
แบบนําเสนอส่ือและนวัตกรรมการศึกษา 

โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ส่ือและนวัตกรรม 

ช่ือ  การพัฒนาการเรียนรูวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป 

โดย  นายจรัญ  จูปรางค 

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู (ศตวรรษท่ี 21) ในหนวยการเรียนรูเรื่อง สังเกตสูการสรางสรรค   

วิขา ศิลปะ สาระทัศนศิลป ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ความสําคัญและความเปนมา 

 ศิลปะเปนกลุมสาระการเรียนรูในโครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน    ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา เก่ียวกับการจัดการศึกษา  ตอง

เนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ

การศึกษา ในเรื่องความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิ

ปญญาไทย  เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม  การสืบ

สานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด

สภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตกลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ(ทัศนศิลป) เปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มี

จินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย  ดังนั้น

กิจกรรมศิลปะสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนโดยตรงท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม 

ตลอดจนนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม   สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง และแสดงออกในเชิง

สรางสรรค พัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะการเห็นภาพรวม การสังเกตรายละเอียด สามารถคนพบ

ศักยภาพของตนเองอันเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได ดวยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ

วินัย สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข 

 การเรียนรูเรื่อง ทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลปในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ถือวามี

ความสําคัญกับการสรางงานศิลปะ เพราะเปนพ้ืนฐานในการฝกปฏิบัติหากนักเรียนขาดทักษะไมเขาใจการนํา

ทัศนธาตุมาใชก็จะไมสามารถสรางานศิลปะไดตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการของตนเอง 

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีแนวคิดจัดทําแบบฝกทักษะชุด “ทัศนธาตุกับความคิดสรางสรรคงาน

ทัศนศิลป”ข้ึนเพ่ือเปนแนวทางใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติตามหลักวิธีการ  ผูเรียนไดมีโอกาส

ฝกฝนท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน ในรูปของกิจกรรม แบบฝกทักษะดวยตนเองจนเกิดทักษะความรูความ

เขาใจสามารถนําความรูไปใชสรางงานศิลปะไดตามความคิดสรางสรรค ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาดานทักษะ

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

วิธีการใชส่ือ 



 สื่อประกอบดวย 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ(ทัศนศิลป) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

3. แบบฝกทักษะชุด “ทัศนธาตูกับการสรางงานทัศนศิลป” 

4. แบบทดสอบ  

เครื่องมือวัดผูเรียนหลังการใชส่ือ 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป 

2. แบบวัดความมีระเบียบ วินัย เจตคติ ของนักเรียนตอการเรียนศิลปะ 

3. แบบฝกทักษะชุด”ทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป” 

บทเรียนท่ีไดรับ/ขอคนพบท่ีสําคัญ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทํากิจกรรมชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง ทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป ดาน

ความรู  ความเขาใจ เม่ือนําผลหลังการจัดการเรียนรูโดยการใชแบบฝกทักษะมาวิเคราะหเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยโดยการใชการทดสอบคา t (t-test) พบวา คะแนนหลังการจัดการเรียนรูโดยการใชแบบ

ฝกทักษะทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลปมีคามากกวากอนเรียน และดานทักษะหลังจากการใชแบบ

ฝกทักษะผลปรากฏวามีการพัฒนาดานทักษะเพ่ิมมากข้ึนดาน เจตคติท่ีดีตอการเรียนศิลปะภายหลังการจัดการ

เรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะมีคาสูงกวากอนการใชแบบฝกทักษะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3      ภาคเรยีนท่ี 1    ปการศึกษา  2560 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ทัศนธาตุกับการออกแบบและสรางสรรคงานทัศนศิลป    เวลาเรียน 4 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐานการเรียนรู 

ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ 

          คุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึกความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชมและ

ประยุกตใช 

          ในชีวิตประจําวัน    

ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.3/1  บรรยายสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปท่ีเลือกมา โดยใชความรู 

  เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 

ศ 1.1 ม.3/7  สรางสรรคงานทัศนศิลป สื่อความหมายเปนเรื่องราวโดยประยุกตใชทัศนธาตุ 

  และหลักการออกแบบ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายคุณคาและความสําคัญของทัศนธาตุท่ีนํามาใชสรางสรรคงานศิลปะจากการศึกษาตนแบบ

จาก    

    ธรรมชาติ  (K) 

 2. วิเคราะหหลักการใชทัศนธาตุดวยวิธีวาดเสนจากการศึกษาธรรมชาติ  (P) 

 3. วิพากษวิจารณผลงานดวยความชื่นชมผลงานการวาดเสนจากธรรมชาติของเพ่ือนและ 

    ของตนเอง (A)      

3. สาระสําคัญ       

    การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปในข้ันแรกนั้น ผูสรางผลงานควรมีความรูเรื่องทัศนธาตุท่ีจะนํามา

สรางสรรคงานทัศนศิลป เพ่ือสรางความเขาใจพ้ืนฐานการสรางงานทัศนศิลปในรูปแบบตางๆ  จึงไดกําหนดวิธี

การศึกษาเรื่องทัศนธาตุตามแบบฝกทักษะ ชุด “ทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป” ท้ังนี้ในการสราง

ผลงานเปนการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรอบๆตัวโดยใชวิธีการวาดเสนเปนเครื่องมือเบื้องตน  กอนท่ีจะ

พัฒนาไปสูผลงานทัศนศิลปรูปแบบอ่ืนๆตอไป 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร โดยใชทัศนธาตุมาสรางงานทัศศิลป ถายทอดสื่อความคิดสรางสรรค

และ 



จินตนาการสูผูชมผลงาน 

 2. ความสามารถในการคิด คิดวิเคราะหและสรางสรรคผลงานทัศนศิลป 

 3. ความสามารถในการแกปญหา สามารถแกปญหาในการปฏิบัติงานและการสรางผลงานทัศนศิลป 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต สามารถถายทอดความคิดสรางสรรคและนําความรูไปใชในการ

ดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันได 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สามารถใชเทคโนโลยีในการเผยแพรผลงานศิลปะของตนเองสู

สังคมและคนควาเพ่ิมพูนความรูท่ีนอกเหนือจากการเรียนรูจากแบบฝกทักษะ 

5. สาระการเรียนรู 

 ดานความรู (K)  

ทัศนธาตุท่ีเก่ียวกับการนํามาใชสรางงานทัศนศิลป ไดแก จุด เสน  สี  น้ําหนัก  รูปรางรปูทรง พ้ืนผิว 

ดังนั้นแบบฝกทักษะชุด ทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป มาใหนักเรียนไดฝกฝนตามข้ันตอนอยาง

ละเอียดจากเรื่องงายๆมาหาเรื่องท่ียากข้ึน โดยการปฏิบัติตามคําสั่งและรูปแบบท่ีใหปฏิบัตินักเรียนสามารถ

เพ่ิมเติมความรูไดจากการศึกษาจากอินเตอรเน็ตประกอบการเรียน  ใชสื่อจากสิ่งแวดลอมในธรรมชาติมาเปน

ตนแบบในการศึกษา 

ดานทักษะ (P) 

นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะจากการวาดเสนเทคนิคตางๆโดยเริ่มจากการใชจุด  เสน สี น้ําหนักแสง

เงา รูปรางรูปทรงและพ้ืนผิว มาสรางงานทัศนศิลปเพ่ือถายทอดจินตนาการ  ความคิดสรางสรรคเปนผลงาน

ทัศนศิลปท่ีสมบูรณ 

 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (A)  

 มีความใฝเรียนรู   แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการ

เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ได 

6. จุดเนนสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทักษะศตวรรษท่ี 21 

 1. การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา(Critical Thinking and Problem Solving) 

 2. ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

 3. ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and 

Leadership) 

 4. ทักษะดานการสื่อสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ(Communications,  Information, and Media 

Literacy) 

ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

1. การริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 

2. ทักษะสังคม และสังคมขามวัฒนธรรม 



3. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

คุณลักษณะสําหรับศตวรรษท่ี 21 

 1. คุณลักษณะดานการทํางาน ไดแก การปรับตัว การเปนผูนํา 

 2. คุณลักษณะดานศีลธรรม ไดแก เคารพผูอ่ืน ความซ่ือสัตย ความสํานึกพลเมือง 

7. ช้ินงานหรือภาระงาน 

 1. ชิ้นงานตามข้ันตอนของแบบฝกทักษะ เรื่อง ทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป 

 2. แบบทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียน 

 3. การรวมกันอภิปรายผลงาน 

 4. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะท่ีเกิดจากการใชแบบฝกทักษะ 

 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู   

 ข้ันนํา 

                 1. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถามดังนี้ 

- ทัศนธาตุมีความสําคัญตอการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปอยางไร 

ข้ันสอน 

             1. ใหนักเรียนทบทวนความรูเก่ียวกับทัศนธาตุในการสรางสรรคงานทัศนศิลป  

       2. ใหนกัเรียนดูภาพผลงานการวาดเสนจากการศึกษาธรรมชาติของศิลปนท่ีมีชื่อเสียง เชน ภาพ

วิว 

ทิวทัศน ภาพวาดธรรมชาติ และภาพเหมือนคน 3 - 4 ภาพ จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายทัศนธาตุ

ในผลงานและการนําทัศนธาตุมาสรางสรรคผลงานของศิลปน  

       3. ครูแจกชุดฝกทักษะ “ทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป”ใหนักเรียนคนละ 1 ชุด ครู

อธิบายข้ันตอนการฝกปฏิบัติ แลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  

      4. อภิปรายซักถามนักเรียนถึงปญหาในการใชแบบฝกทักษะ มีความไมเขาใจหรือหรือมีปญหา

การปฏิบัติอยางไรพรอมท้ัง สาธิตและเสนอแนวทางการแกปญหา 

     5. ใหนักเรียนคัดเลือกผลงานตนเองท่ีคิดวาสวยงามท่ีสุดมาคนละหนึ่งภาพ นําเสนอเทคนิควิธีการ

สรางภาพ ความคิดสรางสรรค ปญหาและแนวทางการกปญหาใหเพ่ือนๆฟง 

      6. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 5 คน เพ่ือจัดนิทรรศการผลงานศิลปะท่ีเกิดจากการใชแบบฝก

ทักษะท่ีบอรดภายในหองเรียน 

     7. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายผลและชื่นชมผลงานนิทรรศการศิลปะท่ีบอรดภายในหองเรียน 

ข้ันสรุป 

      1. ครูกลาวชื่นชมผลการปฏิบัติงานของนักเรียนและสรุปองคความรู ปญหาและแนวทางการ

แกปญหาท่ีไดรับจากการศึกษาแบบฝกทักษะเรื่อง “ทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป” 



     2. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง “ทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป”ใหนักเรียนทํา 

9. ส่ือการสอน 

1.หนังสือเรียนศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 2. แบบฝกทักษะเรื่อง “ทัศนธาตุกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป” 

 3. สิ่งแวดลอมในธรรมชาติรอบตัว 

 4. ภาพผลงานศิลปะของศิลปน 

10. แหลงเรียนรู 

 1. หองสมุดโรงเรียน 

 2. สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 

 3. ภาพผลงานศิลปะ 

4. สื่อทางอินเตอรเน็ต 

11. การวัดและประเมินผล 

 11.1 การประเมินตามจุดประสงค/ตัวชี้วัด 

จุดประสงค วิธีการวัดประเมินผล เคร่ืองมือวัด เกณฑการใหคะแนน เกณฑการ

ผาน 

1.อธิบายคุณคาและ

ความสําคญัของทัศนธาตุท่ี

นํามาใชสรางสรรคงานศลิปะ

จากการศึกษาตนแบบจาก   

ธรรมชาติ  (K) 

