๒ - ๓ สัปดาห

 วิธีทํา 

   ๑. สํารวจขอมูลเกี่ยวกับงานดานทัศนศิลปในทองถิ�นที่ตนเองสนใจมา ๒-๓ ชิ้น

   ๒.       สังเกตและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับงานดานทัศนศิลปชิ้นนั้น พรอมกับวาดภาพ

            หรือถายภาพผลงานชิ้นนั้น มาติดประกอบ

   ๓. นําเสนอผลงานในรูปแบบรายงานหรือปายนิเทศ

 

๗๓

¡Ô¨¡ÃÃÁ..............
ºÙÃ³Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

เพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิม

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กจิกรรมการเรยีนรู้

 ๑.  ดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะ

แบบใด

๑.  

 ๒. สร้างงานทศันศลิป์ ๑ ผลงาน แล้วนำาเสนอผลงานโดยบอกการจดัจงัหวะตำาแหน่งของผลงาน๒.

¢ÂÒÂ¤ÇÒÁÃÙŒ
ÊÙ‹¡ÒÃ¤Ô´
  นักเรียนเคยนำาความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์แบบต่างๆ มาใช้ในการเรียน 

บ้างหรือไม่ อย่างไร

  ๑)

  ๒)
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¢ÂÒÂ¤ÇÒÁÃÙŒ
ÊÙ‹¡ÒÃ¤Ô´

¡Ô¨¡ÃÃÁ
ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¨ÔµÍÒÊÒ

ภาระงาน

๑. แบงกลุม รวบรวมวัสดุในทองถิ�นท่ีสามารถนํามาทําผลงานศิลปะได แลวนํามาคัดแยกอีกคร้ังหนึ�ง

๒.  จัดกิจกรรม โดยนัดแนะนองๆ ในชุมชนของนักเรียนมารวมกลุมกันทําผลงานศิลปะ เพื่อใชเวลาวาง

    ใหเกิดประโยชน

๓. สอนนองๆ ทํางานศิลปะจากเศษวัสดุประเภทตางๆ เชน เครื่องใช เครื่องประดับ เปนตน

กิจกรรม : สอนนองสรางสรรคงานจากเศษวัสดุ

จุดประสงค : เพื่อใหเห็นคุณคาของเศษวัสดุบางอยาง และฝกความคิดสรางสรรค

ในการทํางานศิลปะ
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โกสุม สายใจ. วาดเสน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๐.

เฉลิม นาคีรักษ และคณะ. ศ ๑๐๑ - ศ ๑๐๒ ทัศนศิลปศึกษา ชั้น ม.๑. กรุงเทพมหานคร :    

อักษรเจริญทัศน, ๒๕๒๔.

. ศ ๑๐๑ - ศ ๑๐๒ ศิลปะกับชีวิต ๑ - ๒. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๔๔.

ชะลูด นิ�มเสมอ. องคประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๑.

น.ณ ปากน้ํา. หลักการใชสี. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๔.

ประเทือง เอมเจริญ. ธรรมชาติ ชีวิต ศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๓.

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, สํานัก. 

ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแกนกลาง กลมุสาระการเรยีนรูศลิปะ.  พมิพครัง้ที ่๑ กรงุเทพมหานคร : 

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด, ๒๕๕๑.

วิบูลย ลี้สุวรรณ. ศิลปะหัตถกรรมพื้นบาน. กรุงเทพมหานคร : ปาณยา, ๒๕๒๗.

วิรุณ ตั้งเจริญ. ทฤษฎีสีเพื่อการสรางสรรคศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๕.

. มนุษยกับความงาม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๗.

สุชาติ เถาทอง. การเขียนภาพสีน้ํา  . กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา, ๒๕๔๐.

. วาดเสน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๖.

. ศิลปะกับมนุษย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๒.

. หลักการทัศนศิลป. กรุงเทพมหานคร : อักษรกราฟฟก, ๒๕๓๖.

อารี สุทธิพันธุ. การวาดเขียน. กรุงเทพมหานคร : วิฌวลอารต, ๒๕๒๘.

๔. นําผลงานที่ไดไปใชประโยชน

๗๔

 เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการเสียสละ   

 เพื่อประโยชนสวนรวมจนเปนกิจนิสัย
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 เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก เชน แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจาก

ดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะดูภาพ แล้วเขียนบรรยายภาพลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดจังหวะ

 พฒันาความรูและทกัษะประจาํหนวย พฒันาความรูและทกัษะประจาํหนวย

จกรรมการเรยีนรู้จกรรมการเรยีนรู้จกรรมการเรยีนรู้จกรรมการเรยีนรู้จกรรมการเรยีนรู้จกรรมการเรยีนรู้จกรรมการเรยีนรู้จกรรมการเรยีนรู้จกรรมการเรยีนรู้จกรรมการเรยีนรู้

จุดประสงค 

กิจกรรม 

จุดประสงค 

กิจกรรม :
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จุดประสงค :

สอนนองสรางสรรคงานจากเศษวัสดุสอนนองสรางสรรคงานจากเศษวัสดุสอนนองสรางสรรคงานจากเศษวัสดุสอนนองสรางสรรคงานจากเศษวัสดุ

๖. เขียนคําอวยพรลงในบัตรอวยพร แลวนําไปใหกับคนที่รักหรือคนที่อยากให๖. เขียนคําอวยพรลงในบัตรอวยพร แลวนําไปใหกับคนที่รักหรือคนที่อยากให

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิม

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิมเพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิมเพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิมเพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิม

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิมเพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิมเพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิมเพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิมเพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิมเพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิมเพือ่เสริมสรางพฤติกรรมและปลกูฝงคานยิม



กระตุนความสนใจ

Engage

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

กระตุนความสนใจ
Engage

สาํรวจคนหา
Explore

อธบิายความรู
Explain

ขยายความเขาใจ
Expand

ตรวจสอบผล
Evaluate

สารบัญ

ห น ว ย
การเรียนรูที่ ๑ พื้นฐานงานทัศนศิลป  ๑
 บทที่ ๑ ทัศนศิลปนารู ๒

 บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค ๙

ห น ว ย
การเรียนรูที่ ๒ สรางสรรคงานศิลป                                                              ๒๒
 บทที่ ๑ แสง-เงากับการวาดภาพ ๒๓

 บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก ๓๓

 บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ ๔๖

ห น ว ย
การเรียนรูที่ ๓ การสรางสรรคงานศิลปะดวยภูมิปญญา  ๕๗
 บทที่ ๑ งานศิลปะรอบๆ ตัวเรา ๕๘

 บทที่ ๒ งานศิลปภูมิปญญาแหงชุมชน ๖๗

โครงงานศิลปะ  ๗๓
กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  ๗๓

กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา  ๗๔

บรรณานุกรม  ๗๔

ตารางวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  ก

ห น ว ยห น ว ยห น ว ยห น ว ยห น ว ยห น ว ยห น ว ยห น ว ยห น ว ยห น ว ยห น ว ยห น ว ยห น ว ย

บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก 

บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ 

บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก 

บทที่ ๑ แสง-เงากับการวาดภาพ 

บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก 

บทที่ ๑ แสง-เงากับการวาดภาพ 

บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ 

บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก 

บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ 

บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก 

บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ 

บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก 

บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ 

บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก 

บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ 

บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก 

บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ บทที่ ๓ ภาพพิมพกับการจัดภาพ 

บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก บทที่ ๒ งานปนแสนสนุก 

สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             
บทที่ ๑ แสง-เงากับการวาดภาพ 

สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             
บทที่ ๑ แสง-เงากับการวาดภาพ 

สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             
บทที่ ๑ แสง-เงากับการวาดภาพ บทที่ ๑ แสง-เงากับการวาดภาพ 

สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             
บทที่ ๑ แสง-เงากับการวาดภาพ 

สรางสรรคงานศิลป                                             
บทที่ ๑ แสง-เงากับการวาดภาพ บทที่ ๑ แสง-เงากับการวาดภาพ 

สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             สรางสรรคงานศิลป                                             

บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค บทที่ ๒ งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค 

    



กระตุนความสนใจ

Engage

ขยายความเขาใจ
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Evaluate

สํารวจคนหา

Explore
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Explain
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Engage

 
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด รายวิชา ทัศนศิลป ป.๕

ตารางวิเคราะห

ก

คําชี้แจง : ใหผูสอนใชตารางน�ต้รวจสอบวา เน�อ้หาสาระการเรยีนรูในหนวยการเรยีนรูสอดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดช้ันป
  ในขอใดบาง

สาระการเรียนรู

ตัวชี้วัด ชั้น ป.๕

หนวยที่
๑

หนวยที่
๒

หนวยที่
๓

บทที่ บทที่ บทที่

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒

มาตรฐาน ศ ๑.๑

๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม

และในงานทัศนศิลป

✓

๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ 

อุปกรณ และวิธีการที่ตางกัน

✓

๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี ✓

๔. สรางสรรคงานปนจากดินนํ้ามันหรือดินเหนียว โดยเนนการ

   ถายทอดจินตนาการ

✓

๕. สรางสรรคงานพิมพภาพโดยเนนการจัดวางตําแหนงของสิ่งตางๆ

   ในภาพ

✓

๖. ระบุปญหาในการจัดองคประกอบศิลป และการสื่อความหมาย

   ในงานทัศนศิลปของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น

✓

๗. บรรยายประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิต

   ของคนในสังคม

✓

มาตรฐาน ศ ๑.๒

๑. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบของงานทัศนศิลป

   ในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ

✓

๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญา

   ในทองถิ่น

✓

๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี

อุปกรณ และวิธีการที่ตางกัน

๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี๓. วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี

๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ 

อุปกรณ และวิธีการที่ตางกัน

๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ 

อุปกรณ และวิธีการที่ตางกัน

๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ 

อุปกรณ และวิธีการที่ตางกันอุปกรณ และวิธีการที่ตางกัน

๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ 

อุปกรณ และวิธีการที่ตางกันอุปกรณ และวิธีการที่ตางกันอุปกรณ และวิธีการที่ตางกันอุปกรณ และวิธีการที่ตางกันอุปกรณ และวิธีการที่ตางกัน

๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ 

อุปกรณ และวิธีการที่ตางกัน

๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ 

อุปกรณ และวิธีการที่ตางกันอุปกรณ และวิธีการที่ตางกันอุปกรณ และวิธีการที่ตางกันอุปกรณ และวิธีการที่ตางกันอุปกรณ และวิธีการที่ตางกัน

๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ ๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ 

๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม๑.     บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม

หนวยที่หนวยที่หนวยที่หนวยที่
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✓✓✓

✓✓✓



กระตุนความสนใจ

Engage

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

กระตุนความสนใจ
Engage

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

 ñ ¾×é¹°Ò¹§Ò¹·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š
เปาหมายการเรียนรูประจําหนวยที่ ๑

เมื่อเรียนจบหนวยน�้ ผูเรียนจะมีความรูความสามารถตอไปน�้

๑. บรรยายเก่ียวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ�งตางๆ ท่ีปรากฏในสิ�งแวดลอม 

และในงานทัศนศิลป (มฐ. ศ ๑.๑ ป.๕/๑)

๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปท่ีสรางสรรคดวย

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่ตางกัน (มฐ. ศ ๑.๑ ป.๕/๒)

๓. บรรยายประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของ

คนในสังคม (มฐ. ศ ๑.๑ ป.๕/๗)

กระตุนความสนใจ Engage

1.  ครูสนทนากับนักเรียนวา ในการเรียน  

วิชาทัศนศิลป นักเรียนรูสึกสนุกหรือไม  

เพราะอะไร แลวใหนักเรียนผลัดกันออกมา 

เลาใหเพื่อนฟง

2.  ใหนักเรียนที่รูสึกสนุกเวลาเรียนวิชาทัศนศิลป

บอกวา ตนเองชอบทํางานศิลปะประเภทใด 

เชน งานภาพพิมพ งานปน เปนตน 

 เพราะอะไร

3. ใหนักเรียนตอบคําถามวา

 •  สีที่เห็นในภาพนี้ คือสีชนิดใด มีวิธีใช

อยางไร

   (ตอบ สีไม ใชระบายสี โดยนํามาฝนบริเวณ

ที่ตองการระบาย)

 • สีชนิดใดบางที่มีวิธีใชเหมือนสีในภาพ

  (แนวตอบ สีเทียน สีชอลก เปนตน)

 เกร็ดแนะครู

 การเรียนศิลปะจะชวยสงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  

มีทักษะในการใชวัสดุ อุปกรณ ตางๆ ในการทํางานศิลปะอยางถูกตอง และครูควร

นําเสนอผลงานศิลปะที่มีความหลากหลาย เพื่อเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความคิด

แปลกใหมในการทํางานศิลปะ นอกจากนี้ควรฝกใหเด็กไดบรรยายถึงผลงานศิลปะ

ทั้งของตนเองและผูอื่น เพื่อฝกใหเด็กรูจักแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค
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กระตุนความสนใจ Engage

 ใหนักเรียนดูภาพในหนังสือ หนา 2 

แลวชวยกันบอกวา

 •  จากภาพ มีความโดดเดนในเรื่องใด 

   (แนวตอบ โดดเดนในเรื่องภาพที่ดูมีจังหวะ

ไหลลื่น และมีการจัดองคประกอบศิลปที่ 

นาสนใจ)

 • ภาพนี้มีความสวยงามหรือไม เพราะอะไร

   (แนวตอบ มีความสวยงาม เพราะมีการจัดวาง

ภาพที่มีความโดดเดน มีจุดนําสายตา สีสัน 

มีความกลมกลืนกัน)

สมรรถนะของผูเรียน

1. ความสามารถในการคิด

2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝเรียนรู

3. มุงมั่นในการทํางาน

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

ภาพใดมีความไหลลื่นอยางตอเนื่อง

1.   2.

3.   4.

วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 3. เพราะจากภาพดูแลวทําใหเกิดความรูสึก  

ตอเนื่อง เชื่อมโยง ทําใหรูสึกวามีการเคลื่อนไหว ความไหลลื่น สวนภาพ

ที่ 1., 2., 4. มีการใชสีสันตางๆ มาวางสลับกันอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด

ความรูสึกตอเนื่อง แตไมไหลลื่น

1.   2.

3.   4.

