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ค ำน ำ

ก

แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)             
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ไดจ้ัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ที่เน้นศักยภาพ  ดี  เก่ง  มีสุข  เป็นการสรุปเนื้อหา                        
วิธีการเรียนจากง่ายไปหายากสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้

แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะเลม่นี้ ประกอบไปด้วย จุดประสงค์                  
การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน                 
ใบความรู้  แบบฝึกทักษะ  เฉลยแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน  บรรณานุกรม

ผู้จัดท าขอขอบพระคุณผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องที่ช่วยให้การจัดท าแบบฝึก
ทักษะการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป)์  ชั้นประถมศึกษา     
ปีที่  4 ส าเร็จไปได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิง่ว่าแบบฝกึทักษะการเรียนรู้ศิลปะเล่มนี ้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องศิลปะได้ดียิ่งขึ้น

นายเติมพงษ์ โคตรชมภู

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง
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ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับครูผู้สอน

1. ครูควรจัดเตรียมแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ  เล่มท่ี 2 รูปร่างรูปทรง
ซึ่งประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน  
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  ใบความรู้  แบบฝึกทักษะ  เฉลยแบบฝึกทักษะ  
แบบทดสอบ หลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  บรรณานุกรม

2. ใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักเรียน 
3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนเรียน 
4. แจกแบบฝึกทักษะให้นักเรียนศึกษาและแนะน าวิธีใช้เพื่อนักเรียนจะได้ปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง 
5. ด าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
6. ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา ครูควรให้ค าแนะน า 
7. หลังจากนักเรียนศึกษาแบบฝึกทักษะงานทัศนศิลป์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูและ

นักเรียน ควรช่วยกันสรุปและให้นักเรียนท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดให้ และท า 
แบบทดสอบหลังเรียน 

8. ครูบันทึกคะแนนของนักเรียน แต่ละคนไว้เพื่อประเมินการพัฒนาและความก้าวหน้า 
หากมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑค์รูควร จัดสอนซ่อมเสริม
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ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับผู้เรียน

1. น าแบบฝึกทักษะ มาใช้ในการเรียนทุกครั้ง 
2. ปฏิบัติตามกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนที่ครูผู้สอนก าหนดไว้ ได้แก่ ทดสอบ 

ก่อนเรียน ปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ ทุกกิจกรรมและทดสอบหลังเรียน 
3. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ และ ท ากิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้                        

ด้วยความสามารถและตั้งใจ 
4. เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ ไม่ขาดเรียน 
5. หากไม่เข้าใจให้นักเรียนสอบถามจากครูผู้สอน หรือกลับไปทบทวน

จากแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง

2
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อ่านค าแนะน า

ทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

ท าแบบฝึกทักษะ

ทดสอบหลังเรียน

ไม่ผ่านเกณฑ์

ศึกษาแบบฝึกทักษะเล่มต่อไป

ผ่านเกณฑ์

ล าดบัขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะ
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1. นักเรียนบอกความหมายของรูปร่างรูปทรงในงานศิลปะได้
2. นักเรียนบอกลักษณะของรูปร่างรูปทรงต่าง ๆ ได้ที่
3. นักเรียนสามารถวาดและสร้างสรรค์งานศลิปะจากรูปร่างรูปทรงต่างๆ ได้ 

- รูปร่างรูปทรง

4

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องรูปร่างรูปทรง
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน____________________________________________________
ค าช้ีแจง   จงท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องว่างที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว   

ลงในกระดาษค าตอบ

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. รูปร่างมีกี่มิติ
ก. 2 มิติ                  ข. 3 มิติ                  
ค. 4 มิติ                  ง. 5 มิติ

2. สิ่งใดมีรูปร่างอิสระ
ก. กล่องพัสดุ
ข. ไม้บรรทัด
ค. ใบไม้
ง. ดวงอาทิตย์

3. รูปร่างเรขาคณิตคือข้อใด
ก. สุนัข                   ข. ดอกไม้
ค. ก้อนเมฆ              ง. สามเหลี่ยม

