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ค าน า 

 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สาระทัศนศิลป์
เป็นสาระที่ 1 ในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ ซึ่งเป็นสาระที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพ รู้ซึ้งถึงคุณค่าของศิลปะ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
ปัจจุบันและอนาคตของผู้เรียน     นอกจากนั้นกิจกรรมศิลปะยังสามารถพัฒนาผู้เรียน ในทุกด้าน เช่น 
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ต่อ
ชีวิตประจ าวันและบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ 
         โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ โดยก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สาระการเรียนรู้   ตัวชี้วัดชั้นปี  กระบวนการเรียนรู้  สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล   เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
          เนื่องจากสาระทัศนศิลป์ เป็นสาระท่ีมุ่งเน้นทักษะ เจตคติ และความคิดสร้างสรรค์ 
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียน    กิจกรรมการเรียนการสอน จึงเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  หลักและ
ทฤษฎีทางศิลปะ  ทัศนธาตุ ต่างๆรวมทั้ง การปั้น  การแกะสลัก   การพิมพ์ภาพ  การประดิษฐ์วัสดุ  
เศษวัสดุ  คุณค่าของงานทัศนศิลป์  การสาน  การถัก  การทอ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน ความรู้  ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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หลักการ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ น าเสนอกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
งานศิลปะ ทั้งในรูปแบบเนื้อหาและเทคนิควิธีการ อันส่งผลต่อความงาม ความประณีต ละเอียดอ่อน 
น าไปสู่การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์   บนพื้นฐานของมรดกทางวัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และสากล ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากจินตนาการ ประสบการณ์และ
โลกทัศน์ที่กว้างไกล ตระหนักถึงบทบาท ความส าคัญของงานศิลปะ สามารถถ่ายทอดความรู้สึก ทัศนคติที่
มีต่อสิ่งที่พบเห็นออกมาเป็นผลงานได้อย่างอิสระ และสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

ความส าคัญ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   จินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่าซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์ ดังนั้นกิจกรรมศิลปะจึงสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
เชื่อมั่นในตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการรับรู้ทางศิลปะ การเห็นภาพรวม การ
สังเกตรายละเอียด สามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ได้ด้วยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 

 

ธรรมชาติของวิชา 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระฯ ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
จินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้                                                                                                                                       

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทาง
ศิลปะ    เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงออกอย่างอิสระ โดยมีสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 



 

 

       ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้าง และน าเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดย   สามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของ              

 
ศิลปะในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สาระท่ี  1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1     สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 
มาตรฐาน ศ 1.2    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

                                                                                                                                  
คุณภาพผู้เรียน 

                      เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศิลป์ แล้ว ผู้เรียนจะมีจิตใจที่งดงาม    มีสุนทรียภาพ รักความ
สวยงาม ความเป็นระเบียบ รับรู้อย่างพินิจพิเคราะห์ เห็นคุณค่าความส าคัญของศิลปะ ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติ สามารถค้นพบ
ศักยภาพความสนใจของตนเองอันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพทางศิลปะ มี
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นพัฒนาตนเองได้ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มี
สมาธิในการท างาน มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
 

จบชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี  3 
  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุ ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ มีทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี 
โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างทัศนศิลป์ตามที่คน
ชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง 
    

             รู้และเข้าใจความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 
 
 
 



 

 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
  รู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสง เงา มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วนความสมดุล
น้ าหนัก แสง เงา ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ เช่น 
งานสื่อผสม  งานวาดภาพระบายสี  งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถสร้างแผนภาพ แผนผัง 
และภาพประกอบเพ่ือถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ และ
สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ที่แตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการลด และเพ่ิมในงานปั้น การสื่อ
ความหมายในงานทัศนศิลป์ของคน  รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนรู้และเข้าใจคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 
         รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิต และสังคม  อิทธิพลของความเชื่อ 
ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      

 

 



 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรู้ 

 ตัวชี้วัด ระบุสิ่งที่ผู้เรียนรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่ง
สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการ
ก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญในการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 

  สาระท่ี  1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่ง

ต่างๆรอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
• รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่างๆ
รอบตวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 

2. บอกความรู้สึกท่ีมีต่อธรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว 

• ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงาม  
ไม่เป็นระเบียบของสภาพในห้องเรียน 

3. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

• การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน้ ามัน 
ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้ า ดินสอสี 
สร้างงานทัศนศิลป์ 

4. สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิค
ง่ายๆ 

• การทดลองสีด้วยการใช้สีน้ า สีโปสเตอร์ สี
เทียน และสีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น 

5. วาดภาพระบายสีธรรมชาติตามความรู้สึกของ
ตนเอง 

• การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของ
ตนเอง 

ป.2 1. บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น รูปกลม รี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และ
กระบอก 

2. ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 

• เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ เช่น งานวาด งานปั้น 
และงานพิมพ์ภาพ 

3. สร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น 
รูปร่าง 

• เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ 
เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                    
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงาน
ทัศนศิลป์ 3 มิติ 

• การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 
3 มิติ 

5. สร้างภาพปะติด โดยการตัดหรือฉีกกระดาษ • ภาพปะติดจากกระดาษ 
6. วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว
ของตนเองและเพ่ือบ้าน 

• การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว 

7. เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น 
รวมถึงเนื้อหา เรื่องราว 

• เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์ 

8.  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้าง
เคลื่อนไหว 

• งานโครงสร้างเคลื่อนไหว 

ป.3 1. บรรยายรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ 

• รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป์ 

2. ระบุวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงาน
ทัศนศิลป์ 

• วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงานทัศนศิลป์ ประเภท
งานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 

3. จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องสี รูปร่าง 
รูปทรง และพ้ืนผิว 

• เส้น สี รูปร่าง พื้นผิว ในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 

4. วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว • การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวด้วย 
สีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ 

5. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์
งานปั้น 

• การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานปั้น 

6. วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จาก
เหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และ
พ้ืนผิว 

• การใช้เส้น รูปร่าง ณุปทรง สี และพ้ืนผิว  
วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก 

7. บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ 

• วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

8. ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุง ในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเอง 

• การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง 

9. ระบุและจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ ที่เน้นในงาน
ทัศนศลิป์นั้นๆ 

• การจัดกลุ่มของธาตุตามทัศนธาตุ 

10. บรรยายลักษณะรูปร่าง ณุปทรงในงานการ
ออกแบบสิ่งต่างๆที่มีในบ้านและโรงเรียน 

• รูปร่าง รูปทรง ในงานออกแบบ 

                                                                                                                                                                                



 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงใน

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
• รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
และงานทัศนศิลป์ 

2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสี
วรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ 

• อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและวรรณะเย็น 

3. จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น รูปร่าง 
รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่ว่าง 

• เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่ว่าง 
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างสรรค์
งามพิมพ์ภาพ 

• การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานพิมพ์ภาพ 

5. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายสี 

• การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการวาดภาพระบายสี 

6. บรรยายลักษณะของภาพ โดยเน้นเรื่องการจัดระยะ
ความลึก น้ าหนัก และแสงเงาในภาพ 

• การจัดระยะความลึก น้ าหนัก และแสงเงา 
ในการวาดภาพ 

7.วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณอุ่นและสีวรรณเย็น 
ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 

• การใช้สีวรรณะอุ่นและใช้สีวรรณะเย็น  
วาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 

8. เปรียบเทียบความคิด ความรู้สึก ที่ถ่ายทอดผ่าน
ทางทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น 

• ความเหมือนและแตกต่างในงานทัศนศิลป์ 
ความคิด ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ 

9. เลือกใช้วรรณสีเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก  
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

• การเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึก 

ป.5 1. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่
ปรากฏในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

• จังหวะ ต าแหน่งของสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์ 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ต่างกัน 

• ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ 

3. วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และ
วรรณะสี 

• แสงเงา น้ าหนัก และวรรณสี 

4. สร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ ามันหรือดินเหนียว โดย
เน้นการถ่ายทอดจินตนาการ 
 

• การสร้างงานปั้นเพื่อถ่ายทอดจินตนาการ 
ด้วยการใช้ดินน้ ามันหรือดินเหนียว 

5. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวาง
ต าแหน่งของสิ่งต่างๆในภาพ 
 

• การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 

               
                                                                                                                                                          



 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 6. ระบุปัญหาในการจัดิงค์ประกอบศิลป์และการสื่อ

ความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอก
วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

• การจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อ
ความหมายในงานทัศนศิลป์ 

7. บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มี
ผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

• ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ 

ป.6 1. ระบุคู่สีตรงข้ามและอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรง
ข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 

• วงสีธรรมชาติ และสีคู่ตรงข้าม 

2. อธิบายหลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุลใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ 

• หลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล  
ในงานทัศนศิลป์ 

3. สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ โดยใช้
หลักการของแสงเงาและน้ าหนัก 

• งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติและ3 มิติ 

4. สร้างสรรค์งานปั้น โดยใช้หลักการเพ่ิมและลด • การใช้หลักการเพิ่มและลดในการสร้างสรรค์
งานปั้น 

5. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูปและ
พ้ืนที่ว่าง 

• รูปและพ้ืนที่ว่างในงานทัศนศิลป์ 

6. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้คู่สีตรงข้าม หลักการ
จัดขนาด สัดส่วน และความสมดุล 

• การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้สีคู่ตรง
ข้าม หลักการจัดขนาด สัดส่วน และความ
สมดุล 

7. สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง  
และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราว
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ 

• การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง 
และภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
 

                              
 



 

 

สาระท่ี  1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน

ทัศนศิลป์ที่เป็นผลมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 

 
1. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 

 
ป.2 

1. บอกความส าคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็น 
ในชีวิตประจ าวัน 

 ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ใน      
ท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงาน และวัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ 

 งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

ป.3 1 .เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
2. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้าง 
งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการสร้าง 
     งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 
ป.4 

1. ระบุและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ใน
เหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

2.  บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างๆ 

 งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ 

 
ป.5 

1. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของ งาน
ทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ 

 ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ 

2. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

 งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ป.6 1. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิต
และสังคม 

 บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม 

2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธา
ในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น 

3. ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่
มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล 

 อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อ
การสร้างงานทัศนศิลป์ 
 

                                                                                                                 
 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
เค้าโครงรายวิชา  (Course Outline) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวาดภาพและระบายสี 
          เส้น   :  การใช้เส้นต่างๆวาดภาพ รูปร่าง ลักษณะขนาดของสิ่งของที่พบเห็นรอบตัว ตาม
ธรรมชาติ หรือ ตามท่ีสร้างข้ึนเอง 
              สี      :  ทดลองใช้สีเทียน สีไม้ สีน้ า ฯลฯ ในการระบายสีภาพตามความรู้สึก 
         อุปกรณ์ :  การเลือกใช้ และการดูแลรักษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 การปั้น การแกะสลัก และการพิม 
              การปั้น :   รู้จักวธิีการจัดแตง่ดินน้ ามันให้เป็นรูปทรงต่างๆ  ตามท่ีก าหนด  
             การพิมพ์ : จากแม่พิมพ์ธรรมชาติ   การพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ  การเป่าสี และการรีดสี 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์วัสดุ และเศษวัสดุ 
             3.1  การประดิษฐ์จากกระดาษ 
                - การฉีก  ได้แก่ การใช้มือฉีกกระดาษเป็นชิ้นเลก็ปะติดเป็นภาพ และการใช้ไม้   บรรทัดช่วยในการ
ฉีก 
                 - การตัด     ได้แก่ การตัดเป็นรูปภาพทางเรขาคณิต น ามาประกอบเป็นภาพตาม นิทานที่
เล่าให้ฟัง การทาบแบบ ตัด ตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ เป็น ของเล่น ของใช้และของประดับ 
                - การพับ ได้แก่ การพับเป็นรูปร่าง ประกอบเป็นของเล่น ของใช้และของประดับ  

                - การพับครึ่ง  ตัด  เป็นรูปร่าง การพับกลับไปกลับมา การพับตัดฉลุอย่างง่าย 
                  - การม้วน     ได้แก่ การม้วนกระดาษเป็นรูปทรงกระบอก ทรงกรวย ประกอบเป็นของใช้ 
               3.2  การประดิษฐ์วัสดุ 
                                 - การประดิษฐ์จากกระดาษรูปทรงกลมตามความคิดสร้างสรรค์  
                                 - การประดิษฐ์จากลวดก ามะยี 
               - การประดษิฐ์จากวัสดุ สื่อผสม เป็นของใช้ของเล่น    
               - การถักการร้อยวัสดุต่างๆ 
               3.3  การประดิษฐ์เศษวัสดุ 
              - การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณค่าของงานทัศนศิลป์  ( สาน ถัก ทอ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ) 
            -  การสานเบื้องต้น ( ลาย  1 ) 
                            -  สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ว่าว  ตุง  ) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 



 

 

ประถมศึกษาปีท่ี 2  
เค้าโครงรายวิชา  (Course  Outline) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวาดภาพและระบายสี 
                      - เส้นชนิดต่างๆ ที่น ามาประกอบเป็นรูปภาพ                 
                      - สี   วรรณะของสี  น้ าหนัก  ระยะ  และความรู้สึกท่ีเกิดจากสี 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การปั้น  การแกะสลักและการพิมพ์ภาพ 
                      - การปั้น     รู้จักวิธีการจัดแต่งดินน้ ามัน ดินเหนียว ให้เป็นรูปต่างๆ ตามที่ก าหนด  
                      - การพิมพ์   พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือจากหมึกพิมพ์   การพิมพ์ภาพด้วยส่วนต่างๆของพืช  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   การประดิษฐ์วัสดุ และเศษวัสดุ 
   3.1  การประดิษฐ์จากกระดาษ 
      - การฉีกด้วยมือ 
     - การพับเป็นรูป3 มิติ การพับครึ่งตัด   
                      - การพับตัดฉลุ  การพับกลับไปกลับมาแล้วตัด 
     - การตัดรูปเรขาคณิต  การทาบแบบตัด        
    - การม้วน  เป็นรูปทรงกระบอก  ทรงกรวย   
        3.2  การประดิษฐ์วัสดุ 
                  - การประดิษฐ์จากลวดก ามะหยี่ 
                  - การประดิษฐ์จากผ้า 
                  - การประดิษฐ์งานเคลื่อนไหว 
                  - การประดิษฐ์ดอกไม ้
                   - การประดิษฐ์จากลูกปัด 
      3.3  การประดิษฐ์เศษวัสดุ 
                  - การน าเศษวัสดุที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของเล่นและของใช้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4 คุณค่าของงานทัศนศิลป์  (  สาน  ถัก ทอ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ) 
       - การสานลาย 1 แล้วน าไปประกอบเป็นของใช้ 
       - การปักแผ่นเฟรม 
                                - ว่าวจากกระดาษสา 

 
 
 
                                                                                                                                                                     

 
 



 

 

ประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                                                                           
เค้าโครงรายวิชา (Course  Outline) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวาดภาพและระบายสี 
             1. 1  ทัศนธาตุ ในงานทัศน์ศิลป์     - เส้น ความหมายและการน าไปใช้ 
                                                        - น้ าหนักและแสงเงา 
                                                        - สี ชนิด , การใช้สี , วงจรสี 
                                        - รูปร่าง รูปทรง และการออกแบบ  
             1. 2  อุปกรณ์ การใช้และการดูแลรักษา 
             1.3เทคนิคการวาดภาพระบายสีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและจากจินตนาการ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การปั้น การแกะสลัก และการพิมพภ์าพ 
 2.1 การปั้น  จากดินน้ ามันเป็นรูปอิสระ   การปั้นดินขาวด้วยวิธีขด   
                2.2  การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปั้น 

 2.3  การพิมพ์แบบสเตลซิล (Stencil) 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์วัสดุ และเศษวัสดุ 
     3.1  การประดิษฐ์จากกระดาษ    - การตัดกระดาษรูปทรงเรขาคณิตมาประกอบเป็นลวดลายต่างๆ  
                                       - การทาบแบบตัด    และ การพับเป็นรูป 3 มิต ิ 
                                                         - การกรีดกระดาษเป็นเส้นประกอบเป็นของตกแต่ง 
                                                        - การน ารูปวงกลมมาประกอบเป็นของใช้              
    3.2  การประดิษฐ์จากวัสดุ            - การประดิษฐ์ดอกไม ้
                                          - การประดิษฐ์งานเคลื่อนไหว 
                                        - การประดิษฐ์จากลูกปัด     ไหมพรม          
                3.3  การประดิษฐ์เศษวัสดุ  - การน าเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นของเล่นและของใช ้                                                                                                                                                                   
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณค่าของงานทัศนศิลป์   ( สาน ถัก ทอ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ) 
                    4.1  ลายไทยเบื้องต้น 
                                    - ที่มาของลายไทย 
                            - ส่วนต่างๆของลายไทย 
                                    - ลายตาอ้อย 
                                    - สีที่ใช้ในลายไทย      
                    4.2  การสาน 
                                       - การสานลายสาน 2 
                                    - วัสดุ อุปกรณ์ในการสาน 

                                                                                                                                                                



 

 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 
เค้าโครงรายวิชา  (Course  Outline) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวาดภาพและระบายส ี
   - ความหมาย และความส าคัญของทัศนธาตุ ทัศนศิลป์ 
                  - เส้น และการสร้างภาพด้วยเส้น 
  - เทคนิคการสร้างภาพ 
  - สีและการใช้สี ( สีวรรณะอุ่น วรรณเย็น ) 
  - รูปร่าง รูปทรง น้ าหนักและแสงเงา 
  - การวาดภาพคน 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การปั้น การแกะสลัก และการพิมพ์ภาพ 
                   - อุปกรณ์การใช้และการดูแลรักษา 
   - ประเภทของการปั้น  การพิมพ์ และการแกะสลัก 
   - การพิมพ์ด้วยเชือก 
   - การปั้นจากเยื่อกระดาษ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การประดิษฐ์วัสดุ และเศษวัสดุ 
   - ความหมายของวัสดุ และเศษวัสดุ  
   - การประดษิฐ์ของใช้จากกระดาษต่างๆ 
   - การประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ 
   - การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  คุณค่าของงานทัศนศิลป์  ( สาน  ถัก ทอ และภูมิปัญญาท้องถิน่ ) 
                   - การเขียนลายกระจังตาอ้อย 
                   - การสานจากวัสดุธรรมชาติ 
                      - การปักบนแผ่นเฟรม 
 

 
 
                                                                                                                                                                      
 
 

 

 
 



 

 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 
เค้าโครงรายวิชา (Course  Outline) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวาดภาพและระบายสี 
                             สี -    อุปกรณ์ และเทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ 
                           -    วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี 
                           -    การวาดภาพหุ่นนิ่ง 
                             -    องค์ประกอบศิลป์ 
                           เส้น : เส้น ความหมาย ความรู้สึก และการใช้เส้นในงานทัศนศิลป์ 
                              -    การออกแบบเขียนลวดลายด้วยเส้น 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การปั้น แกะสลัก  และการพิมพ์ภาพ 
   2.1  การปั้น  
          - อุปกรณ ์การใช้ และการดูแลรักษา 
          - ประเภทของการปั้น แกะสลัก และการพิมพ์ภาพ 
                            - การปั้นจากจินตนาการ 
                      2.2  การพิมพ์ภาพ 
                            - การสร้างแม่พิมพ์ 
                            - การพิมพ์แบบสเตนซิล 
                            - การจัดองค์ประกอบในภาพ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์วัสดุ และเศษวัสดุ 
          - อุปกรณ์ การใช้และการดูแลรักษา  
          - การประดิษฐ์จากกระดาษ 
          - การประดิษฐ์จากวัสดุและวัสดุธรรมชาติ     
                 - งานโครงสร้าง  
                            - สร้างความสมดุลด้วยงานแขวน 
                            - งานปะติดกระดาษ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณค่าของงานทัศนศิลป์ สาน ถักทอ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                            - การเขียนลายไทย 
                                 - ลายดอกสี่กลีบ 
                                 - โครงร่างของลาย 
                                 - การระบายสีลายไทย 
                                 - การเขียนภาพประเพณีและวัฒนธรรม 
                                  - การสานด้วยวัสดุ 
                                                                                                                                                    