 เกร็ดแนะครู

 ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยการใหนักเรียนปฏิบัติ ดังนี้

 • สังเกตการจัดองคประกอบศิลป

 • บรรยายลักษณะการจัดจังหวะและตําแหนงของสิ่งตางๆ จนเกิดเปนความรู

ความเขาใจวา จังหวะและตําแหนงของสิ่งตางๆ เมื่อลองสังเกตใหดีจะเห็นวา 

มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง และสิ่งนี้นี่เองที่ทําใหงานทัศนศิลปมีลักษณะเดน 

ดึงดูดความสนใจ

 เปาหมายการเรียนรู

 บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ่งตางๆ 

ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป 

(ศ 1.1 ป.5/1)

คูมือครู2
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เพื่อชวยใหผลงานทัศนศิลปมีลักษณะเดน และมีความนาสนใจไดเพื่อชวยใหผลงานทัศนศิลปมีลักษณะเดน และมีความนาสนใจได
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ความเขาใจวา จังหวะและตําแหนงของสิ่งตางๆ เมื่อลองสังเกตใหด

มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง และสิ่งนี้นี่เองที่ทําใหงานทัศ

ดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจ

มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง และสิ่งนี้นี่เองที่ทําใหงานทัศมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง และสิ่งนี้นี่เองที่ทําใหงานทัศ
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 เมือ่เรามองสิง่ตางๆ รอบตวั เชน เกาอี ้ดอกไม ของเลน เปนตน  เราจะเห็นจังหวะและ

ตําแหนงของสิ่งตางๆ หลายลักษณะ เชน

จังหวะ หมายถงึ ระยะชดิ หาง ใกล ไกล ของสิง่ตางๆ ในส่ิงแวดลอมและงานทัศนศลิป

ตําแหนง หมายถึง ตําแหนงที่อยูของสิ่งตางๆ ในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป

จังหวะแบบที่มีการลดหลั่นของตนไม 
และมีตําแหนงเรียงตอกันไปในทิศทางเดียวกัน

จังหวะแบบไหลลื่นของขั้นบันได 
และมีตําแหนงเชื่อมโยงกัน

จังหวะแบบเหมือนกันของแวนตา 
และมีตําแหนงประสานตอเนื่องกัน

จังหวะแบบที่มีการลดหลั่นของของเลน
และมีตําแหนงจากเล็กไปใหญ

จังหวะแบบเทาๆ กันของบังกะโล และมีตําแหนงเรียงกันอยางตอเนื่อง

๓

สาํรวจคนหา Explore

1.  ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

เปนจังหวะ

2.  ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

บอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบาง

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

ภาพในขอใด มีจังหวะแตกตางจากขออื่น

1.   2.

3.   4.

วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 4. เพราะมีจังหวะแบบไหลลื่น สวนขอ 1., 2., 

3. มีจังหวะแบบซํ้ากัน

1.   2.
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 นักเรียนควรรู

 1 จังหวะ ในที่นี้ไมไดหมายถึงจังหวะทางดนตรี แตเปนจังหวะที่เกิดขึ้นกับ

สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป โดยทําใหภาพที่เห็นเกิดความนาสนใจมากยิ่งขึ้น

คูมือครู 3

จังหวะแบบเหมือนกันของแวนตา 
และมีตําแหนงประสานตอเนื่องกัน
จังหวะแบบเหมือนกันของแวนตา 
และมีตําแหนงประสานตอเนื่องกัน
จังหวะแบบเหมือนกันของแวนตา 
และมีตําแหนงประสานตอเนื่องกันและมีตําแหนงประสานตอเนื่องกันและมีตําแหนงประสานตอเนื่องกันและมีตําแหนงประสานตอเนื่องกันและมีตําแหนงประสานตอเนื่องกันและมีตําแหนงประสานตอเนื่องกัน
จังหวะแบบเหมือนกันของแวนตา 
และมีตําแหนงประสานตอเนื่องกัน
จังหวะแบบเหมือนกันของแวนตา จังหวะแบบเหมือนกันของแวนตา จังหวะแบบเหมือนกันของแวนตา 

 ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

บอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบาง

 ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

บอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบาง

 ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

บอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบาง

 ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

บอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบาง

 ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

บอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบาง

 ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

บอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบาง

 ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

บอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบาง

 ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

บอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบาง

 ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

บอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบางบอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบาง

 ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

บอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบาง

 ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

บอกวา มีสิ่งใดที่จัดจังหวะแบบนี้อีกบาง

 ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั ใหนกัเรยีนดภูาพในหนงัสอื หนา 3 แลวชวยกนั

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

Explore

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยางชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว

ชวยกันบอกวา มีสิ่งใดบางที่มีการจัดวางอยาง

 ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว ใหนกัเรยีนสงัเกตสิง่ตางๆ ภายในหองเรยีนแลว
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กระตุนความสนใจ

Engage

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

อธบิายความรู
Explain

จังหวะแบบเทาๆ กันของเกาอี้ จังหวะแบบเทาๆ กันของงานปน

 ลักษณะจังหวะของส่ิงตางๆ ในส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป แบงออกเปน

๔ ลักษณะ ดังนี้

  ๑) จังหวะแบบเหมือนกันหรือซํ้ากัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของสิ่งที่มี

ลักษณะแบบเดียวกัน ตอเนื่องกัน และมีระยะหางเทาๆ กัน ทําใหดูมีระเบียบ แบงออกเปน ๒ 

ลักษณะ ไดแก

จังหวะแบบไมเทากันของผีเสื้อ

  (๒) จังหวะแบบไมเทากัน เปนการจัดใหมีการสลับหรือสับหวาง โดยใหมีเสน 

รูปราง รูปทรง มีความหนาความบางไมเทากัน และสีใหนํ้าหนักออน-แกไมเทากัน แตมีความ

สัมพันธกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดความรูสึกตางๆ เชน ตื่นเตน ราเริง ขัดแยง กาวหนา ไมหยุดนิ่ง 

เปนตน

  (๑) จงัหวะแบบเทาๆ กนั เปนการจดัภาพใหมรีะยะเทาๆ กนั ซํา้ๆ กนั และประสาน

ตอเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน ดังตัวอยาง

จังหวะแบบไมเทากันของภาพวาด

๔

  ๑) จังหวะแบบเหมือนกันหรือซํ้ากัน 
1

อธบิายความรู Explain

1.  ใหนักเรียนสังเกตการจัดโตะเรียนที่วางเรียงกัน

ในหองเรียน แลวชวยกันบอกวาการเรียงกัน 

ของโตะเรียนในหองเรียน มีความตอเนื่องกัน

 หรือมีการหยุดอยางเปนจังหวะหรือไม

2.  ใหนักเรียนรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นวา 

ลักษณะของจังหวะและตําแหนงของสิ่งตางๆ 

 มีการจัดจังหวะแบบใดบาง

3.  ใหนักเรียนดูภาพในหนังสือ หนา 4 

 แลวชวยกันบอกวา สิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเรา 

 สิ่งใดมีการจัดจังหวะเหมือนกับภาพเหลานี้อีก

  (แนวตอบ มี เชน การยืนเขาแถวเคารพธงชาติ 

บานจัดสรร เปนตน)

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

 จากภาพ เปนการจัดจังหวะแบบใด

 1. ซํ้ากัน

 2. ไหลลื่น

 3. ลดหลั่น

 4. สลับไปมา

วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1. เพราะเปนการจัดชวงจังหวะของสิ่งที่มี

ลักษณะแบบเดียวกัน ตอเนื่องกัน และมีระยะหางเทาๆ กัน จึงจัดเปน 

การจัดจังหวะแบบซํ้ากัน

 จากภาพ เปนการจัดจังหวะแบบใด

 1. ซํ้ากัน

 2. ไหลลื่น

 3. ลดหลั่น

 4. สลับไปมา

 นักเรียนควรรู

 1 จังหวะแบบเหมือนกันหรือซํ้ากัน ในการจัดจังหวะลักษณะนี้ เราสามารถ

สังเกตไดตั้งแตการขึ้นบันได การยืนเขาแถวเคารพธงชาติ หรือแมแตการนั่งเรียน

ในหองเรียน ทุกอยางรอบๆ บริเวณโรงเรียนของเรามักมีการจัดจังหวะแบบ 
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ในหองเรียน ทุกอยางรอบๆ บริเวณโรงเรียนของเรามักมีการจัดจังหวะแในหองเรียน ทุกอยางรอบๆ บริเวณโรงเรียนของเรามักมีการจัดจังหวะแ
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สังเกตไดตั้งแตการขึ้นบันได การยืนเขาแถวเคารพธงชาติ หรือแมแสังเกตไดตั้งแตการขึ้นบันได การยืนเขาแถวเคารพธงชาติ หรือแมแ
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ขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนน



กระตุนความสนใจ

Engage

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

อธบิายความรู
Explain

จังหวะแบบสลับไปมาของภาพวาด

จังหวะแบบไหลลื่นของเครื่องเลน

จังหวะแบบสลับไปมาของลายผา

จังหวะแบบไหลลื่นของหลังคา

  ๒) จังหวะแบบสลับไปมา หมายถึง การจัดชวงจังหวะของสิ่งที่มีลักษณะตางกัน

มาวางสลับกันอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความนาสนใจเพิ่มขึ้น

  ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่ หมายถงึ การจัดชวงจงัหวะใหไดความรูสึกตอเนือ่งเช่ือมโยง 

ทําใหเกิดความรูสึกวามีการเคลื่อนไหว

๕

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

อธบิายความรู Explain

1.  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา การจัด  

องคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัด

องคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป มีการจัด

จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก 

ลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลป

ในงานทัศนศิลปจะมีความสวยงามมากกวา

การจัดองคประกอบศิลปในสิ่งแวดลอม เพราะ

จะมีความกลมกลืนและสวนใหญเปนการตั้งใจ

ใหเปนไปตามจินตนาการที่ผูสรางตองการ

ถายทอดนั่นเอง

2.  ใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาในหนังสือ หนา 3-6 

เพิ่มเติม

ถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไร

แนวตอบ การจัดจังหวะบันไดแบบสลับขนาดไปมา อาจทําใหพื้นที่ในการ

เดินขึ้น-ลง มีบริเวณจํากัด ทําใหเดินขึ้น-ลง ไดลําบาก จึงไมนิยมทําขึ้น  

เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายเวลาใชงานได

 เกร็ดแนะครู

 ครูหาบัตรภาพที่มีการจัดจังหวะแบบตางๆ มาใหนักเรียนเปรียบเทียบ 

ความแตกตาง หรือพานักเรียนออกไปสังเกตสิ่งตางๆ รอบบริเวณโรงเรียน  

เพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรู และมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น

 บูรณาการอาเซียน

 ครูใหนักเรียนหาภาพสิ่งกอสรางที่เดนของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ  

2 ภาพ  จากนั้นสังเกตภาพและบอกวาสิ่งกอสรางที่เห็นมีการจัดจังหวะแบบใด  

สังเกตจากอะไร

คูมือครู 5

ทําใหเกิดความรูสึกวามีการเคลื่อนไหวทําใหเกิดความรูสึกวามีการเคลื่อนไหวทําใหเกิดความรูสึกวามีการเคลื่อนไหวทําใหเกิดความรูสึกวามีการเคลื่อนไหวทําใหเกิดความรูสึกวามีการเคลื่อนไหวทําใหเกิดความรูสึกวามีการเคลื่อนไหวทําใหเกิดความรูสึกวามีการเคลื่อนไหว

  ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่ 

จังหวะแบบสลับไปมาของภาพวาดจังหวะแบบสลับไปมาของภาพวาด

  ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่   ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่ หมายถงึ การจัดชวงจงัหวะใหไดความรูสึกตอเนือ่งเช่ือมโยง หมายถงึ การจัดชวงจงัหวะใหไดความรูสึกตอเนือ่งเช่ือมโยง หมายถงึ การจัดชวงจงัหวะใหไดความรูสึกตอเนือ่งเช่ือมโยง หมายถงึ การจัดชวงจงัหวะใหไดความรูสึกตอเนือ่งเช่ือมโยง 

ในงานทัศนศิลปจะมีความสวยงามมากกวา

การจัดองคประกอบศิลปในสิ่งแวดลอม เพราะ

ในงานทัศนศิลปจะมีความสวยงามมากกวา

การจัดองคประกอบศิลปในสิ่งแวดลอม เพราะการจัดองคประกอบศิลปในสิ่งแวดลอม เพราะการจัดองคประกอบศิลปในสิ่งแวดลอม เพราะการจัดองคประกอบศิลปในสิ่งแวดลอม เพราะการจัดองคประกอบศิลปในสิ่งแวดลอม เพราะการจัดองคประกอบศิลปในสิ่งแวดลอม เพราะการจัดองคประกอบศิลปในสิ่งแวดลอม เพราะการจัดองคประกอบศิลปในสิ่งแวดลอม เพราะ

ลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลป

จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก 

ลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลป

จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก 

องคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป มีการจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป มีการจัด

จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก 

องคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป มีการจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป มีการจัด

จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก 

ลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลป

ในงานทัศนศิลปจะมีความสวยงามมากกวา

ลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลป

ในงานทัศนศิลปจะมีความสวยงามมากกวา

ลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลปลวดลาย เปนตน  ในการจัดองคประกอบศิลป

จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก จังหวะที่เหมือนกัน เชน การซํ้าของสี นํ้าหนัก 

 ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา การจัด  

องคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัด

Explain

องคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัด

 ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา การจัด  

องคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัด

 ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา การจัด  

องคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัด

 ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา การจัด  

องคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัด

 ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา การจัด  

องคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัด

 ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา การจัด  

องคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัด

 ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา การจัด  

องคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัดองคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอมและการจัด

แนวตอบ แนวตอบ แนวตอบ แนวตอบ 

O-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NET
การคิดการคิดการคิดการคิดการคิด
O-NETO-NETO-NET

ถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไรถาบันไดมีการจัดจังหวะแบบสลับขนาดไปมา จะเกิดผลอยางไร

O-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NET



กระตุนความสนใจ

Engage

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

อธบิายความรู
Explain

 ภายในสนามเด็กเลนของโรงเรียน นักเรียนคิดวามีของเลนใดบางที่มีการจัดจังหวะ

ที่เทากัน และของเลนใดที่มีการจัดจังหวะที่ไมเทากัน

 ภายในสนามเด็กเลนของโรงเรียน นักเรียนคิดวามีของเลนใดบางที่มีการจัดจังหวะ
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  ๔) จังหวะแบบที่มีการลดหลั่น หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน 

โดยเรียงจากเล็กไปใหญหรือจากใหญไปเล็ก จากสีออนไปสีแก หรือจากผิวเรียบไปหยาบ หรือ

แบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลง

จังหวะแบบที่มีการลดหลั่นของตุกตา

ตัวอยาง การบรรยายจังหวะ ตําแหนงของภาพ

ภาพตูสีแดง
 จังหวะแบบเทาๆ กัน
 ตําแหนงของตู เปนการจัดใหมีระยะที่
 เทาๆ กัน ประสานตอเนื่องไปในทิศทาง  
 เดียวกัน
 เปนภาพที่ดูแลวมีระเบียบ

๖

อธบิายความรู Explain

1.  ครูนําภาพการจัดองคประกอบศิลปของ 

สิ่งแวดลอมลักษณะตางๆ ใหนักเรียนดู  

แลวใหชวยกันบอกวาเปนการจัดจังหวะแบบใด

2.  ใหนักเรียนชวยกันบอกวา การจัด

 องคประกอบศิลปของสิ่งแวดลอม

 มีความสัมพันธกับการจัดองคประกอบ

 ในงานทัศนศิลปหรือไม อยางไร 

  (แนวตอบ มีความสัมพันธกัน เพราะงาน

 ทัศนศิลปที่สรางขึ้นสวนใหญมีตนแบบมาจาก

  สิ่งแวดลอม แลวเติมความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการลงบนผลงานเพิ่มเติม เพื่อใหได 

ผลงานที่สวยงามมากยิ่งขึ้น)

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

เฉลย

แนวตอบ  -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน 

ชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตน

 -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะไมเทากัน เชน มาหมุนที่ทาสีแตกตางกัน 

เปนตน

คําถามสนทนาภาษาศิลป

  ๔) จังหวะแบบที่มีการลดหลั่น 
1

ขอใดเปนการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่น

1.   2.