4. ข้อใดคือลักษณะของรูปร่าง รูปทรงภายในภาพ
ก. รูปร่าง รูปทรงอิสระ
ข. รูปร่าง รูปทรงธรรมชาติ
ค. รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต
ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดคือลักษณะของรูปทรงท่ีถูกต้อง
ก. รูปทรงมี 2 มิติ                                                    
ข. รูปทรงมี 3 มิติ
ค. รูปทรงไม่มีน้ าหนัก                                             
ง. รูปทรงไม่มีปริมาตร

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง
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6. ข้อใดมีรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม
ก.                                   ข.

ค. ง.   

7. รูปสามเหลี่ยมให้ความรู้สึกอย่างไร
ก. มั่นคง                
ข. ลื่นไหล                             
ค. แปรปรวน
ง. เคล่ือนไหว

8. ข้อใดคือรูปทรงอิสระ
ก. รูปทรงท่ีมีโครงสร้างไม่แน่นอน
ข. รูปทรง ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ค. รูปทรง ท่ีเกิดขึ้นจากมนุษย์
ง. รูปทรงท่ีมโีครงสร้างแน่นอน

9.  รูปทรงใด คือรูปทรงเรขาคณิต
ก.                                    ข.

ค.                                    ง.

10. ข้อใดคือความหมายของ รูปทรงจากธรรมชาติ
ก. รูปร่างท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ข. เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ
ค. รูปทรงท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติเช่น คน สัตว์ พืช
ง. รูปทรงท่ีเกิดจากผลงานท่ีมนุษย์สร้างขึ้น
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ข้อ ค าตอบ

1 ก

2 ค

3 ง

4 ง

5 ข

6 ก

7 ก

8 ก

9 ก

10 ค
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน



ความหมายและความส าคญัของรูปร่างรูปทรง

รูปร่าง (Shape) หมำยถึง เส้นรอบนอกทำงกำยภำพของวตัถุ ส่ิงของเคร่ืองใช ้
คน สัตว ์และ พืช มีลกัษณะเป็น 2 มิติ มีควำมกวำ้งและควำมยำว 

รูปทรง (Form) หมำยถึง โครงสร้ำงทั้งหมดของวตัถุท่ีปรำกฎแก่สำยตำใน
ลกัษณะ 3 มิติ คือมีทั้งส่วนกวำ้ง ส่วนยำว ส่วนหนำหรือลึก คือ จะใหค้วำมรู้สึกเป็นแท่ง มี
เน้ือท่ีภำยใน มีปริมำตร และมีน ้ำหนกั

ใบความรู้

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง

8



รูปร่าง รูปทรง

รูปร่ำงในธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเรำมองเห็นไดร้อบ ๆ ตวัเรำ มีรูปร่ำงแตกต่ำงกนัไป 

รูปร่ำงเป็นลกัษณะระนำบแบน 2 มิติ มีควำมกวำ้งกบัควำมยำว เกิดจำกเส้นรอบนอกท่ีแสดงพื้นท่ี
ขอบเขต โดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ
1. รูปร่ำงเรขำคณิต เป็นรูปร่ำงท่ีมีโครงสร้ำงแน่นอนเกิดจำกกำรสร้ำงของมนุษยส์ำมำรถระบุ                 
ช่ือเรียกได ้ซ่ึงพบเห็นในชีวติประจ ำวนั เช่น รูปร่ำงสำมเหล่ียม รูปร่ำงส่ีเหล่ียม เป็นตน้