  



 

 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
เค้าโครงรายวิชา (Course  Outline) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวาดภาพและระบายสี 
    - อุปกรณ์ การใช้ และการดูแลรักษา 
    - ความหมายและความส าคัญของทัศนธาตุ ทัศนศิลป์ 
             - เทคนิคการสร้างภาพ 
          - สีและการใช้สี 
          - รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน น้ าหนัก และแสงเงา 
          - องค์ประกอบศิลป์ 
          - การวาดภาพคน/สัตว์/ทิวทัศน์/หุ่นนิ่ง 
                            - การออกแบบลวดลาย 
                           - การเขียนภาพประกอบเรื่อง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การปั้น  การแกะสลัก  และการพิมพภ์าพ 
        - อุปกรณ์  การใช้ และการดูแลรักษา 
        - ประเภทของงานปั้น  งานพิมพ์ และแกะสลัก 
             - การปั้นลอยตัว 
                                   - การแกะสลัก 
                                   - งานพิมพ์มัดย้อม 
             - งานบาติกกระดาษสา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์วัสดุ และเศษวัสดุ 
       -  ความหมายของวัสดุ และเศษวัสดุ 
       -  การประดิษฐ์จากวัสดุ 
       -  การประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
                              - การประดิษฐ์งานหนัง 
                              - อุปกรณ์ การใช้ และการดูแลรักษา 
       -  การประดิษฐ์งานช่างไม ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณค่าของงานทัศนศิลป์  ( สาน  ถัก ทอ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ) 
   - ความส าคัญของศิลปะไทย 
                                  - การเขียนลายและส่วนต่างๆ ของลาย 
  - การผูกลาย 
  - การเขียนภาพไทย  
  - การสานจากวัสดุเหลือใช้ 
                                                                   

                                                                                      



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

       ศ 11111    ทัศนศิลป์ 1    ( Visual  Art   1 )           ประถมศึกษาปีท่ี  1                    จ านวน   3   คาบ  /  
สัปดาห ์ :   78  ช.ม.  /   ป ี                                                    

    
               เป็นการจัดการศึกษาที่ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม  ตลอดจน
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ ในการสร้างผลงานศิลปะ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ บนพื้นฐานของหลักการ 
เหตุผล คุณธรรม จริยธรรม และที่ส าคัญยิ่งคือ การสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแสดงความเคารพ  
เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความมุ่งม่ันเพ่ือผลส าเร็จของงานโดยอาศัยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไทย และสากลเป็นพื้นฐาน 
  เน้นการฝึกทักษะ การวาดภาพ การปั้น การพิมพ์ภาพ การประดิษฐ์วัสดุ และเศษวัสดุ  
ตลอดจนพ้ืนฐาน  การฉีก ตัด  พับ  ม้วน  สาน และการรู้คุณค่าของงานทัศนศิลป์ รวมไปถึงการ
พัฒนาให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน อย่างมีความสุข การดูแลและ
เก็บรักษาอุปกรณ์  การท าความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน และสามารถน าความรู้ไปบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
 

ศ 12111  ทัศนศิลป์ 2  ( Visual  Art   2 )    ประถมศึกษาปีที่  2   จ านวน  3  คาบ / สัปดาห:์   
78  ช.ม.  /   ป ี    
                                                  
               เป็นการจัดการศึกษาที่ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์
งานศิลปะจากการจัดกิจกรรม ที่ใช้วัสดุอุปกรณ์  และ เทคนิควิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือพัฒนา
ทักษะกระบวนการ ในการสร้างผลงานศิลปะ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตน
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ  ตามความสนใจ บนพ้ืนฐานของหลักการ เหตุผลทางศิลปะ  
คุณธรรม จริยธรรม และที่ส าคัญยิ่งคือ การสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแสดงความเคารพ เทิดทูนใน
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความมุ่งมั่นเพ่ือผลส าเร็จโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไทย และสากลเป็นพื้นฐาน 
  เน้นการฝึกทักษะ การวาดภาพ การปั้น การพิมพ์ภาพ การประดิษฐ์วัสดุ และเศษวัสดุ 
ตลอดจนพ้ืนฐาน  การฉีก ตัด  พับ  ม้วน  สาน การเย็บปัก  และการรู้คุณค่าของงานทัศนศิลป์ 
รวมไปจนถึงการสร้างคุณลักษณะ   อันพึงประสงค์ที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน อย่างมีความสุข 
การดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนการท าความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน และสามารถน า
ความรู้ไปใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 



 

 

                                                                                                                                    
    

 
        ศ 13111   ทัศนศิลป์ 3 ( Visual  Art   3 )      ประถมศึกษาปีที่  3  จ านวน 2  คาบ / สัปดาห์ :  
52  ช.ม.  /   ป ี                                                     