3.   4.

วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1. เพราะเปนการเรียงลําดับจากใหญไปเล็ก

ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของปริมาณที่นอยลง จึงเปนการจัดจังหวะแบบ 

ที่มีการลดหลั่น

 นักเรียนควรรู

 1 ลดหลั่น คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก 

ความออนแกของสี เชน จากสีเขียวออนไปสีเขียวเขม เปนตน 

  ตัวอยางการลดหลั่นของสี

คูมือครู6

แบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลง

โดยเรียงจากเล็กไปใหญหรือจากใหญไปเล็ก จากสีออนไปสีแก หรือจากผิวเรียบไปหยาบ หรือ

แบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลง

โดยเรียงจากเล็กไปใหญหรือจากใหญไปเล็ก จากสีออนไปสีแก หรือจากผิวเรียบไปหยาบ หรือโดยเรียงจากเล็กไปใหญหรือจากใหญไปเล็ก จากสีออนไปสีแก หรือจากผิวเรียบไปหยาบ หรือ

แบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลงแบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลง

โดยเรียงจากเล็กไปใหญหรือจากใหญไปเล็ก จากสีออนไปสีแก หรือจากผิวเรียบไปหยาบ หรือโดยเรียงจากเล็กไปใหญหรือจากใหญไปเล็ก จากสีออนไปสีแก หรือจากผิวเรียบไปหยาบ หรือโดยเรียงจากเล็กไปใหญหรือจากใหญไปเล็ก จากสีออนไปสีแก หรือจากผิวเรียบไปหยาบ หรือ

หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน 

  -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน 

ชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตน

  -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน   -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน   -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน   -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน 

คําถามสนทนาภาษาศิลปคําถามสนทนาภาษาศิลป

ชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตน

  -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน 

ชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตน

  -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน 

ชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตน

  -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน 

ชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตน

  -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน 

ชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตนชิงชาที่แขวนเรียงตอกัน เปนตน

  -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน   -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน   -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน   -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน   -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน   -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน   -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน   -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน   -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน   -  ของเลนที่มีการจัดจังหวะที่เทากัน เชน ลอยางรถยนตที่วางเรียงตอกัน 

ความออนแกของสี เชน จากสีเขียวออนไปสีเขียวเขม เปนตน ความออนแกของสี เชน จากสีเขียวออนไปสีเขียวเขม เปนตน ความออนแกของสี เชน จากสีเขียวออนไปสีเขียวเขม เปนตน 

 คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก 

ความออนแกของสี เชน จากสีเขียวออนไปสีเขียวเขม เปนตน ความออนแกของสี เชน จากสีเขียวออนไปสีเขียวเขม เปนตน ความออนแกของสี เชน จากสีเขียวออนไปสีเขียวเขม เปนตน ความออนแกของสี เชน จากสีเขียวออนไปสีเขียวเขม เปนตน ความออนแกของสี เชน จากสีเขียวออนไปสีเขียวเขม เปนตน 

 คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก  คือ ตํ่าเปนชั้นๆ ตามลําดับ ในดานศิลปะอาจใชในดานการบอก 

ขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนน

ที่เทากัน และของเลนใดที่มีการจัดจังหวะที่ไมเทากันที่เทากัน และของเลนใดที่มีการจัดจังหวะที่ไมเทากันที่เทากัน และของเลนใดที่มีการจัดจังหวะที่ไมเทากัน

 ภายในสนามเด็กเลนของโรงเรียน นักเรียนคิดวามีของเลนใดบางที่มีการจัดจังหวะ ภายในสนามเด็กเลนของโรงเรียน นักเรียนคิดวามีของเลนใดบางที่มีการจัดจังหวะ ภายในสนามเด็กเลนของโรงเรียน นักเรียนคิดวามีของเลนใดบางที่มีการจัดจังหวะ ภายในสนามเด็กเลนของโรงเรียน นักเรียนคิดวามีของเลนใดบางที่มีการจัดจังหวะ ภายในสนามเด็กเลนของโรงเรียน นักเรียนคิดวามีของเลนใดบางที่มีการจัดจังหวะ ภายในสนามเด็กเลนของโรงเรียน นักเรียนคิดวามีของเลนใดบางที่มีการจัดจังหวะ ภายในสนามเด็กเลนของโรงเรียน นักเรียนคิดวามีของเลนใดบางที่มีการจัดจังหวะ ภายในสนามเด็กเลนของโรงเรียน นักเรียนคิดวามีของเลนใดบางที่มีการจัดจังหวะ



กระตุนความสนใจ

Engage

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

อธบิายความรู
Explain

ขยายความเขาใจ
Expand

 ò ¡ÒÃ¨Ñ´Í§¤�»ÃÐ¡ÍºÈÔÅ»Šã¹§Ò¹·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š
 หลักการจัดองคประกอบทางทัศนศิลป เปนการนําทัศนธาตุ ไดแก จุด เสน สี รูปราง 

รูปทรง มาจัดประกอบเขาดวยกันจนเกิดความเหมาะสม ทําใหผลงานนาสนใจ ซึ่งประกอบ

ไปดวย

  ๑) การจัดเอกภาพ เปนการรวมกลุมของรูปราง รูปทรง เสน สี และเนื้อหา

เรื่องราวของงานทัศนศิลปใหสัมพันธกัน

  ๒) การจัดความสมดุล เปนการจัดวางองคประกอบของงานทัศนศิลปใหเทากัน

ไมเอนเอียงไปขางใดขางหนึ่ง

  ๓) การเนนหรือจุดสนใจ เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป

  ๔) ความกลมกลนื เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป

ตัวอยาง การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป

การเนนหรือจุดสนใจ

การจัดเอกภาพ

ความกลมกลืน

การจัดความสมดุล

ที่มา : johnlovett.com

ที่มา : neuroflora.exteen.com

ที่มา : julianrees.com

ที่มา : idesignbyuh.blogspot.com

๗

อธบิายความรู Explain

1.  ใหนักเรียนศึกษาขอมูลในหนังสือ หนา 7 
เพิ่มเติม

2.  ครูแจกกระดาษใหนักเรียนคนละ 1 แผน 
 แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
 แลวใหเพื่อนชวยกันบอกวา เปนภาพการจัด
 องคประกอบศิลปแบบใดเรื่องราวของงานทัศนศิลปใหสัมพันธกัน

1

กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ

กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย

 ใหนักเรียนหารูปภาพของสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป มาอยางละ

2 ภาพ แลวบอกวาเปนการจัดจังหวะแบบใด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

และการสังเกต

 ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  

มีการจัดจังหวะแบบใดบาง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสังเกต

ขยายความเขาใจ Expand

1.  ใหนักเรียนดูภาพในหนังสือ หนา 8 แลวเขียน
บรรยายวาเปนรูปแบบการจัดจังหวะแบบใด

2.  ใหนักเรียนสรางงานทัศนศิลป โดยการจัด 
จังหวะตําแหนงของสิ่งตางๆ

3.  ครูถามคําถามขยายความรูสูการคิดในหนังสือ 
หนา 8 แลวใหนักเรียนชวยกันตอบ

4.  ใหนักเรียนทําแบบวัดฯ ทัศนศิลป ป.5 
กิจกรรมรวบยอดที่ 1.1 ขอ 2

✓

๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา…………………………………………………………………………………………………………………….

๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ

 ❍ การจัดจังหวะแบบเหมือนกัน ❍ การจัดจังหวะแบบสลับไปมา

 ❍ การจัดจังหวะแบบไหลลื่น ❍ การจดัจงัหวะแบบทีม่กีารลดหลัน่

๓) นกัเรยีนคดิวา ภาพทีเ่หน็สวยงามหรอืไม   ❍ สวยงาม   ❍ ไมสวยงาม 

 เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๔) นกัเรยีนคดิวา การจดัวางตาํแหนงของสิง่ตางๆ ในภาพ มสีวนทาํใหภาพมคีวาม

 โดดเดน หรอืดสูวยงามขึน้หรอืไม ❍ ม ี ❍ ไมมี

 เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๕) นักเรียนชื่นชอบภาพที่เห็นหรือไม ❍ ชอบ ❍ ไมชอบ

 เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ๒ ดูภาพที่กําหนดให และตอบคําถาม๒

ตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ขอ ๑
ไดคะแนน คะแนนเต็ม

õ

๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา

ฉบับ
เฉลย

 บันไดแหงความสุข

 สีของภาพดูแลวสบายตา การจัดจังหวะของภาพทําใหภาพดูนาสนใจ

 ทําใหเห็นรายละเอียดของภาพตางๆ ไดอยางชัดเจน

 ออกแบบสวยงามและดูทันสมัย อยากใหที่บานทําบันไดแบบนี้บาง

(ตัวอยางคําตอบ)

✓

✓

✓

✓

๔

   ใบงาน แบบวัดฯ แบบฝกฯ

   ทัศนศิลป ป.5  กิจกรรมรวบยอดที ่ 1.1

   ประเมินตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.5/1

 นักเรียนควรรู

 1 สัมพันธกัน ในงานทัศนศิลป การทําใหผลงานมีความสัมพันธกัน จะชวยให

ผลงานมีความนาสนใจ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

คูมือครู 7

 การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป

 เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป

 การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป

 เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป

 เปนการจัดวางองคประกอบของงานทัศนศิลปใหเทากัน

 เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป

 เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป

 เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป

 เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป

 เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป

 เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป

 เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป

 เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป

 เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป

 เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป

 เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป

 เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป

 เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป

 เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป เปนการนาํทศันธาตทุีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป

 เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป

 องคประกอบศิลปแบบใด
 แลวใหเพื่อนชวยกันบอกวา เปนภาพการจัด
 องคประกอบศิลปแบบใด
 แลวใหเพื่อนชวยกันบอกวา เปนภาพการจัด
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
 แลวใหเพื่อนชวยกันบอกวา เปนภาพการจัด
 องคประกอบศิลปแบบใด องคประกอบศิลปแบบใด องคประกอบศิลปแบบใด องคประกอบศิลปแบบใด องคประกอบศิลปแบบใด องคประกอบศิลปแบบใด องคประกอบศิลปแบบใด องคประกอบศิลปแบบใด
 แลวใหเพื่อนชวยกันบอกวา เปนภาพการจัด แลวใหเพื่อนชวยกันบอกวา เปนภาพการจัด แลวใหเพื่อนชวยกันบอกวา เปนภาพการจัด แลวใหเพื่อนชวยกันบอกวา เปนภาพการจัด

  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ

 ครูแจกกระดาษใหนักเรียนคนละ 1 แผน  ครูแจกกระดาษใหนักเรียนคนละ 1 แผน 
 แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ

 ครูแจกกระดาษใหนักเรียนคนละ 1 แผน  ครูแจกกระดาษใหนักเรียนคนละ 1 แผน 
 แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน  สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน  สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน  สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 สวยงาม  จากนั้นผลัดกันนําเสนอผลงาน 
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง   ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ
  ในงานทัศนศิลปแบบใดก็ได ใหถูกตอง 
 แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ แลวใหนกัเรยีนวาดรปูโดยใชการจดัองคประกอบ

 ใหนักเรียนศึกษาขอมูลในหนังสือ หนา 7  ใหนักเรียนศึกษาขอมูลในหนังสือ หนา 7 

Explain

 ใหนักเรียนศึกษาขอมูลในหนังสือ หนา 7  ใหนักเรียนศึกษาขอมูลในหนังสือ หนา 7  ใหนักเรียนศึกษาขอมูลในหนังสือ หนา 7  ใหนักเรียนศึกษาขอมูลในหนังสือ หนา 7 

 ครูแจกกระดาษใหนักเรียนคนละ 1 แผน 

 ใหนักเรียนศึกษาขอมูลในหนังสือ หนา 7 

 ครูแจกกระดาษใหนักเรียนคนละ 1 แผน 

 ใหนักเรียนศึกษาขอมูลในหนังสือ หนา 7 

2 ภาพ แลวบอกวาเปนการจัดจังหวะแบบใด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ใหนักเรียนหารูปภาพของสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป มาอยางละ

2 ภาพ แลวบอกวาเปนการจัดจังหวะแบบใด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด2 ภาพ แลวบอกวาเปนการจัดจังหวะแบบใด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด2 ภาพ แลวบอกวาเปนการจัดจังหวะแบบใด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด2 ภาพ แลวบอกวาเปนการจัดจังหวะแบบใด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด2 ภาพ แลวบอกวาเปนการจัดจังหวะแบบใด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ใหนักเรียนหารูปภาพของสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป มาอยางละใหนักเรียนหารูปภาพของสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป มาอยางละใหนักเรียนหารูปภาพของสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป มาอยางละใหนักเรียนหารูปภาพของสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป มาอยางละ

มีการจัดจังหวะแบบใดบาง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสังเกตมีการจัดจังหวะแบบใดบาง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสังเกตมีการจัดจังหวะแบบใดบาง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสังเกต

ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  

มีการจัดจังหวะแบบใดบาง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสังเกตมีการจัดจังหวะแบบใดบาง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสังเกตมีการจัดจังหวะแบบใดบาง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสังเกตมีการจัดจังหวะแบบใดบาง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสังเกตมีการจัดจังหวะแบบใดบาง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสังเกต

ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  

สรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิ

ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  ใหนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และในงานทัศนศิลปวา  

๓) นกัเรยีนคดิวา ภาพทีเ่หน็สวยงามหรอืไม   

❍

๓) นกัเรยีนคดิวา ภาพทีเ่หน็สวยงามหรอืไม   ๓) นกัเรยีนคดิวา ภาพทีเ่หน็สวยงามหรอืไม   ๓) นกัเรยีนคดิวา ภาพทีเ่หน็สวยงามหรอืไม   ๓) นกัเรยีนคดิวา ภาพทีเ่หน็สวยงามหรอืไม   ๓) นกัเรยีนคดิวา ภาพทีเ่หน็สวยงามหรอืไม   ๓) นกัเรยีนคดิวา ภาพทีเ่หน็สวยงามหรอืไม   

๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา

๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ

๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา……………………………………………………………………………………………………………………. บันไดแหงความสุข……………………………………………………………………………………………………………………. บันไดแหงความสุข…………………………………………………………………………………………………………………….

๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ

๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา

๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ

๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา

๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ

๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา

การจัดจังหวะแบบเหมือนกัน 

๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ

การจัดจังหวะแบบเหมือนกัน 

๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ

๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา

การจัดจังหวะแบบเหมือนกัน 

๑) จากภาพ จะตั้งชื่อภาพวา

๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ๒) จากภาพ เปนการจัดจังหวะภาพในรูปแบบ
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 ๑.  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ

การจัดจังหวะแบบใด

 ๑.  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ

 ๒. สรางงานทศันศลิป ๑ ผลงาน แลวนาํเสนอผลงานโดยบอกการจดัจงัหวะตําแหนงของผลงาน ๒. สรางงานทศันศลิป ๑ ผลงาน แลวนาํเสนอผลงานโดยบอกการจดัจงัหวะตําแหนงของผลงาน
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  นักเรียนเคยนําความรูเกี่ยวกับหลักการจัดองคประกอบศิลปแบบตางๆ มาใชในการเรียน

บางหรือไม อยางไร

  ๑)

  ๒)

๘

กิจกรรมการเรียนรู

แนวตอบ

 แนวตอบ เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ

ภายในปายนิเทศใหสวยงาม เปนตน

ขยายความรูสูการคิด

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

ตรวจสอบผล Evaluate

1.  ครูตรวจสอบผลการเขียนบรรยายรูปแบบการจัด 

จังหวะ โดยพิจารณาเขียนจากการบรรยายได

 ถูกตองตรงกับภาพ

2.  ครูตรวจสอบผลการสรางงานทัศนศิลป 

 โดยพิจารณาจากการทํางานไดถูกตอง 

 ตรงคําสั่ง

3. ครูตรวจผลการทําแบบวัดฯ ทัศนศิลป ป.5  

 กิจกรรมรวบยอดที่ 1.1 ขอ 2

เฉลย

1. แนวตอบ

 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก

 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก

 จากภาพ เปนการจัดชวงจังหวะแบบใด

 1. แบบซํ้ากัน

 2. แบบเทากัน

 3. แบบไมเทากัน

 4. แบบไปทิศทางเดียวกัน

วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 3. แบบไมเทากัน เพราะมีการใชนํ้าหนักของสี

แตกตางกัน แตมีความสัมพันธกัน ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกตางๆ เชน ตื่นเตน 

ราเริง ขัดแยง กาวหนา ไมหยุดนิ่ง เปนตน

คูมือครู8

  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ

ภายในปายนิเทศใหสวยงาม เปนตนภายในปายนิเทศใหสวยงาม เปนตนภายในปายนิเทศใหสวยงาม เปนตนภายในปายนิเทศใหสวยงาม เปนตนภายในปายนิเทศใหสวยงาม เปนตนภายในปายนิเทศใหสวยงาม เปนตนภายในปายนิเทศใหสวยงาม เปนตน

ขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิด

 เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ

ขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิด

 เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ

ขยายความรูสูการคิด

 เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ

ขยายความรูสูการคิด

 เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ

ขยายความรูสูการคิด

 เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ

ขยายความรูสูการคิด

 เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ เคย เชน การจัดปายนิเทศ โดยการทําใหนาสนใจ จัดองคประกอบ

ขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิดขยายความรูสูการคิด

 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก

 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก

 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 2) เปนภาพตนไม มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก

 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก 1) เปนภาพของเลน มีรูปแบบการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจากใหญไปเล็ก
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กระตุนความสนใจ

Engage

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

กระตุนความสนใจ
Engage

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¹�ÊÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹

??

สาระสําคัญ

งานทัศนศิลปแตละประเภทมีวิธีการสรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ

ที่หลากหลายและแตกตางกัน จึงมีความสวยงาม และแปลกใหม 

นาสนใจ ซึ�งมีคุณคาตอชีวิตของคนในสังคมในดานตางๆ
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งานทัศนศิลป
กับวิธีการสรางสรรค

๙

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

สมรรถนะของผูเรียน

1. ความสามารถในการคิด

2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝเรียนรู

3. มุงมั่นในการทํางาน

กระตุนความสนใจ Engage

 ใหนักเรียนดูภาพในหนังสือ หนา 9 

แลวชวยกันบอกวา

 •  ผลงานศิลปะในภาพ สรางสรรคมาจาก 

วัสดุใดบาง โดยวิธีการใด

   (ตอบ 1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก

    2 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

    3 วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน

    4 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)

 จากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางาน

 1. ไม

 2. ดินนํ้ามัน

 3. ดินเหนียว

 4. ปูนปลาสเตอร

วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1. เพราะจากภาพเปนงานแกะสลักจากไม   

โดยนําไมที่เปนวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่นมาสรางสรรคเปนชิ้นงาน

1

3

4

2

 เปาหมายการเรียนรู

1.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง  

งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ 

และวิธีการที่ตางกัน (ศ 1.1 ป.5/2)

2.  บรรยายประโยชนและคุณคาของ  

งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

(ศ 1.1 ป.5/7)

 เกร็ดแนะครู

 ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยการใหนักเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 

 • สังเกตวิธีการสรางงานและประโยชนของงานทัศนศิลป

 • ฝกปฏิบัติการสรางงานทัศนศิลปตางๆ

 จากนั้น อธิบายสรุปความรูความเขาใจวา งานทัศนศิลปแตละประเภทมีการ 

ใชวัสดุ อุปกรณ ที่แตกตางกันในการทํางาน จึงทําใหไดผลงานที่มีความแตกตาง 

กันไป ประโยชนและคุณคาของงานจึงแตกตางกันไปดวย

คูมือครู 9

(ศ 1.1 ป.5/7)

 บรรยายประโยชนและคุณคาของ  

งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

 บรรยายประโยชนและคุณคาของ  

งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

 บรรยายประโยชนและคุณคาของ   บรรยายประโยชนและคุณคาของ  

(ศ 1.1 ป.5/2)

 บรรยายประโยชนและคุณคาของ  

(ศ 1.1 ป.5/2)

งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

 บรรยายประโยชนและคุณคาของ  

งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

 บรรยายประโยชนและคุณคาของ  

งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

 บรรยายประโยชนและคุณคาของ  

งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

 บรรยายประโยชนและคุณคาของ  

งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

 บรรยายประโยชนและคุณคาของ   บรรยายประโยชนและคุณคาของ  

งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

 บรรยายประโยชนและคุณคาของ  

งานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

 บรรยายประโยชนและคุณคาของ   บรรยายประโยชนและคุณคาของ   บรรยายประโยชนและคุณคาของ   บรรยายประโยชนและคุณคาของ   บรรยายประโยชนและคุณคาของ   บรรยายประโยชนและคุณคาของ   บรรยายประโยชนและคุณคาของ   บรรยายประโยชนและคุณคาของ  

(ศ 1.1 ป.5/2)

 เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง  

งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ 

 เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง  

งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ 

 เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง  

งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ 

 เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง  

งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ 

 เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง  

งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ 

 เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง  

งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ งานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ 

โดยนําไมที่เปนวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่นมาสรางสรรคเปโดยนําไมที่เปนวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่นมาสรางสรรคเปโดยนําไมที่เปนวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่นมาสรางสรรคเปโดยนําไมที่เปนวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่นมาสรางสรรคเปโดยนําไมที่เปนวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่นมาสรางสรรคเปโดยนําไมที่เปนวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่นมาสรางสรรคเปโดยนําไมที่เปนวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่นมาสรางสรรคเป

วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1.

3. ดินเหนียว

2. ดินนํ้ามัน

3. ดินเหนียว

2. ดินนํ้ามัน2. ดินนํ้ามัน2. ดินนํ้ามัน

3. ดินเหนียว3. ดินเหนียว3. ดินเหนียว3. ดินเหนียว3. ดินเหนียว3. ดินเหนียว3. ดินเหนียว3. ดินเหนียว3. ดินเหนียว3. ดินเหนียว3. ดินเหนียว3. ดินเหนียว

2. ดินนํ้ามัน

จากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางาน

O-NETO-NETO-NET
จากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางาน

O-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NET
การคิดการคิดการคิดการคิด
O-NETO-NETO-NET

จากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางานจากภาพ ใชวัสดุใดในการทํางาน

O-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NET

 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)

 วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน

 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)

 วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน

 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)

 วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน

 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

 วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน

 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

 วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน

    4    4 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)    4 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)    4    4 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)    4 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)    4 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)    4 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)    4    4    4 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)    4    4 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)    4 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)    4    4 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน) วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน โดยวิธีปน)

 วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน วัสดุที่ใช คือ ดินเหนียว โดยวิธีปน

1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก

 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก

 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก

 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก

 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก

 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก

 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก

 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก

 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก

 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก

 วัสดุที่ใช คือ ผา โดยวิธีวาด

1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก1 วัสดุที่ใช คือ ไม โดยวิธีแกะสลัก



กระตุนความสนใจ

Engage

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

สาํรวจคนหา
Explore

 ñ §Ò¹·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š¡ÑºÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�
 งานทัศนศิลปที่เราพบเห็นอยูในชีวิตประจําวันมีอยูหลายประเภท เชน จิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ เปนตน โดยการสรางสรรคผลงานแตละประเภท จะใชวัสดุ อุปกรณ 

และวิธีการที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับประเภทของผลงานนั้นๆ เชน
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ภาพเขียน

งานออกแบบสรางสรรค

ที่มา : ด.ญ.ณิชาวีร เชยประเสริฐ
ภาพพิมพ

ที่มา : คลังภาพ อจท.

งานปน
ที่มา : http://streejone.blogspot.com ที่มา : เอกรัช คุมผิว
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สาํรวจคนหา Explore

1.  ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปตางๆ มาใหดู 

  แลวใหนกัเรยีนรวมกนับอกวา ผลงานเหลานีม้วีธิี

การสรางสรรคงานที่เหมือนกันหรือไม อยางไร 

2.  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา งานทัศนศิลป 

มีหลายประเภท มีการใชวัสดุ อุปกรณ และวิธี

การทํางานที่แตกตางกันออกไป

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

ผลงานทัศนศิลปใดที่มีการทํางานตางจากพวก

1.   2. 

3.   4.

วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1. เพราะจากภาพเปนงานภาพพิมพ ซึ่งตองใช

แมพิมพในการสรางผลงาน สวนขอ 2.,3.,4. เปนงานภาพเขียน ไมจําเปนตอง

ใชแมพิมพในการสรางผลงาน

3.   4.

 เกร็ดแนะครู

 ในการปฏบิตังิานทศันศลิป ครไูมควรจาํกดัหวัขอในการปฏบิตังิานมากจนเกนิไป

เพราะจะเปนการจาํกดัความคดิสรางสรรคของเดก็ และครคูวรบอกเกณฑการประเมนิ

ผลงานกับเด็กกอนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อใหเด็กทราบวา ควรทํางานอยางไร  

เมื่อเด็กทํางานเสร็จแลวควรมีการเสริมแรงทุกครั้ง เชน ชื่นชมผลงานที่มีความ 

โดดเดนใหเพื่อนคนอื่นดูเปนตัวอยาง เปนตน

คูมือครู10
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Explain

รางภาพที่ตองการวาด โดยใชดินสอรางเสนเบาๆ 
ใหเห็นโครงรางของภาพทั้งหมด

ระบายสีและตกแตงใหสวยงาม

คิดภาพที่ตองการวาด

ดินสอ กบเหลาดินสอ ยางลบ สีไม กระดาษวาดเขียน

ลงเสนหนัก เพื่อทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น
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 ๑. จิตรกรรม หรือการวาดภาพ เปนผลงานทัศนศิลปที่สรางขึ้นบนกระดาษวาดเขียน 

ผนืผา หรอืผนงั ซึง่สรางสรรคจากสปีระเภทตางๆ ดินสอ พูกนั หรอือปุกรณอืน่ๆ ตามลกัษณะของ

ภาพที่วาด โดยทั่วไปแลวจะนิยมเรียกผลงานประเภทนี้วา ภาพเขียน

สีไม

 วิธีการทํางาน

 อุปกรณที่ใช

การทํางานจิตรกรรม

๑๑

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

อธบิายความรู Explain

 ครูนําภาพผลงานจิตรกรรมมาใหนักเรียนดู 

แลวอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา

 •  จิตรกรรมหรือภาพวาด วัสดุและอุปกรณที่

ใชในการทํางานสวนมากเปนอุปกรณที่ใช

ทํางานศิลปะทั่วไป เชน พูกัน ดินสอ จานสี 

ยางลบ สีชนิดตางๆ เปนตน 

ลงเสนหนัก เพื่อทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น
1

นักเรียนควรเลือกใชดินสอชนิดใดรางภาพ เพราะเหตุใด

1. ดินสอไม HB

2. ดินสอไม 2B 

3. ดินสอกด 

4. ดินสอสี

วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1. การรางภาพ ควรเลือกใชดินสอไม HB  

เพราะไสดินสอมีความเขมนอยที่สุด สามารถลบออกไดงาย 

สวนดินสอไม 2B เหมาะสําหรับแรเงาภาพ ดินสอกดไมเหมาะในการ

วาดภาพ เนื่องจากความแหลมของไสดินสอทําใหเมื่อนํามารางภาพ 

เวลาลบรอยที่ไมตองการออกจะเห็นเปนเสนๆ ดินสอกดจึงเหมาะสําหรับ

เขียนหนังสือมากกวา ดินสอสีเหมาะสําหรับระบายภาพ

 นักเรียนควรรู

 1 ลงเสนหนัก เปนการทําใหภาพวาดมีความชัดเจนขึ้น แตภาพบางภาพไมจําเปน

ตองลงเสนหนักก็ได เนื่องจากเมื่อระบายสีลงบนภาพแลวก็จะเกิดความชัดเจน 

ของภาพขึ้นมาเอง เพราะสีจะชวยเนนใหรูปราง รูปทรง ของภาพที่วาดมีความชัดเจน
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 วัสดุและอุปกรณที่

ใชในการทํางานสวนมากเปนอุปกรณที่ใช

 วัสดุและอุปกรณที่
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 วัสดุและอุปกรณที่

 ครูนําภาพผลงานจิตรกรรมมาใหนักเรียนดู  ครูนําภาพผลงานจิตรกรรมมาใหนักเรียนดู  ครูนําภาพผลงานจิตรกรรมมาใหนักเรียนดู 

Explain

 ครูนําภาพผลงานจิตรกรรมมาใหนักเรียนดู  ครูนําภาพผลงานจิตรกรรมมาใหนักเรียนดู  ครูนําภาพผลงานจิตรกรรมมาใหนักเรียนดู  ครูนําภาพผลงานจิตรกรรมมาใหนักเรียนดู  ครูนําภาพผลงานจิตรกรรมมาใหนักเรียนดู  ครูนําภาพผลงานจิตรกรรมมาใหนักเรียนดู 

 วัสดุและอุปกรณที่

 ครูนําภาพผลงานจิตรกรรมมาใหนักเรียนดู  ครูนําภาพผลงานจิตรกรรมมาใหนักเรียนดู 
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 ๒. ประตมิากรรม หรอืงานปน เปนผลงานทศันศลิปทีม่ลีกัษณะเปนแบบ ๓ มติ ิคอื สามารถ

มองเหน็ไดทัง้ดานกวาง ดานยาว และดานหนาหรอืดานลกึ โดยงานปนสามารถนาํวสัดธุรรมชาติ

มาสรางผลงานได เชน ดินเหนียว ทราย เปนตน หรือใชวัสดุสังเคราะห เชน ปูนปลาสเตอร 

ดินนํ้ามัน เปนตน

ปนสวนประกอบทั้งหมด ทีละสวน

ตกแตงชิ้นงานใหสมบูรณและสวยงาม

คิดรูปที่ตองการปน โดยดูรายละเอียด
วามีสวนประกอบอะไรบาง

ประกอบชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกัน

กระดานรองปน

 อุปกรณที่ใช

การทํางานประติมากรรม

ดินนํ้ามัน

๑๒

อธบิายความรู Explain

 ครูนําภาพผลงานประติมากรรมมาใหนักเรียนดู 

แลวอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา

 • ประติมากรรมหรืองานปน เปนการนําวัสดุ

เนื้อออนที่สามารถแบงแยกออกจากกันแลวรวมกัน

ไดอีก เชน ดินเหนียว ดินนํ้ามัน เปนตน มาผาน

กระบวนการเพิ่มหรือลด ใหเปนรูปทรงที่ตองการ

มาสรางผลงานได เชน ดินเหนียว ทราย เปนตน หรือใชวัสดุสังเคราะห เชน ปูนปลาสเตอร 

ขอสอบ O-NETขอสอบ O-NET

1

ขอสอบป ’ 56  ออกเกี่ยวกับงานประติมากรรม

 ขอใดเปนการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเพื่อใหเพื่อนๆ ตระหนักถึง