2.รูปร่ำงอิสระ เป็นรูปร่ำงท่ีไม่มีโครงสร้ำงแน่นอน เปล่ียนแปลงไปตำมกำรเคล่ือนไหวของ
ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ไม่สำมำรถระบุช่ือเรียกไดช้ดัเจน เช่น รูปร่ำงของใบไม ้กอ้นเมฆ ถุงเทำ้ 
เป็นตน้
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รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปทรงท่ีเรามองเห็นในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีลักษณะต่างกันไป 
โดยรูปทรงมีลักษณะเป็น 3  มิติ นอกจากแสดงความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมีความลึก 
หรือความหนาท าให้รูปทรงมีลักษณะสวยงามและสมจริงมากกว่ารูปร่าง  รูปทรง

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ

1. รูปทรงเรขาคณิต เป็นรูปทรงท่ีมีโครงสร้างแน่นอนสามารถระบุชื่อเรียกได้ เช่นทรงสี่เหลี่ยม   
มุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกลม พีระมิด กรวย

2. รูปทรงอิสระ เป็นรูปทรงท่ีมีโครงสร้างไม่แน่นนอน มีท้ังเกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดขึ้น                    
จากมนุษย์สร้างขึ้น เช่น รูปทรงของสัตว์ต่างๆ รูปทรงก้อนหิน รูปทรงรองเท้า

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง
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- รูปร่างและรูปทรงธรรมชาติ

รูปร่างตามธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึง รูปร่าง ที่เกิดขึ้นเอง                          
ตามธรรมชาติที่เราได้พบเห็นกันอยู่ทุกวัน เช่น คน สัตว์ พืช เป็นต้น

รูปทรงจากธรรมชาติ (Natural Form) หมายถึง รูปทรงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติเช่น คน สัตว์  พืช โดยการน ามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ รูปทรง
ประเภทนี้จะให้ความรู้สึกมีชีวิต

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง

11



ตัวอย่างรูปร่างรูปทรง

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง

12

รูปร่างเรขาคณิต

รูปทรง

รูปร่าง

รูปทรงเรขาคณิต



ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบอกความหมายของค าต่อไปน้ี

แบบฝึกทักษะที่  1

1. รูปร่าง
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.  รูปร่างอิสระ

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… …………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.  รูปทรง
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  รูปทรงในธรรมชาติ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนส ำรวจส่ิงต่ำง ๆ รอบตวัจำกนั้นวำดภำพส่ิงท่ีมีรูปร่ำงเรขำคณิต
และรูปร่ำงอิสระพร้อมระบำยสีใหส้วยงำม

แบบฝึกทักษะที่  2

รูปร่างเรขาคณิต

รูปร่างอิสระ

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง
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1.

2.

3.

4.

5.

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนวำดภำพส่ิงของท่ีมีรูปทรงตรงกบัภำพท่ีก ำหนดให้

แบบฝึกทักษะที่  3

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนน ารูปร่างรูปทรง ที่ก าหนดให้มาจัดว่างลงในกรอบให้สวยงาม
พร้อมระบายสี

แบบฝึกทักษะที่  4

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบอกความหมายของค าต่อไปน้ี

แบบฝึกทักษะที่  1

1. รูปร่าง
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  รูปร่างอิสระ

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… …………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  รูปทรง
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  รูปทรงในธรรมชาติ
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง

17

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1

หมำยถึง เส้นรอบนอกทำงกำยภำพของวตัถุ ส่ิงของเคร่ืองใช ้คน สัตว ์
และ พืช มีลกัษณะเป็น 2 มิติ มีควำมกวำ้งและควำมยำว 

หมำยถึง โครงสร้ำงทั้งหมดของวตัถุท่ีปรำกฎแก่สำยตำใน
ลกัษณะ 3 มิติ คือมีทั้งส่วนกวำ้ง ส่วนยำว ส่วนหนำหรือลึก คือ จะให้
ควำมรู้สึกเป็นแท่ง มีเน้ือท่ีภำยใน มีปริมำตร และมีน ้ำหนกั