 
            เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบ    เนื้อหา  
ตลอดจนเทคนิควิธีการ  ทักษะกระบวนการ  ในการสร้างผลงานศิลปะ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้
ความสามารถของตนสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ   บนพ้ืนฐานของหลักการ    เหตุผล  
คุณธรรม  จริยธรรม  และที่ส าคัญยิ่งคือ การสร้างสรรค์งานเพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ด้วยความมุ่งมั่น เพ่ือผลส าเร็จโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น   
วัฒนธรรมไทย และสากลเป็นพ้ืนฐาน  
            การเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ     การวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ การกรีด
เจาะ การประดิษฐ์จากวัสดุ และเศษวัสดุ   งานสานเบื้องต้น  ศิลปะไทย ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมไปถึงการสร้างคุณลักษณะที่ดีในการท างาน   การดูแลรักษาอุปกรณ์  และการท าความ
สะอาดสถานที่ปฎิบัติงานและสามารถน าความรู้ ไปใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 
 

ศ 14111 ทัศนศิลป์ 4  ( Visual  Art   4 )   ประถมศึกษาปีท่ี 4   จ านวน  2  คาบ / สัปดาห์  :   
52   ช.ม.  /   ปี                                                      
 
  เป็นการจัดการศึกษาที่  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   เข้าใจ  ในหลักและทฤษฎี
ทางศิลปะ การเลือกใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์  รูปแบบของงาน   เทคนิควิธีการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ในลักษณะต่างๆ  ทั้งการวาดภาพ การประดิษฐ์   การปั้น   การพิมพ์   ตลอดจนภูมิ
ปัญญาไทย  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิด สร้างสรรค์ ความสามารถของตน
สร้างสรรค์ผลงานได้ตามความสนใจอย่างอิสระ   บนพื้นฐานของหลักการ    เหตุผล  คุณธรรม 
จริยธรรม และท่ีส าคัญยิ่งคือการสร้างสรรค์งานเพ่ือแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย์   ด้วยความมุ่งมั่นเพ่ือผลส าเร็จโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมไทยและ
สากลเป็นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทักษะกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งการรู้คุณค่าในงาน
ทัศนศิลป์    รวมไปจนถึงการสร้างคุณลักษะอันพึงประสงค์ที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข  และสามารถน าความรู้ไปใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้สาระอ่ืนๆได้อย่างเหมาะสม 
 

                                                                                                                                                     



 

 

 
        

        

  ศ 15111  ทัศนศิลป์ 5 ( Visual  Art   5  )   ประถมศึกษาปีที่  5        จ านวน  2  คาบ / สัปดาห์ :  
52   ช.ม.  /   ปี                                                      

 
  เป็นการศึกษาหลักและทฤษฎีทางศิลปะ การเลือกใช้และ การดูแลรักษาอุปกรณ์ เทคนิค
วิธีการสร้างงาน ทัศนศิลป์ในลักษณะต่างๆ   ฝึก ปฏิบัติ การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งการวาดภาพ   การประดิษฐ์ การปั้น การพิมพ์   ศิลปะไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล และที่ส าคัญยิ่งคือการสร้างสรรค์งานเพ่ือแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบัน
ชาติ  ศาสนา    พระมหากษัตริย์  นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  การบูรณาการกับการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ต่างๆ และน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
 
 
 

      ศ 16111  ทัศนศิลป์ 6  ( Visual  Art   6  )   ประถมศึกษาปีท่ี  6   จ านวน  2  คาบ / สัปดาห ์ :  
52  ช.ม.  /   ป ี                                                      

 
  เป็นการศึกษาหลักและทฤษฎีทางศิลปะ  เรียนรู้ทัศนธาตุต่างๆที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์  การเลือกใช้และ การดูแลรักษาอุปกรณ์  เทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในลักษณะ
ต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติ การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการวาดภาพ   การประดิษฐ์ 
การปั้น การพิมพ์  ศิลปะไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภูมิปัญญาไทยและสากลตลอดจนการ
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแสดงถึงความรัก ความศรัทรา ในสถาบันชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย์ 
โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ใช้ทักษะกระบวนการในการสร้าง
ผลงาน ด้วยเทคนิควิธีการ วัสดุ อุปกรณ์  และสื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลายตามความสนใจและ
พัฒนาการ อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสามารถใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  การบูรณาการกับการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ 
และน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 
 



 

 

 
 

                                                                                                                                                       