ปญหามลภาวะในเมืองใหญ

 1. สรางตนไมหลอดวยปูนปลาสเตอรเรียงเปนปาใหญ

 2. นําดอกไมจํานวนมากมากองสูงเปนภูเขา มีตุกตาเด็กลอมรอบ

 3. สรางเมืองที่สวยงามดวยกระดาษสีแผนใหญ ผูกริบบิ้นเปนสายรุง 

 4. นําขวดนมพลาสติกมาสรางเปนหุนยนตยื่นกระถางตนไมใหคนดู

 วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1. เพราะการหลอปูนปลาสเตอรเปนการทํางาน

ประติมากรรม และมีการสรางผลงานโดยเรียงตนไมใหเปนปาใหญ ซึ่งสื่อถึงการ
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หาซื้อไดงายและมีราคาถูกอีกดวย

  ตัวอยางงานปนจากปูนปลาสเตอร
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การทํางานประติมากรรมการทํางานประติมากรรม
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 วิธีการทํางาน

 ๓. ภาพพิมพ เปนผลงานทัศนศิลปที่สรางสรรคจากการใชแมพิมพท่ีมาจากวัสดุ

ธรรมชาติและวัสดุสังเคราะหมาพิมพใหเปนภาพ

กดแมพิมพลงบนกระดาษใหเปนภาพตามตองการ ตกแตงรายละเอียดชิ้นงานใหสวยงาม

ทาสีลงบนแมพิมพคิดภาพที่ตองการพิมพ

ฝาจีบ ใบไม สีโปสเตอร จานสี พูกันใบไม สีโปสเตอร จานสี พูกัน

 อุปกรณที่ใช

การทํางานภาพพิมพ

กระดาษวาดเขียน

๑๓

อธบิายความรู Explain

 ครูนําผลงานภาพพิมพมาใหนักเรียนดูแลว

อธิบายใหนักเรียนเขาใจวา

 • ภาพพิมพ เปนการถายทอดรูปแบบจาก 

แมพิมพออกมาเปนผลงาน โดยการนําวัสดุ

ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี 

แลวกดลงบนแผนรองพิมพ

วสัดธุรรมชาติ วสัดสุงัเคราะห

 บูรณาการ

 เศรษฐกิจพอเพียง

 ใหนกัเรยีนนาํเศษวสัดทุีห่าไดรอบๆ ตวั มาเปนแมพมิพ จากนัน้ทาํงานภาพพมิพ

ใหสวยงามตามจินตนาการ

 เกร็ดแนะครู

 ครูบอกนักเรียนวา ใชแมพิมพที่มีลวดลายชัดเจน ผิวไมลื่น เพราะจะทําใหทาสี

ไมติด ไมใชวัสดุมีคมมาทําแมพิมพ เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายได

 ตัวอยางแมพิมพที่เหมาะสม ปลอดภัย
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แลวกดลงบนแผนรองพิมพแลวกดลงบนแผนรองพิมพ

แมพิมพออกมาเปนผลงาน โดยการนําวัสดุ

ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี 

แมพิมพออกมาเปนผลงาน โดยการนําวัสดุ

ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี 

แมพิมพออกมาเปนผลงาน โดยการนําวัสดุ

 เปนการถายทอดรูปแบบจาก 

แมพิมพออกมาเปนผลงาน โดยการนําวัสดุ

 เปนการถายทอดรูปแบบจาก  เปนการถายทอดรูปแบบจาก 

แมพิมพออกมาเปนผลงาน โดยการนําวัสดุ

 เปนการถายทอดรูปแบบจาก  เปนการถายทอดรูปแบบจาก 

ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี 

แมพิมพออกมาเปนผลงาน โดยการนําวัสดุ

ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี 

แมพิมพออกมาเปนผลงาน โดยการนําวัสดุ

ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี 

แมพิมพออกมาเปนผลงาน โดยการนําวัสดุ

ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี 

แลวกดลงบนแผนรองพิมพ
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แมพิมพออกมาเปนผลงาน โดยการนําวัสดุ

ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหมาจุมสีหรือทาสี 

แลวกดลงบนแผนรองพิมพ
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 เปนการถายทอดรูปแบบจาก 

แมพิมพออกมาเปนผลงาน โดยการนําวัสดุ

 เปนการถายทอดรูปแบบจาก  เปนการถายทอดรูปแบบจาก 

 ครูนําผลงานภาพพิมพมาใหนักเรียนดูแลว ครูนําผลงานภาพพิมพมาใหนักเรียนดูแลว ครูนําผลงานภาพพิมพมาใหนักเรียนดูแลว

Explain

 ครูนําผลงานภาพพิมพมาใหนักเรียนดูแลว ครูนําผลงานภาพพิมพมาใหนักเรียนดูแลว ครูนําผลงานภาพพิมพมาใหนักเรียนดูแลว ครูนําผลงานภาพพิมพมาใหนักเรียนดูแลว ครูนําผลงานภาพพิมพมาใหนักเรียนดูแลว ครูนําผลงานภาพพิมพมาใหนักเรียนดูแลว ครูนําผลงานภาพพิมพมาใหนักเรียนดูแลว
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 ๔. งานออกแบบสรางสรรค เปนผลงานทัศนศลิปท่ีมคีวามแปลกใหม สรางสรรคโดย

อาจนําสิ่งของเดิมมาทําขึ้นใหมก็ได จะใชวัสดุ อุปกรณ ที่หลากหลายแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ

ผูสรางผลงาน เชน งานประดิษฐที่ใสดินสอ เปนตน

ทําสวนประกอบตางๆ เตรียมไว

ตกแตงชิ้นงานใหสมบูรณ และสวยงาม

คิดงานที่ตองการสรางสรรค

ประกอบชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกัน

แกนกระดาษ กาว

 วิธีการทํางาน

 อุปกรณที่ใช

การทํางานออกแบบสรางสรรค

กรรไกรกระดาษสี

๑๔

ตรวจสอบผล Evaluate

1.  ครูตรวจสอบผลการวาดภาพ โดยพิจารณาจาก

  การปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน 

 ความคิดสรางสรรค

2.  ครตูรวจสอบผลการทาํงานปน โดยการพจิารณา

จากปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน ความคิด 

สรางสรรค

3.  ครูตรวจสอบผลการทํางานภาพพิมพ 

 โดยพิจารณาจากปฏิบัติการไดถูกตอง

 ตามขั้นตอนความคิดสรางสรรค

ขยายความเขาใจ Expand

1.  ใหนักเรียนดูตัวอยางวิธีการสรางงานในหนังสือ 

หนา 11-14 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน

2.  ใหนกัเรยีนสรางสรรคงานทศันศลิปตามตวัอยาง

ในหนังสือหนา 11-14 โดยทํางานไมใหซํ้ากับ 

ตัวอยางในหนังสือ แลวนําผลงานมาสงครู

3.  ใหนักเรียนรวมกันสรุปถึงวิธีสรางงานทัศนศิลป

ที่ไดเรียนผานไปแลว

กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ

กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย

 ใหนักเรียนเลือกสรางสรรคผลงานทัศนศิลปมา 2 ชิ้น แลวตั้งชื่อผลงาน

และบอกถึงแนวคิดและวิธีการสรางผลงาน จากนั้นเปรียบเทียบความ 

แตกตางของการใชวัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงาน วามีความแตกตาง

กันอยางไร เพื่อใหเกิดทักษะความคิดสรางสรรค จินตนาการและฝกการ

เปรียบเทียบความแตกตางขณะทํางาน

 ใหนักเรียนเลือกสรางสรรคผลงานทัศนศิลปมา 1 ชิ้น แลวตั้งชื่อผลงาน

และบอกถึงแนวคิดของผลงาน เพื่อใหเกิดทักษะความคิดสรางสรรค  

และจินตนาการ

อธบิายความรู Explain

 ครูนําภาพผลงานออกแบบสรางสรรค มาให

นักเรียนดู แลวอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา

 • งานออกแบบสรางสรรค เปนงานที่ถูก

ประดิษฐขึ้น โดยการนําวัสดุตางๆ มาประกอบเขา

ดวยกันจนเกิดเปนผลงานที่มีความแปลกใหม

 เกร็ดแนะครู

 ครูบอกนักเรียนเพิ่มเติมวา วัสดุที่ใชในการทํางานออกแบบสรางสรรค ไมจําเปน

ตองซื้อใหม สามารถนําวัสดุเหลือใชมาสรางผลงานได เพื่อไมใหเปนการสิ้นเปลือง
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จากปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน ความคิด 

 ครตูรวจสอบผลการทาํงานปน โดยการพจิารณา

จากปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน ความคิด 

สรางสรรคสรางสรรคสรางสรรคสรางสรรค

จากปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน ความคิด จากปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน ความคิด จากปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน ความคิด จากปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน ความคิด 

 ความคิดสรางสรรค

 ครตูรวจสอบผลการทาํงานปน โดยการพจิารณา

 ความคิดสรางสรรค

  การปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน 

 ความคิดสรางสรรค

  การปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน   การปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน 

 ครูตรวจสอบผลการวาดภาพ โดยพิจารณาจาก

  การปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน 

 ครตูรวจสอบผลการทาํงานปน โดยการพจิารณา ครตูรวจสอบผลการทาํงานปน โดยการพจิารณา

 ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค

 ครตูรวจสอบผลการทาํงานปน โดยการพจิารณา ครตูรวจสอบผลการทาํงานปน โดยการพจิารณา

 ความคิดสรางสรรค

 ครตูรวจสอบผลการทาํงานปน โดยการพจิารณา ครตูรวจสอบผลการทาํงานปน โดยการพจิารณา ครตูรวจสอบผลการทาํงานปน โดยการพจิารณา
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 ความคิดสรางสรรค

 ครตูรวจสอบผลการทาํงานปน โดยการพจิารณา

 ความคิดสรางสรรค
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วิธีการทํางานวิธีการทํางาน

กระดาษสีกระดาษสีกระดาษสี
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อาจนําสิ่งของเดิมมาทําขึ้นใหมก็ได จะใชวัสดุ อุปกรณ ที่หลากหลายแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ

การทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรคการทํางานออกแบบสรางสรรค

อาจนําสิ่งของเดิมมาทําขึ้นใหมก็ได จะใชวัสดุ อุปกรณ ที่หลากหลายแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ

 เปนผลงานทัศนศลิปท่ีมคีวามแปลกใหม สรางสรรคโดย เปนผลงานทัศนศลิปท่ีมคีวามแปลกใหม สรางสรรคโดย เปนผลงานทัศนศลิปท่ีมคีวามแปลกใหม สรางสรรคโดย
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อาจนําสิ่งของเดิมมาทําขึ้นใหมก็ได จะใชวัสดุ อุปกรณ ที่หลากหลายแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ

 เปนผลงานทัศนศลิปท่ีมคีวามแปลกใหม สรางสรรคโดย

อาจนําสิ่งของเดิมมาทําขึ้นใหมก็ได จะใชวัสดุ อุปกรณ ที่หลากหลายแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ

ตองซื้อใหม สามารถนําวัสดุเหลือใชมาสรางผลงานได เพื่อไมใหตองซื้อใหม สามารถนําวัสดุเหลือใชมาสรางผลงานได เพื่อไมใหตองซื้อใหม สามารถนําวัสดุเหลือใชมาสรางผลงานได เพื่อไมใหตองซื้อใหม สามารถนําวัสดุเหลือใชมาสรางผลงานได เพื่อไมให

 ครูบอกนักเรียนเพิ่มเติมวา วัสดุที่ใชในการทํางานออกแบบสรางสรรค ไมจําเปน
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ตกแตงชิ้นงานใหสมบูรณ และสวยงาม
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 งานทัศนศิลปเปนงานศิลปะที่รับรูไดดวยการมองเห็น เปนส่ิงท่ีเก่ียวของกับมนุษย

มาตัง้แตสมยัโบราณ เหน็ไดจากหลกัฐานของมนษุยในยคุหนิทีม่กีารเขยีนภาพตามผนงัถํา้ เพือ่

บันทึกเหตุการณตางๆ หรือการตกแตงเครื่องแตงกายดวยขนนก 

 งานทัศนศิลปมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ชวยทําใหเราไดรับรูและ

เขาใจในความงามของสิ่งตางๆ รอบตัว และสามารถนําไปประยุกตเปนงานศิลปะ รวมถึงงาน

ออกแบบประเภทตางๆ ได เชน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ เครื่องใชในบาน ปายโฆษณา 

เปนตน ดังนั้น งานทัศนศิลปจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตของคนเราในดานตางๆ ดังนี้

 ๑. ใหความเพลดิเพลนิ ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน

และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม 

เปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอ

การเขาชมผลงานศิลปะ ควรชมดวยความตั้งใจ และทําความ
เขาใจกับผลงานนั้นๆ วาศิลปนผูสรางงานตองการสื่อถึงสิ่งใด

เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินในการชมผลงาน

๑๕

สาํรวจคนหา Explore

 ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น

ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร 

ภาพแจกัน ภาพเสื้อผา ภาพนาฬกา เปนตน  

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

 • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร

 (แนวตอบ คําตอบขึ้นอยูกับภาพผลงานที่ครู 

 นํามาใหนักเรียนดู)

 • ผลงานเหลานี้พบเห็นไดที่ใดบาง

  (แนวตอบ คําตอบขึ้นอยูกับภาพผลงานที่ครู 

  นํามาใหนักเรียนดู)

 • ผลงานที่นักเรียนดูนําศิลปะมาใชอยางไร

  (แนวตอบ คําตอบขึ้นอยูกับภาพผลงานที่ครู 

  นํามาใหนักเรียนดู)

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

 ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน 

 ในเรื่องใด เพราะเหตุใด

แนวตอบ เปนผลงานศิลปะที่มีความโดดเดนในเรื่องความแปลกตา  

และทาทางของผลงานมีความดึงดูดความสนใจ เพราะเปนผลงานที่เกิดจาก

จินตนาการ และความคิดสรางสรรคของผูสรางงาน ซึ่งความเปนจริงปลาที่

เราพบเห็นทั่วไปจะไมมีลายเสนที่สวยงาม ออนชอย เทากับผลงานในภาพนี้

มาตัง้แตสมยัโบราณ เหน็ไดจากหลกัฐานของมนษุยในยคุหนิทีม่กีารเขยีนภาพตามผนงัถํา้ เพือ่
1