เป็นรูปร่ำงท่ีไม่มีโครงสร้ำงแน่นอน เปล่ียนแปลงไปตำม                                            
กำรเคล่ือนไหวของธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ไม่สำมำรถระบุช่ือเรียกได้
ชดัเจน เช่น รูปร่ำงของใบไม ้กอ้นเมฆ ถุงเทำ้ 

หมำยถึง รูปทรงท่ีเกิดจำกส่ิงมีชีวติในธรรมชำติเช่น คน สัตว์ พืช
โดยกำรน ำมำถ่ำยทอดเป็นงำนศิลปะในลกัษณะ 3 มิติ รูปทรงประเภทน้ีจะใหค้วำมรู้สึก
มีชีวติ



ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนส ำรวจส่ิงต่ำงๆ รอบตวัจำกนั้นวำดภำพส่ิงท่ีมีรูปร่ำงเรขำคณิต
และรูปร่ำงอิสระพร้อมระบำยสีใหส้วยงำม

แบบฝึกทักษะที่  2

รูปร่างเรขาคณิต

รูปร่างอิสระ

18

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง



1.

2.

3.

4.

5.

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งของที่มีรูปทรงตรงกับภาพที่ก าหนดให้

แบบฝึกทักษะที่  3

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง

19

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3



เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4

20

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนน ารูปร่างรูปทรง ที่ก าหนดให้มาจัดว่างลงในกรอบให้สวยงาม
พร้อมระบายสี

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง



21

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องรูปร่างรูปทรง
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน____________________________________________________
ค าช้ีแจง   จงท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องว่างที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว   

ลงในกระดาษค าตอบ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง

1. ข้อใดคือลักษณะของรูปร่าง รูปทรงภายในภาพ
ก. รูปร่าง รูปทรงอิสระ
ข. รูปร่าง รูปทรงธรรมชาติ
ค. รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต
ง. ถูกทุกข้อ

2. รูปร่างเรขาคณิตคือข้อใด
ก. สุนัข                   ข. ดอกไม้
ค. ก้อนเมฆ              ง. สามเหลี่ยม

3. ข้อใดคือรูปทรงอิสระ
ก. รูปทรงท่ีมีโครงสร้างไม่แน่นอน
ข. รูปทรง ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ค. รูปทรง ท่ีเกิดขึ้นจากมนุษย์
ง. รูปทรงท่ีมีโครงสร้างแน่นอน

4. รูปร่างมีกี่มิติ
ก. 2 มิติ                  ข. 3 มิติ                  
ค. 4 มิติ                  ง .5 มิติ

5. ข้อใดมีรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม
ก.                           ข.

ค.                           ง.



6. ข้อใดคือลักษณะของรูปทรงท่ีถูกต้อง
ก. รูปทรงมี 2 มิติ           
ข. รูปทรงมี 3 มิติ
ค. รูปทรงไม่มีน้ าหนัก   
ง.  รูปทรงไม่มีปริมาตร

7. รูปสามเหลี่ยมให้ความรู้สึกอย่างไร
ก. มั่นคง                
ข. ลื่นไหล                             
ค. แปรปรวน
ง. เคล่ือนไหว

8.  รูปทรงใด คือรูปทรงเรขาคณิต
ก.                                     ข.

ค.                                     ง.

9. ข้อใดคือความหมายของ รูปทรงจากธรรมชาติ
ก. รูปร่างท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ข. เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ
ค. รูปทรงท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติเช่น คน สัตว์ พืช
ง. รูปทรงท่ีเกิดจากผลงานท่ีมนุษย์สร้างขึ้น

10. สิ่งใดมีรูปร่างอิสระ
ก. กล่องพัสดุ
ข. ไม้บรรทัด
ค. ใบไม้
ง. ดวงอาทิตย์

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง
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23

ข้อ ค าตอบ

1 ง

2 ง

3 ก

4 ก

5 ค

6 2

7 ก

8 ง

9 ค

10 ค

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ เลม่ที่  2  รูปร่างรูปทรง

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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