ทดสอบ แบบทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียน 

ขอละ 1 คะแนน รอยละ 50 

 ผานเกณฑ 

2.วิเคราะหหลักการใชทัศนธาตุ

ดวยวิธีวาดเสนจากการศึกษา

ธรรมชาติ  (P) 

ผลงานจากการปฏิบัติ

แบบฝกทักษะ 

แบบประเมินผล

งาน 

1.การวิเคราะห

เทคนิค (20 คะแนน) 

2.หลักการจดั

องคประกอบภาพ  

(30 คะแนน) 

3.ความคิด

สรางสรรค 

(30 คะแนน) 

4.ความประณีต 

สวยงามความ

สมบูรณของงาน 

(20 คะแนน) 

รอยละ 60 

ผานเกณฑ 



3.วิพากษวิจารณผลงานดวย

ความช่ืนชมผลงานการวาดเสน

จากธรรมชาติของเพ่ือนและ

ของตนเอง (A)      

-การนําเสนอผลงาน

และวิพากษวิจารณ 

-การปฏิบัติงานกลุม 

แบบสังเกต

พฤติกรรมการเขา

รวมกิจกรรมกลุม 

แบบประเมินผลงาน 

และกระบวนการ

ปฏิบัติงานกลุม 3 

  

11.2 การประเมินสมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นการประเมิน แหลง วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 
เกณฑการให

คะแนน 

1. สมรรถนะ 

1.1 ความสามารถในการ

สื่อสาร 

 

ในช้ันเรียน 

การนําเสนอผลงานหนา

ช้ันเรียน 

แบบประเมิน 

การนําเสนอผลงาน 3 

1.2 ความสามารถในการคิด ในช้ันเรียน ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน 

และกระบวนการ

ปฏิบัติงานกลุม 

รอยละ 60 

ผานเกณฑ 

1.3 ความสามารถในการ

แกปญหา 

 ประเมินผลงานและ

กระบวนการปฏิบัติงาน

กลุม 

แบบประเมินผลงาน 

และกระบวนการ

ปฏิบัติงานกลุม 

3 

1.4 ความสามารถในการใช

ทักษะชีวิต 

 ประเมินผลงานและ

กระบวนการปฏิบัติงาน

กลุม 

แบบประเมินผลงาน 

และกระบวนการ

ปฏิบัติงานกลุม 

3 

1.5 ความสามารถในการใช

เทคโนโลย ี

อินเตอรเน็ต ความแปลกใหมดาน

ความรูความคิดสรางสรรค 

แบบประเมินผลงาน 

 

รอยละ 60 

ผานเกณฑ 

อยูอยางพอเพียง ในช้ันเรียน

การปฏิบัติ

กิจกรรม 

การนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การปฏิบัติงาน 

แบบสังเกต 

3 

มุงมั่นในการทํางาน ในช้ันเรียน

การปฏิบัติ

กิจกรรม 

ประเมินผลงานและ

กระบวนการปฏิบัติงาน

กลุม 

แบบประเมินผลงาน 

และกระบวนการ

ปฏิบัติงานกลุม 

3 

ใฝรูใฝเรียน อินเตอรเน็ต ความแปลกใหมดาน

ความรูความคิดสรางสรรค 

แบบประเมินผลงาน 

 

รอยละ 60 

ผานเกณฑ 

มีจิตสาธารณะ ในช้ันเรียน

การปฏิบัติ

กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

3 

 

 



12. ขอเสนอแนะ 

 ในการใชแบบฝกทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนจะใชไดผลดีกับนักเรียนท่ีมีความสนใจจริงและ

ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตาม นักเรียนบางคนไมมีความรับผิดชอบคุณครูตองพยายามติดตามและเสริมแรงการ

ทํางานและชวยเหลือนักเรียนบางคนท่ีไมมีความสามารถทางศิลปะเพ่ือใหทํางานทันเพ่ือนๆและมีความสุขกับ

การสรางสรรคงานทัศนศิลปตอไป 
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