 เกร็ดแนะครู

 ในการวิจารณผลงานของนักเรียน ครูไมควรใชคําพูดเปรียบเปรยที่ทํารายจิตใจ 

ของนกัเรยีน เพราะอาจทาํใหนกัเรยีนไมอยากทาํงานศลิปะหรอืไมชอบเรยีนวชิาศลิปะ 

แตควรกลาวในเชิงใหกําลังใจ ทั้งนี้ควรเนนใหนักเรียนเขาใจวา การเรียนรูเกี่ยวกับ

ศลิปะ เพือ่ใหเขาใจการทาํงานศลิปะ รูสกึชืน่ชมความงามของศลิปะ ไมไดมจีดุมุงหมาย

ที่จะทําใหนักเรียนทุกคนเปนศิลปนแตอยางใด

 นักเรียนควรรู

 1 การเขียนภาพตามผนังถ ำ ภาพในผนังถํ้าสวนใหญเปนภาพที่วาดแบบ 2 มิติ

งายๆ มักแสดงถึงการดําเนินชีวิตของคนในยุคหิน ซึ่งสามารถบอกเลาเรื่องราว 

ในอดีตไดเปนอยางดี

 ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน 

 ในเรื่องใด เพราะเหตุใด

คูมือครู 15

เปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอเปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอเปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอ

และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม 

เปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอ

และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม 

เปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอเปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอเปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอเปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอเปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอเปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอเปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอเปนตน ในพิพิธภัณฑหรือสถานที่ตางๆ มักมีนักทองเที่ยวเขาชมอยูเสมอ

 ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน

เปนตน ดังนั้น งานทัศนศิลปจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตของคนเราในดานตางๆ ดังนี้

 ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน

เปนตน ดังนั้น งานทัศนศิลปจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตของคนเราในดานตางๆ ดังนี้

 ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน

เปนตน ดังนั้น งานทัศนศิลปจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตของคนเราในดานตางๆ ดังนี้เปนตน ดังนั้น งานทัศนศิลปจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตของคนเราในดานตางๆ ดังนี้

ออกแบบประเภทตางๆ ได เชน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ เครื่องใชในบาน ปายโฆษณา 

 ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน

และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม 

 ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน

และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม 

 ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน

และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม 

 ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน

และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม 

 ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน

และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม 

 ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน

และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม และผูชมผลงาน เหน็ไดจากผลงานทางดานตางๆ เชน จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม 

 ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน ผลงานทศันศลิปจะใหความเพลดิเพลนิแกผูสรางสรรคผลงาน

 นํามาใหนักเรียนดู) นํามาใหนักเรียนดู)

 (

 นํามาใหนักเรียนดู)

 (แนวตอบ  (แนวตอบ  (

 • ผลงานเหลานี้พบเห็นไดที่ใดบาง • ผลงานเหลานี้พบเห็นไดที่ใดบาง

 นํามาใหนักเรียนดู)

 • ผลงานเหลานี้พบเห็นไดที่ใดบาง

 นํามาใหนักเรียนดู)

 • ผลงานเหลานี้พบเห็นไดที่ใดบาง

 นํามาใหนักเรียนดู) นํามาใหนักเรียนดู) นํามาใหนักเรียนดู) นํามาใหนักเรียนดู) นํามาใหนักเรียนดู) นํามาใหนักเรียนดู) นํามาใหนักเรียนดู)

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

 • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

 • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

ภาพแจกัน ภาพเสื้อผา ภาพนาฬกา เปนตน  

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

ภาพแจกัน ภาพเสื้อผา ภาพนาฬกา เปนตน  ภาพแจกัน ภาพเสื้อผา ภาพนาฬกา เปนตน  

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

ภาพแจกัน ภาพเสื้อผา ภาพนาฬกา เปนตน  ภาพแจกัน ภาพเสื้อผา ภาพนาฬกา เปนตน  

 • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

 • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

 • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

 • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

 • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

 • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

 • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

 • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

 • ภาพศิลปะที่เห็นคืออะไร

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

ภาพแจกัน ภาพเสื้อผา ภาพนาฬกา เปนตน  

มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนตอบคําถาม ดังนี้

 ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น

ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร 

 ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น

Explore

ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร 

 ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น

ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร 

 ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น

ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร 

 ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น

ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร 

 ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น

ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร 

 ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น

ภาพแจกัน ภาพเสื้อผา ภาพนาฬกา เปนตน  

 ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น

ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร ไดบอยในชีวิตประจําวัน เชน ภาพเฟอรนิเจอร 

 ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น ครูนําภาพผลงานทัศนศิลปที่สามารถพบเห็น

แนวตอบ แนวตอบ แนวตอบ 

ในเรื่องใด เพราะเหตุใดในเรื่องใด เพราะเหตุใดในเรื่องใด เพราะเหตุใดในเรื่องใด เพราะเหตุใดในเรื่องใด เพราะเหตุใดในเรื่องใด เพราะเหตุใด

ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน 

O-NETO-NETO-NETO-NET
ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน 

O-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NET
การคิดการคิดการคิดการคิดการคิด
O-NETO-NETO-NET

ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน ผลงานศิลปะที่เห็นในภาพ มีความโดดเดน 

O-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NET



กระตุนความสนใจ

Engage

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

อธบิายความรู
Explain

 ๒. ใหความปติยินดี งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน

ทศันศลิปเปนงานที่ใหคณุคาดานความงาม เมือ่ไดดแูละชืน่ชมแลวมกัจะมีความสุข และมคีวาม

รูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงาน

ในพิพิธภัณฑหอศิลป สวนศิลป เปนตน

การเขาชมผลงานศิลปะดวยความชื่นชม และชื่นชอบ จะทําใหเราเห็นคุณคาความงามของผลงาน
ทําใหเกิดความรูสึกมีความสุข และเกิดความผอนคลาย

๑๖

ในพิพิธภัณฑหอศิลป สวนศิลป เปนตนในพิพิธภัณฑหอศิลป สวนศิลป เปนตน
1 2

อธบิายความรู Explain

1.  ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางผลงานศิลปะ 

ในชีวิตประจําวันอื่นๆ พรอมกับบรรยายวา 

มลีกัษณะโดดเดน และมคีณุคาในการดาํเนนิชวีติ

ของเราในดานใด

2.  ครอูธบิายเพิม่เตมิใหนกัเรยีนเขาใจวา งานศลิปะ

ในชีวิตประจําวัน สวนมากมีลักษณะที่โดดเดน 

มีเอกลักษณ และเนนไปที่ประโยชนการใชงาน 

เชน กลองใสของจากลังกระดาษ เปนตน

3.  ครูบอกนักเรียนวา ในการเขาชมผลงาน 

ในพิพิธภัณฑหอศิลป ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) แตงกายสุภาพเมื่อเขาชมผลงาน

 2)  อานปายแสดงขอมูล เพื่อใหทราบถึงขอมูล

ในการแสดงผลงานชิ้นตางๆ

 3) ไมจับตองผลงาน

 4) ไมสงเสียงดัง

 5)  รวมชมผลงานเพื่อใหเกิดความชื่นชมและ

เห็นคุณคาในผลงานที่ไดชม

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

 นักเรียนจะมีสวนชวยดูแลรักษาผลงานศิลปะที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศ

ของเราอยางไร 

แนวตอบ มีแนวทางปฏิบัติหลายประการ ดังนี้

 - ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ที่ไปชม

 - ชวยกันรักษาความสะอาด

 - ไมขีดเขียนหรือทําลายสวนใดสวนหนึ่งของสถานที่เหลานั้น

 - ไมจับตองผลงาน เพราะอาจทําใหผลงานชํารุดได

 - ชวยเผยแพรผลงานใหผูอื่นไดรูจักและชื่นชมความงาม

  เปนตน

 นักเรียนควรรู

 1 หอศิลป เปนสถานที่สําหรับเก็บรวบรวมผลงานศิลปะหลายประเภท  

เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดเขาชมการแสดงผลงาน หอศิลปที่ตั้งอยูในกรุงเทพฯ  

เชน หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หอศิลปวัฒนธรรม 

แหงกรุงเทพมหานคร เปนตน  

 2 สวนศิลป เปนสถานที่สําหรับเก็บรวบรวมผลงานศิลปะ ผลงานสวนใหญ

ที่นํามาแสดง เปนผลงานประติมากรรม เนื่องจากจะมีการแสดงงานไวกลางแจง 

ผลงานที่แสดงจึงตองมีความทนทานตอสภาพดินฟาอากาศอยางมาก สวนศิลป

ที่มีชื่อเสียงในไทย เชน สวนศิลปมีเซียม ยิบอินซอย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

เปนตน

คูมือครู16

 5)  รวมชมผลงานเพื่อใหเกิดความชื่นชมและ

รูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงาน

ทศันศลิปเปนงานที่ใหคณุคาดานความงาม เมือ่ไดดแูละชืน่ชมแลวมกัจะมคีวามสุข และมคีวาม

รูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงาน

ทศันศลิปเปนงานที่ใหคณุคาดานความงาม เมือ่ไดดแูละชืน่ชมแลวมกัจะมคีวามสุข และมคีวาม

รูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงาน

ทศันศลิปเปนงานที่ใหคณุคาดานความงาม เมือ่ไดดแูละชืน่ชมแลวมกัจะมคีวามสุข และมคีวาม

 งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน

ทศันศลิปเปนงานที่ใหคณุคาดานความงาม เมือ่ไดดแูละชืน่ชมแลวมกัจะมคีวามสุข และมคีวาม

รูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงานรูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงาน

ทศันศลิปเปนงานที่ใหคณุคาดานความงาม เมือ่ไดดแูละชืน่ชมแลวมกัจะมคีวามสุข และมคีวาม

รูสึกผอนคลาย เกิดความอิ่มเอิบใจ ในบางประเทศมีการสรางผลงานทางศิลปะ เชน ผลงาน

ทศันศลิปเปนงานที่ใหคณุคาดานความงาม เมือ่ไดดแูละชืน่ชมแลวมกัจะมคีวามสุข และมคีวามทศันศลิปเปนงานที่ใหคณุคาดานความงาม เมือ่ไดดแูละชืน่ชมแลวมกัจะมคีวามสุข และมคีวามทศันศลิปเปนงานที่ใหคณุคาดานความงาม เมือ่ไดดแูละชืน่ชมแลวมกัจะมคีวามสุข และมคีวาม

 งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน งานทัศนศิลปเปนงานท่ีใหความสุข ความรูสึกที่ดี เพราะงาน
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ทําใหเกิดความรูสึกมีความสุข และเกิดความผอนคลายทําใหเกิดความรูสึกมีความสุข และเกิดความผอนคลายทําใหเกิดความรูสึกมีความสุข และเกิดความผอนคลายทําใหเกิดความรูสึกมีความสุข และเกิดความผอนคลายทําใหเกิดความรูสึกมีความสุข และเกิดความผอนคลาย
การเขาชมผลงานศิลปะดวยความชื่นชม และชื่นชอบ จะทําใหเราเห็นคุณคาความงามของผลงาน

ทําใหเกิดความรูสึกมีความสุข และเกิดความผอนคลาย
การเขาชมผลงานศิลปะดวยความชื่นชม และชื่นชอบ จะทําใหเราเห็นคุณคาความงามของผลงานการเขาชมผลงานศิลปะดวยความชื่นชม และชื่นชอบ จะทําใหเราเห็นคุณคาความงามของผลงาน



กระตุนความสนใจ

Engage

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

อธบิายความรู
Explain

 ๓. ใหความภาคภูมิใจ ศิลปนหรือผูสรางผลงานศิลปะ มักมีความภาคภูมิใจใน

ผลงานศลิปะของตน เชน คนไทยเรามคีวามภาคภมูิใจทีเ่ปนเจาของภาพวาดทีม่คีวามออนชอย 

สวยงาม แสดงถึงความเปนไทย เชน จิตรกรรมฝาผนัง ภาพลายไทย เปนตน

Ê¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·Ò§ÈÒÊ¹Ò¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 
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ผลงานศิลปะของประเทศไทย มีความสวยงามและมีลวดลายที่ออนชอยไมเหมือนชาติใดในโลก
จึงทําใหเราเกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณคาของผลงานตางๆ ของประเทศ

๑๗

สวยงาม แสดงถึงความเปนไทย เชน จิตรกรรมฝาผนัง ภาพลายไทย เปนตน
1

อธบิายความรู Explain

1.  ครูนําภาพสถาปตยกรรมตางๆ และภาพ

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความ

ภาคภมูใิจมาใหนกัเรยีนด ูแลวใหชวยกนับอกวา

ภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจ

อยางไร

2.  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงาน 

สถาปตยกรรมของประเทศไทยมา 1 ผลงาน  

หรือภาพผลงานจิตรกรรมฝาผนังมา 1 ผลงาน

จากนั้นเขียนบรรยายถึงความสวยงามและ 

คุณคาของผลงาน

 ครูบูรณาการความรูในสาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป กับสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร

โดยใหนักเรียนสืบคนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนสถาปตยกรรมไทย

มา 1 อยาง  จากนั้นจึงวาดภาพสถาปตยกรรมและระบายสีใหสวยงาม

เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะความคิดสรางสรรค และจินตนาการ

บูรณาการเชื่อมสาระบูรณาการเชื่อมสาระ

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

ภาพลายกนกบนผนังวัด เปนผลงานศิลปะประเภทใด

แนวตอบ ภาพลายกนกบนผนังวัด เปนผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม  

เพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติ

ลายกระจัง ลายประจํายาม

 นักเรียนควรรู

 1 ภาพลายไทย เปนลายที่ประดิษฐขึ้นโดยมีธรรมชาติเปนตนแบบ และดัดแปลง

ใหเปนลวดลายไทยที่ออนชอย สวยงาม

ตัวอยางภาพลายไทย

คูมือครู 17

 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงาน 

สถาปตยกรรมของประเทศไทยมา 1 ผลงาน  

 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงาน 

สถาปตยกรรมของประเทศไทยมา 1 ผลงาน  สถาปตยกรรมของประเทศไทยมา 1 ผลงาน  สถาปตยกรรมของประเทศไทยมา 1 ผลงาน  สถาปตยกรรมของประเทศไทยมา 1 ผลงาน  สถาปตยกรรมของประเทศไทยมา 1 ผลงาน  สถาปตยกรรมของประเทศไทยมา 1 ผลงาน  สถาปตยกรรมของประเทศไทยมา 1 ผลงาน  

ภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจ

ภาคภมูใิจมาใหนกัเรยีนด ูแลวใหชวยกนับอกวา

ภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจ

ภาคภมูใิจมาใหนกัเรยีนด ูแลวใหชวยกนับอกวาภาคภมูใิจมาใหนกัเรยีนด ูแลวใหชวยกนับอกวา

ภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจ

ภาคภมูใิจมาใหนกัเรยีนด ูแลวใหชวยกนับอกวาภาคภมูใิจมาใหนกัเรยีนด ูแลวใหชวยกนับอกวา

ภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจ

 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงาน 

ภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจ

 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงาน 

ภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจ

ภาคภมูใิจมาใหนกัเรยีนด ูแลวใหชวยกนับอกวา

ภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจ

 ครูนําภาพสถาปตยกรรมตางๆ และภาพ

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความ

 ครูนําภาพสถาปตยกรรมตางๆ และภาพ

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความ

 ครูนําภาพสถาปตยกรรมตางๆ และภาพ

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความ

 ครูนําภาพสถาปตยกรรมตางๆ และภาพ

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความ

 ครูนําภาพสถาปตยกรรมตางๆ และภาพ

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความ

 ครูนําภาพสถาปตยกรรมตางๆ และภาพ

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความ

 ครูนําภาพสถาปตยกรรมตางๆ และภาพ

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความ

 ครูนําภาพสถาปตยกรรมตางๆ และภาพ

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่คนไทยมีความ

ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร เรื่อง หลักฐานทางประวัติศา

โดยใหนักเรียนสืบคนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนสถาปตยกรรมไท

ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร เรื่อง หลักฐานทางประวัติศา

 ครูบูรณาการความรูในสาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป กับสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร เรื่อง หลักฐานทางประวัติศา

โดยใหนักเรียนสืบคนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนสถาปตยกรรมไทโดยใหนักเรียนสืบคนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนสถาปตยกรรมไทโดยใหนักเรียนสืบคนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนสถาปตยกรรมไท

ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร เรื่อง หลักฐานทางประวัติศา

โดยใหนักเรียนสืบคนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนสถาปตยกรรมไท

ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร เรื่อง หลักฐานทางประวัติศา

โดยใหนักเรียนสืบคนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนสถาปตยกรรมไท

ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร เรื่อง หลักฐานทางประวัติศา

 ครูบูรณาการความรูในสาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป กับสาระสังคมศึกษา  ครูบูรณาการความรูในสาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป กับสาระสังคมศึกษา  ครูบูรณาการความรูในสาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป กับสาระสังคมศึกษา  ครูบูรณาการความรูในสาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป กับสาระสังคมศึกษา  ครูบูรณาการความรูในสาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป กับสาระสังคมศึกษา  ครูบูรณาการความรูในสาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป กับสาระสังคมศึกษา  ครูบูรณาการความรูในสาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป กับสาระสังคมศึกษา  ครูบูรณาการความรูในสาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป กับสาระสังคมศึกษา  ครูบูรณาการความรูในสาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป กับสาระสังคมศึกษา  ครูบูรณาการความรูในสาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป กับสาระสังคมศึกษา 

เพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติ

ภาพลายกนกบนผนังวัด เปนผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม  

เพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติ

ภาพลายกนกบนผนังวัด เปนผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม  

เพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติ

ภาพลายกนกบนผนังวัด เปนผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม  ภาพลายกนกบนผนังวัด เปนผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม  

เพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติเพราะภาพลายกนก เปนงานภาพเขียนที่อยูตามผนังวัด มีลักษณะเปน 2 มิติ

ภาพลายกนกบนผนังวัด เปนผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม  ภาพลายกนกบนผนังวัด เปนผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม  ภาพลายกนกบนผนังวัด เปนผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม  ภาพลายกนกบนผนังวัด เปนผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม  
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กระตุนความสนใจ
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สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

อธบิายความรู
Explain

 ๔. ใหความสะดวกสบาย งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย 

เชน การออกแบบมาน่ังในสวนสาธารณะหรือริมถนน การออกแบบเครื่องใชในบาน เปนตน 

ซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไป
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การนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงาม
และมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้น

๑๘

อธบิายความรู Explain

1.  ครูนําภาพสิ่งของเครื่องใชที่ถูกออกแบบใหมี 

ลกัษณะตางๆ ทีน่าสนใจมาใหนกัเรยีนด ูแลวให

ชวยกันบอกวาภาพที่เห็นมีความสวยงามและ 

นาภาคภูมิใจอยางไร

2.  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานสิ่งของ 

เครื่องใชมา 1 ผลงาน  จากนั้นเขียนบรรยายถึง

ความสวยงามและคุณคาของผลงาน

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

 ผลงานที่เห็นนี้มีการนํา

 ศิลปะมาใชในการสรางงาน 

 อยางไร

แนวตอบ มีการนําศิลปะมาใชสรางงาน คือ การออกแบบโดยใชเสน  

ที่มีความโคงของเฟอรนิเจอร รูปราง รูปทรง ที่แปลกตา สีสันที่สวยงาม   

การตกแตงหองที่มีความกลมกลืนกัน

 เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม 

มุม กวาง ยาว สูง ที่ลงตัวและสวยงาม เหมาะกับการนําไปใชงานตางๆ และยังตอง

คํานึงถึงความสวยงามของสิ่งนั้นๆ ดวย

 บูรณาการอาเซียน

 ครูใหนักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสวนสาธารณะของกลุมประเทศอาเซียน  

โดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไร   

เหมือนหรือแตกตางกับบานเราหรือไม

คูมือครู18
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ซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไปซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไปซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไปซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไป

เชน การออกแบบมาน่ังในสวนสาธารณะหรือริมถนน การออกแบบเครื่องใชในบาน เปนตน เชน การออกแบบมาน่ังในสวนสาธารณะหรือริมถนน การออกแบบเครื่องใชในบาน เปนตน 

ซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไปซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไปซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไปซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไปซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไปซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไปซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไปซึ่งสิ่งเหลานี้มักมีความสวยงาม และมีความสะดวกสบายในการใชควบคูกันไป

 งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย  งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย  งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย  งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย  งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย  งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย  งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย  งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย  งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย  งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย  งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย  งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย  งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย 

เชน การออกแบบมาน่ังในสวนสาธารณะหรือริมถนน การออกแบบเครื่องใชในบาน เปนตน 

 งานทัศนศิลปบางประเภทใหประโยชนในดานการใชสอย 

โดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไ

 ครูใหนักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสวนสาธารณะของกลุมประเทศอาเซียน  

โดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไ

 ครูใหนักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสวนสาธารณะของกลุมประเทศอาเซียน  

โดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไ

เหมือนหรือแตกตางกับบานเราหรือไมเหมือนหรือแตกตางกับบานเราหรือไมเหมือนหรือแตกตางกับบานเราหรือไมเหมือนหรือแตกตางกับบานเราหรือไมเหมือนหรือแตกตางกับบานเราหรือไม

โดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไโดยคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตวา มีการออกแบบจัดสวนเปนอยางไ

 บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน

 ครูใหนักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสวนสาธารณะของกลุมประเทศอาเซียน  

 บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน

 ครูใหนักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสวนสาธารณะของกลุมประเทศอาเซียน   ครูใหนักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสวนสาธารณะของกลุมประเทศอาเซียน  

 บูรณาการอาเซียน

 ครูใหนักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสวนสาธารณะของกลุมประเทศอาเซียน  

 บูรณาการอาเซียน

 ครูใหนักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสวนสาธารณะของกลุมประเทศอาเซียน  

 บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน บูรณาการอาเซียน

มุม กวาง ยาว สูง ที่ลงตัวและสวยงาม เหมาะกับการนําไปใชงานตางๆ และยังตองมุม กวาง ยาว สูง ที่ลงตัวและสวยงาม เหมาะกับการนําไปใชงานตางๆ และยังตองมุม กวาง ยาว สูง ที่ลงตัวและสวยงาม เหมาะกับการนําไปใชงานตางๆ และยังตอง

 ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม 

มุม กวาง ยาว สูง ที่ลงตัวและสวยงาม เหมาะกับการนําไปใชงานตางๆ และยังตอง

คํานึงถึงความสวยงามของสิ่งนั้นๆ ดวยคํานึงถึงความสวยงามของสิ่งนั้นๆ ดวยคํานึงถึงความสวยงามของสิ่งนั้นๆ ดวยคํานึงถึงความสวยงามของสิ่งนั้นๆ ดวยคํานึงถึงความสวยงามของสิ่งนั้นๆ ดวยคํานึงถึงความสวยงามของสิ่งนั้นๆ ดวยคํานึงถึงความสวยงามของสิ่งนั้นๆ ดวย

มุม กวาง ยาว สูง ที่ลงตัวและสวยงาม เหมาะกับการนําไปใชงานตางๆ และยังตองมุม กวาง ยาว สูง ที่ลงตัวและสวยงาม เหมาะกับการนําไปใชงานตางๆ และยังตองมุม กวาง ยาว สูง ที่ลงตัวและสวยงาม เหมาะกับการนําไปใชงานตางๆ และยังตองมุม กวาง ยาว สูง ที่ลงตัวและสวยงาม เหมาะกับการนําไปใชงานตางๆ และยังตองมุม กวาง ยาว สูง ที่ลงตัวและสวยงาม เหมาะกับการนําไปใชงานตางๆ และยังตอง

 ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมักมีรูปราง รูปทรง ที่มีเหลี่ยม 

ขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนน

และมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้น
การนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงาม

และมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้น
การนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงาม

และมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้น
การนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงามการนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงาม

และมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้น
การนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงาม

และมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้น
การนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงามการนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงาม

และมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้น
การนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงาม

และมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้น
การนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงามการนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงาม

และมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้นและมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้นและมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้นและมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้น
การนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงาม

และมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้น
การนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงาม

และมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้น
การนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงามการนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงามการนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงาม

และมีความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งขึ้น
การนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงามการนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงามการนําความรูทางทัศนศิลปมาชวยในเรื่องการจัดที่อยูอาศัย ทําใหที่อยูอาศัยมีความสวยงาม
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 ๕. ใหประโยชนทางเศรษฐกิจ งานทัศนศิลปที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจ สวนใหญ

เปนงานฝมือที่เปนเอกลักษณเฉพาะ เชน ตุกตาชาววัง หัวโขน เปนตน ผลงานเหลานี้สามารถ

นาํมาเปนสนิคาเพือ่จําหนายภายในประเทศและตางประเทศ ซึง่ทํารายไดสวนหนึง่ใหกับประเทศ

ผลงานศิลปะของประเทศไทย มีความแตกตางไปจากชาติอื่น โดยเฉพาะในเรื่องของลวดลายที่มีความเปนเอกลักษณของไทย 
จึงดึงดูดใหชาวตางชาติเกิดความสนใจ และตองการเปนเจาของงานฝมือตางๆ ทําใหมีรายไดหมุนเวียนเขามาในประเทศ 

๑๙

อธบิายความรู Explain

1.  ครูนําภาพงานทัศนศิลปที่ใหประโยชนทาง

เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน 

บอกวาภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนา 

ภาคภูมิใจอยางไร

2.  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป 

ที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจมา 1 ผลงาน  

จากนั้นเขียนบรรยายถึงความสวยงามและ

คุณคาของผลงาน

เปนงานฝมือที่เปนเอกลักษณเฉพาะ เชน ตุกตาชาววัง หัวโขน เปนตน ผลงานเหลานี้สามารถเปนงานฝมือที่เปนเอกลักษณเฉพาะ เชน ตุกตาชาววัง หัวโขน เปนตน ผลงานเหลานี้สามารถ
1 2

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

 จากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือ

 ที่บงบอกเอกลักษณเฉพาะของประเทศใด

แนวตอบ จากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของ

ประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชม  

ผลงานที่มีความประณีตเหลานี้

 นักเรียนควรรู

 1 งานฝมือ คือ ผลงานที่ใชมือทําขึ้นมาดวยความประณีตจนเกิดเปนชิ้นงาน 

สวนใหญมักมีความสวยงาม

 2 เอกลักษณเฉพาะ คือ ผลงานที่มีรูปแบบเฉพาะตัว เมื่อพบเห็นสามารถรับรู

ไดทันทีวาเปนผลงานอะไร มาจากที่ใด เชน ตุกตาดินเผา อ. บางเสด็จ จ. อางทอง 

เปนผลงานที่มีความออนชอย สวยงาม มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันทั่วไป เปนตน

  ตัวอยางตุกตาดินเผา

คูมือครู 19

ที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจมา 1 ผลงาน  

จากนั้นเขียนบรรยายถึงความสวยงามและ

ที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจมา 1 ผลงาน  

จากนั้นเขียนบรรยายถึงความสวยงามและจากนั้นเขียนบรรยายถึงความสวยงามและจากนั้นเขียนบรรยายถึงความสวยงามและจากนั้นเขียนบรรยายถึงความสวยงามและจากนั้นเขียนบรรยายถึงความสวยงามและจากนั้นเขียนบรรยายถึงความสวยงามและจากนั้นเขียนบรรยายถึงความสวยงามและจากนั้นเขียนบรรยายถึงความสวยงามและ

ภาคภูมิใจอยางไร

 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป 

ภาคภูมิใจอยางไร

 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป 

ภาคภูมิใจอยางไร

บอกวาภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนา บอกวาภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนา 

 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป 

ภาคภูมิใจอยางไร

 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป 

ภาคภูมิใจอยางไร

ที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจมา 1 ผลงาน  

 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป 

ที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจมา 1 ผลงาน  

 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป 

ภาคภูมิใจอยางไร

 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป 

ที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจมา 1 ผลงาน  

 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป 

 ครูนําภาพงานทัศนศิลปที่ใหประโยชนทาง

เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน 

 ครูนําภาพงานทัศนศิลปที่ใหประโยชนทาง ครูนําภาพงานทัศนศิลปที่ใหประโยชนทาง

เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน 

 ครูนําภาพงานทัศนศิลปที่ใหประโยชนทาง ครูนําภาพงานทัศนศิลปที่ใหประโยชนทาง

เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน 

 ครูนําภาพงานทัศนศิลปที่ใหประโยชนทาง

เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน 

 ครูนําภาพงานทัศนศิลปที่ใหประโยชนทาง

เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน 

บอกวาภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนา 

เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน 

 ครูนําภาพงานทัศนศิลปที่ใหประโยชนทาง

เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน 

บอกวาภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนา 

 ครูนําภาพงานทัศนศิลปที่ใหประโยชนทาง

เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน เศรษฐกิจมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกัน 

ผลงานที่มีความประณีตเหลานี้ผลงานที่มีความประณีตเหลานี้

ประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นช

ผลงานที่มีความประณีตเหลานี้ผลงานที่มีความประณีตเหลานี้ผลงานที่มีความประณีตเหลานี้ผลงานที่มีความประณีตเหลานี้ผลงานที่มีความประณีตเหลานี้

จากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของ

ประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นช

จากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของจากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของจากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของ

ประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นช

จากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของจากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของ

ประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นช

จากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของจากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของ

ประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นช

จากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของจากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของ

ประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นชประเทศไทย สามารถแสดงหรือจําหนายใหชาวตางชาติไดรูจักและชื่นช

จากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของจากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของจากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของจากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของจากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของจากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของจากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของจากภาพ เปนผลงานปนมวยไทย ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของ

ที่บงบอกเอกลักษณเฉพาะของประเทศใดที่บงบอกเอกลักษณเฉพาะของประเทศใด

จากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือ

O-NETO-NETO-NETO-NET
จากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือ

O-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NET
การคิดการคิดการคิดการคิดการคิด
O-NETO-NETO-NET

จากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือ

ที่บงบอกเอกลักษณเฉพาะของประเทศใด

จากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือ

ที่บงบอกเอกลักษณเฉพาะของประเทศใด

จากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือจากภาพ ผลงานที่เห็นเปนงานฝมือ