การจัดการเรียนรู ้
 

  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดบูรณาการ เนื้อหาร่วมกับทุกสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น เป็นการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในทุกด้านดังนี้ 
 1. พัฒนาการทางสติปัญญา  ให้มีความรอบรู้เป็นล าดับจนถึงขั้นสามารถใช้วิจารณญาณ 
เพ่ือประเมินและตัดสินใจ เลือกสิ่งที่ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และ
ส่วนรวม 
 2. พัฒนาการทางจิตใจ  ให้มีความสามารถในการรับรู้ สนองตอบ  เลือกค่านิยมที่ถูกต้อง มี
คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจนเป็นคุณลักษณะประจ าตัวที่ดีงาม ท าให้เกิดความมั่นคงทาง
จิตใจ และอารมณ์ 
 3. พัฒนาการทางสังคม ให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง  สามารถปฏิบัติตามกฎ และกติกาของ
ส่วนรวม และสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นได้ทั้งผู้น า และผู้ตาม  ยอมรับความสามารถ
ของตนเอง และผู้อ่ืน         มีจิตส านึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย 
สามารถปรับวัฒนธรรมอื่นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย เพ่ือรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพของชาติไทย 
 4. พัฒนาการทางร่างกาย  โดยสามารถใช้ทักษะในการท างานได้เหมาะสมกับพัฒนาการของ
ร่างกายตามวัย 
 5. พัฒนาความสามารถในการบูรณาการทักษะพ้ืนฐานทางร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา
จนสามารถรู้จักแก้ปัญหาได้ในทางที่ถูกที่ควร  เมื่อเผชิญปัญหาและการเปลี่ยนแปลง อันจะ
ก่อให้เกิดความสงบสุขแห่งตนและส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 6. พัฒนาศักยภาพตามความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถพิเศษให้ปรากฏ เพ่ือเป็น
ประโยชน์แห่งตน ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณค่า และความหมายแห่งชีวิต พร้อมที่จะน าไป
ริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามโอกาสอันควร 
 โดยผ่านกระบวนการฝึกทักษะเบื้องต้นในการสร้างงานศิลปะ  การรู้จักสังเกตขั้นตอนการ
ท างานมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ในการ
ท างานตามสถานการณ์อย่างหลากหลาย มีความสุข และสนุกในการเรียน รักและเห็นคุณค่าใน
ผลงานที่ตนเองท าขึ้น มีความรับผิดชอบและสามารถตัดสิน วิจารณ์ผลงานทั้งของตนเอง และผู้อ่ืน
ได้อย่างมีเหตุผล 
ตามวัย 

 



 

 

 

กระบวนการเรียนรู้ 
             การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ควรมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้เรียน ผู้สอน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เรียนต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนด้วยสมอง กาย ใจ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะจึงเพ่ิมประสบการณ์การท างานตามสถานการณ์ให้มากยิ่งขึ้นไปตามวัย 
               ในการจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ 
ให้เห็นคุณค่าของตนเอง เพ่ือการแสดงออกอย่างอิสระ เพ่ิมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติได้จริง เพ่ิม
โครงงานตามศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข มีเสรีภาพ ในการเรียนและแสวงหาความรู้ได้เองตามความ
ต้องการ 
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1. การเรียนรู้แบบพัฒนาความสามารถในกระบวนการคิดของผู้เรียน       เป็นยุทธศาสตร์
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีการใช้ข้อมูล ทางศิลปะและกระบวนการคิดของตนเอง และการเรียนรู้จะเกิดขึ้น
ได้ด้วยการตัดสินใจ/เลือกยุทธศาสตร์กระบวนการ/ประเมินตนเอง/วางแผนปฏิบัติงาน/ลงมือปฏิบัติงาน/
ตรวจสอบและปรับปรุงผลงานอยู่เสมอ 
                 คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( Creative Thinking ) ด้วยการสร้างแนวคิดใหม่/แสวงหาพิจารณา
ทางเลือกอย่างหลากหลาย/ประยุกต์ปรับเข้าหาแนวทาง/ส ารวจทางเลือกที่เหมาะสม/ตั้งข้อตกลงร่วมกัน 
                คิดวิเคราะห์  ( Critical Thinking ) ด้วยกระบวนการตรวจสอบ/ท าให้ชัดเจนจัดระบบ/ให้
เหตุผล/วิเคราะห์/ท าให้กระจ่างชัด/ตั้งสมมติฐาน/ท านาย/ประเมิน/สังเคราะห์ 
                คิดไตร่ตรอง ( Reflective Thinking ) วิธีนี้จะคิดด้วยการตั้งค าถามถามตนเอง/เชื่อมโยง
ความคิดก่อนหน้าความคาดหวังและประสบการณ์ปัจจุบันเข้าด้วยกัน/ประเมิน/วิเคราะห์ตั้งสมมติฐาน/
แสวงหาพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม 

                                   2. การเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ( Constructivism )     เป็น
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ศิลปะด้วยการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เป็นวิธีการแสวงหาความรูด้วยการปฏิบัติ 
ทดลองหาเหตุผลด้วยตนเอง สัมผัสจริงด้วยตนเอง สรุปด้วยตนเองเป็นประสบการณ์ตรง 

             3. การเรียนรู้แบบการประเมินตนเอง ( Self Assessment )  เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้
ศิลปะที่มีการล าดับขั้นตอนไว้ชัดเจนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือประเมินเพ่ือนในชั้นเรียน
อย่างมีเหตุมีผล 
            4. การเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหา ( Problem-based Learning )     เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้
ศิลปะที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเอง หาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตั้งแต่การก าหนดปัญหาและค้นหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีและข้ันตอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
           5. การเรียนรู้แบบเชื่อมโยงบูรณาการความรู้สหสาขา ( Multidisciplinary Approach ) 
    เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ศิลปะที่สามารถบูรณาการการเชื่อมโยงความรู้ และกระบวนการทั้งในกลุ่ม
สาระฯและระหว่างกลุ่มสาระฯ 
 



 

 

                                                                                                                                                               

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือและเอกสารประกอบการสอนเก่ียวกับการวาดภาพ การปั้น 
การพิมพ์ และการประดิษฐ์ 

