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การสอน วิชาศิลปะ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จ บรรลุ
จุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร  ให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาภายในเล่ม ชุดการเรียนรู้  
การจัดท าชดุการเรียนรู้ ประกอบด้วย  ค าแนะน าส าหรับครู ค าแนะน าส าหรับ
นักเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบความรู้  ใบงาน และ แบบทดสอบ    
หลังเรียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ชุดการเรียนรู้เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์  
ในการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

รินลดา   เลาะหะนะ

ค ำน ำ

ก
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สำระที่ 1 : ทัศนศิลป์

มาตรฐาน ศ. 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ตามจินตนาการ  
ความคิดสร้างสรรค์  และวิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  คุณค่างานทัศนศิลป์  
ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิด  ต่องานศิลปะอย่างชื่นชม  และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน

ตัวชี้วัด

ศ.1.1 ป.4/-3 จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ 
ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว 
และพื้นที่ว่าง

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

1
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้

2

ด้ำนควำมรู้ (K) 
-อธิบายความหมาย ความส าคัญของทัศนธาตุได้ 
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (P) 
-ตระหนักถึงความส าคัญของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ 
ด้ำนคุณลักษณะ (A) 
-มีวินัยใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการท างานและมกีระบวนการท างานกลุ่ม 
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1. ครูควรจัดเตรียมชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์
ซึ่งประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน  
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  ใบความรู้  ใบงาน  เฉลยใบงาน  
แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  บรรณานุกรม

2. ใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน 
3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนเรียน 
4. แจก ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์  ใหน้ักเรียนศึกษาและ 

แนะน าวิธีใช้เพ่ือนักเรียนจะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกต้อง 
5. ด าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
6. ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา ครูควรให้ค าแนะน า 
7. หลังจากนักเรียนศึกษา ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ครูและนักเรียน ควรช่วยกันสรุปและให้นักเรียนท ากิจกรรมตามที่  ก าหนดให้ และ  
ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

8. ครูบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนไว้เพื่อประเมินการพัฒนาและความก้าวหน้า
หากมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑค์รูควร จัดสอนซ่อมเสริม

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ส ำหรับครู
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1. น าชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์ 
มาใช้ในการเรียนทุกครั้ง 

2. ปฏิบัติตามกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนที่ครูผู้สอน
ก าหนดไว้ ได้แก่ ทดสอบก่อนเรียน ปฏิบัติกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบ ทุกกิจกรรมและทดสอบหลังเรียน 

3.  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ และ ท ากิจกรรม
ที่ครูมอบหมายให้ด้วยความสามารถและตั้งใจ 

4.  เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ ไม่ขาดเรียน 
5.  หากไม่เข้าใจให้นักเรียนสอบถามจากครูผู้สอน หรือ

กลับไปทบทวนจาก ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนธาตุ
สร้างสรรค์

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน
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อ่านค าแนะน า

ทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรมกำรเรียนรู้

ท ำใบงำน

ทดสอบหลังเรียน

ล าดบัขั้นตอนการใช้ชุดกำรเรียนรู้

ไม่ผ่ำนเกณฑ์

ศึกษำชุดกำรเรียนรู้ชุดต่อไป

ผ่ำนเกณฑ์

แผนภูมิ  ล ำดับข้ันตอนกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้

5
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ก่อนที่เพื่อนๆ จะศึกษำ ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ทัศนธำตุ
สร้ำงสรรค์  ชุดที่ 5 รูปร่ำง  รูปทรง  ขอให้เพ่ือนๆ                       
มำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อน  เพ่ือให้ทรำบว่ำ
เรำมีควำมรู้ พื้นฐำนมำกน้อยเพียงใด  ผลกำรสอบเป็น
อย่ำงไรนั้นไม่ได้น ำไปใชใ้นกำรตัดสินผลกำรเรียน ไม่ต้อง
กังวลนะครับ