O-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NETO-NET



กระตุนความสนใจ

Engage

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

อธบิายความรู
Explain

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เปนผลงานที่ทําใหชาวตางชาติจดจําประเทศไทยได

แผนปาย เปนสัญลักษณสากลที่ใชสื่อสารใหคนทั่วไปเขาใจ

 ในชุมชนของนักเรียน มีผลงานทัศนศิลป

ท่ีใหประโยชนและคณุคาหรอืไม ผลงานเหลานี้

เปนผลงานประเภทใดบาง

Ê¹·¹ÒÀÒÉÒÈÔÅ»Š

 ๖. ใหประโยชนในดานการส่ือสาร ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน

การสื่อสาร เชน แผนปายตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดการสื่อความหมายและการเขาใจที่ตรงกัน 

และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน 

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระปรางควัดอรุณฯ เปนตน

๒๐

อธบิายความรู Explain

1.  ครูนําภาพงานทัศนศิลปที่ใหประโยชนในดาน

การสื่อสารมาใหนักเรียนดู แลวใหชวยกันบอก

วา ภาพที่เห็นมีความสวยงาม และนาภาคภูมิใจ

อยางไร

2.  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของผลงานทัศนศิลป 

ที่ใหประโยชนในดานการสื่อสารมาใหนักเรียน

ดู  จากนั้นเขียนบรรยายถึงความสวยงามและ

คุณคาของผลงาน

3.  ใหนักเรียนดูแผนปายสัญลักษณในหนังสือ

  หนา 20 แลวชวยกันบอกวามีความหมาย

อยางไร เราจะพบเห็นปายเหลานี้บริเวณใดบาง

  (แนวตอบ 

 1  ปายหามสูบบุหรี่ พบเห็นไดในโรงพยาบาล 

บนรถโดยสารประจําทาง

 2  ปายหามใชเสียง พบเห็นไดบริเวณ 

โรงพยาบาล

 3 ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ

  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน

 5 ปายทางหนีไฟ พบเห็นไดบริเวณบันได 

  ภายในตึก หางรานตางๆ)

4.  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ 

หนา 20 ใหนักเรียนชวยกันตอบ

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระปรางควัดอรุณฯ เปนตน
1

เฉลย

 แนวตอบ คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา 

เปนผลงานที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสรางรายไดสวนหนึ่งใหกับประเทศ

คําถามสนทนาภาษาศิลป

กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ

กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย

 ใหนักเรียนหาผลงานทัศนศิลปที่ใหประโยชนและคุณคาในดานตางๆ 

แลวออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

 ใหนักเรียนหาผลงานทัศนศิลปมา 1 ภาพ และบอกประโยชนและคุณคา

ของงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

1 2

6

3 4 5

 นักเรียนควรรู

 1 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เปนพระที่นั่งที่รัชกาลที่ 5 สรางขึ้นเพื่อเปน 

ทองพระโรง โดยใชเปนสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะ ตั้งอยูที่ ถนนหนาพระลาน 

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ลักษณะเดนเปนตัวพระที่นั่ง 

จะเปนรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตก สวนหลังคาจะเปนรูปแบบสถาปตยกรรมไทย

คูมือครู20

หนา 20 ใหนักเรียนชวยกันตอบหนา 20 ใหนักเรียนชวยกันตอบ

  ภายในตึก หางรานตางๆ)

 ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ 

  ภายในตึก หางรานตางๆ)  ภายในตึก หางรานตางๆ)

 ปายทางหนีไฟ พบเห็นไดบริเวณบันได 

  ภายในตึก หางรานตางๆ)

 ปายทางหนีไฟ พบเห็นไดบริเวณบันได 

  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน

 ปายทางหนีไฟ พบเห็นไดบริเวณบันได 

 ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ 

  ภายในตึก หางรานตางๆ)  ภายในตึก หางรานตางๆ)  ภายในตึก หางรานตางๆ)

 ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ 

  ภายในตึก หางรานตางๆ)

 ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ 

  ภายในตึก หางรานตางๆ)

 ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ 

  ภายในตึก หางรานตางๆ)

 ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ 

  ภายในตึก หางรานตางๆ)

 ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ 

  ภายในตึก หางรานตางๆ)

 ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ  ครูถามคําถามสนทนาภาษาศิลปในหนังสือ 

  ภายในตึก หางรานตางๆ)  ภายในตึก หางรานตางๆ)  ภายในตึก หางรานตางๆ)  ภายในตึก หางรานตางๆ)  ภายในตึก หางรานตางๆ)  ภายในตึก หางรานตางๆ)  ภายในตึก หางรานตางๆ)  ภายในตึก หางรานตางๆ)  ภายในตึก หางรานตางๆ)  ภายในตึก หางรานตางๆ)

 ปายทางหนีไฟ พบเห็นไดบริเวณบันได  ปายทางหนีไฟ พบเห็นไดบริเวณบันได 

 ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ

  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน

 ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ

  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน

 ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ

  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน

 ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ

  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน

 ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ

  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน

 ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ

  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน

 ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ

  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน  หามหยุดรถ พบเห็นไดบริเวณทองถนน

 ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ ,  4 , 6  ปายหามจอด ปายหามแซง และ

และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน 

การสื่อสาร เชน แผนปายตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดการสื่อความหมายและการเขาใจที่ตรงกัน 

และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน 

การสื่อสาร เชน แผนปายตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดการสื่อความหมายและการเขาใจที่ตรงกัน 

และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน 

การสื่อสาร เชน แผนปายตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดการสื่อความหมายและการเขาใจที่ตรงกัน 

และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน และผลงานบางอยางสามารถใชส่ือสารใหชาวตางชาตไิดรบัรูและจดจาํเก่ียวกบัประเทศไทย เชน 

การสื่อสาร เชน แผนปายตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดการสื่อความหมายและการเขาใจที่ตรงกัน การสื่อสาร เชน แผนปายตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดการสื่อความหมายและการเขาใจที่ตรงกัน 

 ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน

การสื่อสาร เชน แผนปายตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดการสื่อความหมายและการเขาใจที่ตรงกัน 

 ผลงานทัศนศิลปสามารถใหประโยชนในดาน

เปนผลงานที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสรางรายไดสวนหนึ่งใหกเปนผลงานที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสรางรายไดสวนหนึ่งใหกเปนผลงานที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสรางรายไดสวนหนึ่งใหก

 แนวตอบ

เปนผลงานที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสรางรายไดสวนหนึ่งใหกเปนผลงานที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสรางรายไดสวนหนึ่งใหกเปนผลงานที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสรางรายไดสวนหนึ่งใหกเปนผลงานที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสรางรายไดสวนหนึ่งใหกเปนผลงานที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสรางรายไดสวนหนึ่งใหกเปนผลงานที่ใหประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสรางรายไดสวนหนึ่งใหก

คําถามสนทนาภาษาศิลปคําถามสนทนาภาษาศิลปคําถามสนทนาภาษาศิลปคําถามสนทนาภาษาศิลป

จะเปนรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตก สวนหลังคาจะเปนรูปแบบสถาปตยก

 คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา  คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา  คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา 

คําถามสนทนาภาษาศิลป

 คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา  คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา  คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา  คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา  คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา 

คําถามสนทนาภาษาศิลป

 คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา  คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา  คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา  คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา  คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา  คําตอบมีหลากหลาย เชน มี คือ ผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวา 

คําถามสนทนาภาษาศิลปคําถามสนทนาภาษาศิลปคําถามสนทนาภาษาศิลปคําถามสนทนาภาษาศิลปคําถามสนทนาภาษาศิลปคําถามสนทนาภาษาศิลปคําถามสนทนาภาษาศิลปคําถามสนทนาภาษาศิลป
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 ๑. ดูภาพ แลวเขียนเปรียบเทียบความแตกตางของผลงานทัศนศิลปเหลานี้ลงในสมุด วาใช 

  วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทําที่แตกตางกันหรือไม อยางไร
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 ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร

 ๓. ยกตัวอยางผลงานทัศนศิลปที่พบเห็นมา ๕ ตัวอยาง และบอกประโยชนของสิ่งนั้น ๓. ยกตัวอยางผลงานทัศนศิลปที่พบเห็นมา ๕ ตัวอยาง และบอกประโยชนของสิ่งนั้น
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  นักเรียนนํางานทัศนศิลปตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนไดอยางไรบาง
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ขยายความเขาใจ Expand

1.  ใหนักเรียนดูภาพในกิจกรรมการเรียนรู 

ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ 

อุปกรณ ที่ใชทํางาน

2.  ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน 

ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 

ในหนังสือ หนา 21

3. ยกตัวอยางและบอกประโยชนผลงานทัศนศิลป

 มา 5 ตัวอยาง

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

ตรวจสอบผล Evaluate

1.  ครูตรวจสอบผลการเขียนบอกวัสดุ อุปกรณ 

โดยพิจารณาจากการใชงานไดถูกตอง

2.  ครูตรวจสอบผลการบอกคุณคาของผลงาน

ศิลปะ โดยพิจารณาจากบอกคุณคาผลงาน 

ไดถูกตองตรงกับภาพ

3.  ครูตรวจสอบผลการยกตัวอยางและบอก 

ประโยชนผลงานทัศนศิลป โดยพิจารณา 

จากทํางานถูกตองตรงตามคําสั่ง

4.  ใหนกัเรยีนรวมกนัสรปุเปนขอๆ วา เมือ่เรยีนจบ

หนวยที่ 1 พื้นฐานงานทัศนศิลปแลว เรียนรู 

เนือ้หาจากเรือ่งทศันศลิปนารู และงานทศันศลิป

กับวิธีการสรางสรรค อยางไรบาง

เฉลย

1. ตอบ - ภาพที่ 1 วัสดุที่ใช คือ กระดาษวาดเขียน สีนํ้า พูกัน สีเมจิก 

    และแมพิมพ

   - ภาพที่ 2 วัสดุที่ใช คือ กระดาษวาดเขียน และสีเทียน

   - ภาพที่ 3 วัสดุที่ใช คือ ดินนํ้ามัน

2.  แนวตอบ  ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคา คือ ใหประโยชนในดานการใชสอย 

การตกแตงใหสวยงาม สรางความรื่นรมยใหกับผูอยูอาศัย

3.  แนวตอบ  เชน หัวโขน ใชในการแสดงโขน นอกจากนี้ยังมีการทําแบบจําลอง

หัวโขนขนาดเล็กสําหรับเปนของที่ระลึก และเปนงานฝมือที่เปน

เอกลักษณเฉพาะของไทย ผลงานนี้สามารถนํามาเปนสินคา 

ทํารายไดสวนหนึ่งใหกับประเทศ เปนตน

กิจกรรมการเรียนรู

แนวตอบ

 แนวตอบ คําตอบมีหลากหลาย เชน นํางานทัศนศิลปมาใชตกแตงกลองใสของ

ใหสวยงาม เพื่อใชใสของ เปนตน

ขยายความรูสูการคิด

 ภาพพิมพที่ใชสีนํ้า และภาพพิมพที่ใชสีโปสเตอร มีความแตกตางกัน  

หรือไมอยางไร

แนวตอบ แตกตางกัน เนื่องจากสีนํ้ามีความเขมขนนอยกวา   

สวนสีโปสเตอรมีความเขมขนมากกวา ภาพที่ไดจึงมีระดับความเขมขน  

ของสีที่แตกตางกัน

 ตัวอยางภาพพิมพ

ภาพพิมพที่ใชสีนํ้า ภาพพิมพที่ใชสีโปสเตอร

หลักฐานแสดงผลการเรียนรู

1. ผลการบอกวิธีใชวัสดุ อุปกรณ ในการทํางาน

2. ผลการบอกคุณคาผลงานทัศนศิลป

3.  ผลการยกตัวอยางและบอกประโยชนของ 

งานทัศนศิลป
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 ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร ๒. ดูภาพ แลวเขียนอธิบายลงในสมุดวา ผลงานทัศนศิลปในภาพมีคุณคาอยางไร

3. 3. 
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ยกตัวอยางและบอกประโยชนผลงานทัศนศิลป

ในหนังสือ หนา 21

ยกตัวอยางและบอกประโยชนผลงานทัศนศิลป

 มา 5 ตัวอยาง มา 5 ตัวอยาง มา 5 ตัวอยาง

ยกตัวอยางและบอกประโยชนผลงานทัศนศิลปยกตัวอยางและบอกประโยชนผลงานทัศนศิลปยกตัวอยางและบอกประโยชนผลงานทัศนศิลปยกตัวอยางและบอกประโยชนผลงานทัศนศิลปยกตัวอยางและบอกประโยชนผลงานทัศนศิลปยกตัวอยางและบอกประโยชนผลงานทัศนศิลปยกตัวอยางและบอกประโยชนผลงานทัศนศิลป

 ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน 

ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 

 ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน 

ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 

 ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน 

อุปกรณ ที่ใชทํางาน

 ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน  ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน 

ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 

 ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน 

ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 

 ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน 

ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 

 ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน 

ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 

 ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน 

ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 
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ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 ทัศนศิลปในภาพในกิจกรรมการเรียนรู ขอ 2 

 ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน  ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน  ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน  ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน  ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน  ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน  ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน  ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน  ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน  ใหนักเรียนเขียนบอกถึงคุณคาของผลงาน 

 ใหนักเรียนดูภาพในกิจกรรมการเรียนรู 

ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ 

 ใหนักเรียนดูภาพในกิจกรรมการเรียนรู 

Expand

ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ 

 ใหนักเรียนดูภาพในกิจกรรมการเรียนรู  ใหนักเรียนดูภาพในกิจกรรมการเรียนรู 

ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ 

 ใหนักเรียนดูภาพในกิจกรรมการเรียนรู 

ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ 

 ใหนักเรียนดูภาพในกิจกรรมการเรียนรู 

ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ 

 ใหนักเรียนดูภาพในกิจกรรมการเรียนรู 

ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ 

 ใหนักเรียนดูภาพในกิจกรรมการเรียนรู 

ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ 

 ใหนักเรียนดูภาพในกิจกรรมการเรียนรู 

ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ ขอ 1 ในหนังสือ หนา 21 แลวเขียนบอกวัสดุ 

 ตัวอยางภาพพิมพ ตัวอยางภาพพิมพ ตัวอยางภาพพิมพ ตัวอยางภาพพิมพ ตัวอยางภาพพิมพ ตัวอยางภาพพิมพ ตัวอยางภาพพิมพ ตัวอยางภาพพิมพ ตัวอยางภาพพิมพ ตัวอยางภาพพิมพ

แตกตางกัน เนื่องจากสีนํ้ามีความเขมขนนอยกวา   

สวนสีโปสเตอรมีความเขมขนมากกวา ภาพที่ไดจึงมีระดับความเขม

แตกตางกัน เนื่องจากสีนํ้ามีความเขมขนนอยกวา   แตกตางกัน เนื่องจากสีนํ้ามีความเขมขนนอยกวา   แตกตางกัน เนื่องจากสีนํ้ามีความเขมขนนอยกวา   

สวนสีโปสเตอรมีความเขมขนมากกวา ภาพที่ไดจึงมีระดับความเขมสวนสีโปสเตอรมีความเขมขนมากกวา ภาพที่ไดจึงมีระดับความเขม

แตกตางกัน เนื่องจากสีนํ้ามีความเขมขนนอยกวา   แตกตางกัน เนื่องจากสีนํ้ามีความเขมขนนอยกวา   

สวนสีโปสเตอรมีความเขมขนมากกวา ภาพที่ไดจึงมีระดับความเขม
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