         2.   สื่อ  วีดิทัศน์  และสารสนเทศต่างๆ 
         3.   วิทยากร   ผู้รู้  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
         5. ตัวอย่างกิจกรรม 
        6. วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
        7. แผนภาพแสดงขั้นตอนการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          



 

 

   เอกสารอ้างอิง         

                                            
กระทรวงศึกษาธิการ.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551. 
โกสุม   สายใจ.  2542   สีและการใช้สี.  อัมรินทร์พริ้นติ้ง.  กรุงเทพมหานคร. 
จรัสศรี   พัวจินดาเนตร และ  ธนศร  เลิศรัตนอมรกุล.  2549.  พฤกษาพาเพลิน.  ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร. 
จุลทรรศน์  พยาฆรานนท์.  2526. หนังสือเรียนศิลปศึกษา  รายวิชา ศ 0199 ศิลปะไทย 1  ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 , 2.  ไทยวัฒนาพานิช.  กรุงเทพมหานคร. 
ชะลูด   นิ่มเสมอ.  2531.  องค์ประกอบของศิลปะ.  ไทยวัฒนาพานิช.  กรุงเทพมหานคร. 
ชูศักดิ์   ไทยพาณิชย์.  2548.  การเขียนเส้นเป็นลวดลาย.  บริษัทวาดศลิป์จ ากัด.  กรุงเทพมหานคร. 
เชิดชัย  เพชราพันธ์.  2529.  ลายไทย.  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.  กรุงเทพมหานคร. 
เทคนิคการวาดภาพ  ตอบปัญหาการวาดภาพ http://ageumz.hypeamart.nex/Drawinghtm/ 
ธรัชชานนท์  ตาไธสง.  2546.  หลักการศิลปะ.  บริษัทวาดศิลป์  จ ากัด.  กรุงเทพมหานคร. 
น. ณ ปากน้ า.  หลักการใช้สี.  ไทยวัฒนาพานิช.  กรุงเทพมหานคร. 
บุญรอด  บัวเจริญ.  2546.  ทัศนศิลป์ระดับประถมศึกษา.  โอเดียนสโตร์.  กรุงเทพมหานคร. 
ปิยะมาศ  ประทุมมา.  สานกระดาษ.  ส านักพิมพ์แม่บ้าน จ ากัด.  กรุงเทพมหานคร. 
ประเสริฐ  ศีลรัตนา.  2530.  เทคนิคการสร้างภาพ.  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.  กรุงเทพมหานคร. 
ประเสริฐ  ศีลรัตนา.  2538.  ออกแบบลวดลาย.  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.  กรุงเทพมหานคร. 
มัย   ตะติยะ ภาพทิวทัศน์  บริษัท วาดศิลป์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
พิษณุ  ประเสริฐผล  วาดเส้นว้ยดินสอ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร  
มานพ  ถนอมศรี.  2546.  ศิลปะส าหรับครู.  สิปประภา.  กรุงเทพมหานคร. 
รจนา  เชื้อชม.  สนุกสนานกบังานกระดาษ. ส านักพิมพ์แม่บ้าน จ ากัด.  กรุงเทพมหานคร. 
รวบรวมงานจิตรกรรม สถาปัตยกรรมและวรรณกรรม http://geocities.com/athens/Forum/5501/ 
รวบรวมเรื่องศิลปะและการออกแบบ  http://Prop3d.com/ 
วิรุณ  ตั้งเจริญ.  2539.  ทฤษฎีสี.  โอเดียนสโตร์.  กรุงเทพมหานคร. 
เศรษฐมันตร์  กาญจนกุล. 2547. เส้นสายลายไทย.  ชุดลายไทยฉบับสมบูรณ์. เศรษฐศิลป์.
กรุงเทพมหานคร. 
ศิริพงษ์  พะยอมแย้ม. ศิลปกรรมไทยพื้นบ้าน. ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.  กรุงเทพมหานคร. 
ศูนย์กลางแสดงศิลปะร่วมสมัย  http://www.dass.co.th//gph.html/ 
ห้องแสดงผลงานศิลปะ  http://www.thaiartnet.com/ 
อนันท์  ประภาโส.  วาดเส้น. ส านักพิมพ์ ตะวัน. กรุงเทพมหานคร. 
อารี  สุทธิพันธ์.  การระบายสีน้ า.  ส านักพิมพ์กระดาษสา. กรุงเทพมหานคร.  

                                                                                                                                                        

http://ageumz.hypeamart.nex/Drawinghtm/
http://geocities.com/athens/Forum/5501/
http://prop3d.com/
http://www.dass.co.th/gph.html/
http://www.thaiartnet.com/


 

 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกล่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ   

สาระที่  1  ทัศน์ศิลป ์

อาจารย์ยมนา           สีทะลา                      ผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรมย์          ละม้ายอินทร์             ผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 
อาจารย์สุมิตรา            เลี้ยงจรูญรัตน์            ผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่  2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากูร           เหมยะรัตน ์               ผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่  3 
อาจารย์เฉลิมชัย                      หนองแส                    ผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่  4 
อาจารย์รุ่งนภา                  อัศวนิรันดร               ผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่  5 
อาจารย์ระมิงค์พร        ทองค าฟู                     ผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่  6 
อาจารย์สมร                 พ่ึงฉิ่ง                      ผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