เปิดไปท ำ แบบทดสอบก่อนเรียน
ในหน้ำต่อไปค่ะ
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__________________________________________________________
ค ำชี้แจง   จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในช่องว่างที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว   

ลงในกระดาษค าตอบ

ชุดกำรเรียนรู้      เรื่อง ทัศนธำตสุร้ำงสรรค์     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิปะ (ทัศนศิลป์)    
ชุดท่ี 5  รูปร่ำง  รูปทรง       ช้ันประถมศึกษำปีที ่4 จ ำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. รูปร่าง  หมายถึงอะไร
ก. การน าเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้าง  ความยาว
ข. สิ่งทีป่รากฎบนพ้ืนระนาบ
ค. สิ่งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด
ง. สิ่งที่เป็นรูปมาปรากฎบนพื้นผิว 

2. ลูกฟุตบอล  มีรูปร่างอย่างไร

ก. ข. 

ค. ง. 

3. ข้อใดเป็นรูปทรง

ก.                     ข.

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

5. หนังสือเล่มหนา ๆ  มีรูปร่างเหมือนข้อใด

ก.                       ข. 

ค.                       ง. 

6. ข้อใดเป็นรูปทรงเรขาคณิต

ก.                       ข. 

ค.                       ง. 
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7.พีระมิด มีรูปร่างเหมือนข้อใด

ก.                       ข. 

ค.                       ง. 



8. ข้อใดคือลักษณะของรูปทรงที่ถกูตอ้ง
ก. รูปทรงมี 2 มิติ 
ข. รูปทรงไม่มีน้ าหนัก
ค. รูปทรงมี 3 มิติ
ง. รูปทรงไม่มีปริมาตร

9. สิ่งใดมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก
ก. ตู้เย็น
ข. ถ่านไฟฉาย
ค. ไม้บรรทัด
ง. พัดลม

10.             เราใช้รูปร่างนี้แทนสัญลักษณ์ข้อใด
ก. ท้องฟ้า
ข. ฟักทอง
ค. ก้อนเมฆ
ง. หัวใจ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ ค ำตอบ

1 ก

2 ก

3 ข

4 ค

5 ข

6 ง

7 ค

8 ค

9 ข

10 ง
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ข้อ ก ข ค ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คะแนนเต็ม 10

คะแนนได้

ผลกำรประเมิน
 ดีมาก 
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

(ลงชื่อ)................................ผู้ประเมิน
(นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ)

วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ.........

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนนระหว่าง  9-10  อยู่ในเกณฑ์     ดีมาก
คะแนนระหว่าง  7-8  อยู่ในเกณฑ์     ดี
คะแนนระหว่าง  5-6   อยู่ในเกณฑ์     พอใช้
คะแนนระหว่าง  1-4  อยู่ในเกณฑ์    ปรับปรุง

กระดำษค ำตอบ

11

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        



12

รูปร่ำง  รูปทรง หมำยถึงอะไร  และมีควำมส ำคัญ
อย่ำงไรต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ น๊ำ

เพ่ือนๆอยำกรู้แล้วใช่ไหมคะ
ไปหำค ำตอบกันดีกว่ำค่ะ
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ใบควำมรู้ที่ 1

13

ควำมหมำย
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รูปร่ำง หมำยถึง การน าเส้น                  
มาประกอบกันให้เกิดความกว้างและ

ความยาว ไม่มีความหนาหรือความลึก  
มีลักษณะ 2 มิติ

รูปร่ำง
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ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

รูปทรง

รูปทรง หมำยถึง การน าเส้นมาประกอบกัน
ให้เกิดความกว้าง ความยาว 
และความหนาหรือความลึก มีลักษณะ 3 มิติ



ใบควำมรู้ที่ 2

15

ประเภทของรูปร่ำง  รูปทรง

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

รูปร่ำง รูปทรงธรรมชำติ  หมายถึง  รูปร่างที่ถ่ายทอดแบบ
มาจากธรรมชาติท่ีพบเห็นอยู่ทั่วไป เช่น คน สัตว์ พืช ฯลฯ



16

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

รูปร่ำง รูปทรงเรขำคณิต หมายถึง รูปร่างรูปทรงที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมีโครงสร้างที่แน่นอน เช่น วงกลม
รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือรูปหลายเหลี่ยม เป็นต้น

รูปร่ำงเรขำคณิต 

รูปทรงเรขำคณิต

http://4.bp.blogspot.com/_HwcBxMCG92U/TIsw4T-NaiI/AAAAAAAAABo/6Ow4X85YhaA/s1600/357PIC_1096.jpg
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ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

รูปร่ำง รูปทรงอิสระ หมายถึง  รูปร่างที่มลีักษณะ
ไม่แน่นอน ไม่สามารถคาดเดาได้ว่ารูปร่างจะ
เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวไปในรูปแบบใดหรือ
ทิศทางใด

http://1.bp.blogspot.com/_HwcBxMCG92U/TIsxYyfQenI/AAAAAAAAABw/ECHmMqAzkPE/s1600/Clip_22.jpg


ใบงำนที่ 1
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ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้

รูปร่ำง  หมำยถึง _____________________________
___________________________________________
___________________________________________

รูปทรง  หมำยถึง _____________________________
___________________________________________
___________________________________________

รูปร่ำง รูปทรงเรขำคณิต  หมำยถึง ________________
___________________________________________
___________________________________________

รูปร่ำง รูปทรงอิสระ  หมำยถึง ____________________
___________________________________________
___________________________________________



ใบงำนที่ 2

19

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนสังเกตภำพทำงด้ำนซ้ำยมือ  แล้ววำดรูปร่ำงของส่ิงนั้น                  
ลงในกรอบด้ำนขวำมือ

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

1.

2.

3.

4.



ใบงำนที่ 3

20

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนดูภำพ  แล้วเขียนบอกว่ำภำพใดมีรูปทรง
อย่ำงไร

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

ภำพที่ ชื่อภำพ รูปทรงที่สังเกตได้

1

543

2



ใบงำนที่ 4

21

ค ำชี้แจง : จำกรูปภำพที่ก ำหนด ให้นักเรียนวำดเป็นรูปร่ำง
และรูปทรงลงในช่องตำรำงที่ก ำหนด

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

รูป รูปร่ำง รูปทรง



ใบงำนที่ 5

22

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ภำพตำมจินตนำกำร  โดยมีองค์ประกอบ
ของรูปร่ำง รูปทรง

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        



เฉลยใบงำนที่ 1

23

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้

รูปร่ำง  หมำยถึง _____________________________
___________________________________________
___________________________________________

รูปทรง  หมำยถึง _____________________________
___________________________________________
___________________________________________

รูปร่ำง รูปทรงเรขำคณิต  หมำยถึง ________________
___________________________________________
___________________________________________

รูปร่ำง รูปทรงอิสระ  หมำยถึง ____________________
___________________________________________
___________________________________________

กำรน ำเส้นมำประกอบกันให้เกิดควำมกว้ำง
และควำมยำว ไม่มีควำมหนำหรือควำมลึก  
มีลักษณะ 2 มิติ

กำรน ำเส้นมำประกอบกันให้เกิดควำมกว้ำง 
ควำมยำว และควำมหนำหรือควำมลึก 
มลีักษณะ 3 มิติ

รูปร่ำงที่มีลักษณะ
ไม่แน่นอน ไม่สำมำรถคำดเดำได้ว่ำรูปรำ่งจะเปลีย่นแปลงหรือ
เคลื่อนไหวไปในรปูแบบใดหรือทิศทำงใด

รูปร่ำงรูปทรงที่มนษุย์
สร้ำงสรรค์ข้ึนมีโครงสร้ำงที่แน่นอน เช่น วงกลม
รูปสำมเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือรูปหลำยเหลี่ยม เป็นต้น



เฉลยใบงำนที่ 2

24

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนสังเกตภำพทำงด้ำนซ้ำยมือ  แล้ววำดรูปร่ำงของส่ิงนั้น                  
ลงในกรอบด้ำนขวำมือ

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

1.

2.

3.

4.



เฉลยใบงำนที่ 3

25

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนดูภำพ  แล้วเขียนบอกว่ำภำพใดมีรูปทรง
อย่ำงไร

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

ภำพที่ ชื่อภำพ รูปทรงที่สังเกตได้

1 กระติกน้ า ทรงกระบอก

2 ไอศกรีม ทรงกรวย

3 แก้วน้ า ทรงกระบอก

4 ไมโครเวฟ ทรงสี่เหลี่ยม

5 ลูกแก้ว ทรงกลม

1

543

2



เฉลยใบงำนที่ 4

26

ค ำชี้แจง : จำกรูปภำพที่ก ำหนด ให้นักเรียนวำดเป็นรูปร่ำง
และรูปทรงลงในช่องตำรำงที่ก ำหนด

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

รูป รูปร่ำง รูปทรง



เฉลยใบงำนที่ 5

27

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ภำพตำมจินตนำกำร  โดยมีองค์ประกอบ
ของรูปร่ำง รูปทรง

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน



28

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

เป็นยังไงกันบ้ำงครับ  เม่ือได้ศึกษำ  ชุดกำรเรียนรู้แล้ว
เพ่ือนๆ ได้ควำมรู้มำกน้อยแค่ไหนกัน
เรำลองไปท ำแบบทดสอบ  เพ่ือประเมินควำมรู้กันดีกว่ำครับ

เปิดไปท ำ แบบทดสอบหลังเรียน
ในหน้ำต่อไปค่ะ



__________________________________________________________
ค ำชี้แจง   จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในช่องว่างที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว   

ลงในกระดาษค าตอบ

ชุดกำรเรียนรู้      เรื่อง ทัศนธำตสุร้ำงสรรค์     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิปะ (ทัศนศิลป์)    
ชุดท่ี 5  รูปร่ำง  รูปทรง       ช้ันประถมศึกษำปีที ่4 จ ำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบหลังรียน

29

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

1. หนังสือเล่มหนา ๆ  มีรูปร่างเหมือนข้อใด

ก.                       ข. 

ค.                       ง. 

2.             เราใช้รูปร่างนี้แทนสัญลักษณ์ข้อใด
ก. ท้องฟ้า
ข. ฟักทอง
ค. ก้อนเมฆ
ง. หัวใจ

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



30

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

7. พีระมิด มีรูปร่างเหมือนข้อใด

ก.                       ข. 

ค.                       ง. 

4. สิ่งใดมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก
ก. ตู้เย็น
ข. ถ่านไฟฉาย
ค. ไม้บรรทัด
ง. พัดลม

5. รูปร่าง  หมายถึงอะไร
ก. การน าเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้าง  ความยาว
ข. สิ่งทีป่รากฎบนพ้ืนระนาบ
ค. สิ่งที่เกิดจากการเคล่ือนที่ของจุด
ง. สิ่งที่เป็นรูปมาปรากฎบนพื้นผิว 

6. ข้อใดเป็นรูปทรง

ก.                     ข.

ค.                     ง. 
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ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

10. ลูกฟุตบอล  มีรูปร่างอย่างไร

ก. ข. 

ค. ง. 

9. ข้อใดเป็นรูปทรงเรขาคณิต

ก.                       ข. 

ค.                       ง. 

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



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ ค ำตอบ

1 ข

2 ง

3 ค

4 ข

5 ก

6 ข

7 ค

8 ค

9 ง

10 ก

32

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        



ข้อ ก ข ค ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คะแนนเต็ม 10

คะแนนได้

ผลกำรประเมิน
 ดีมาก 
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

(ลงชื่อ)................................ผู้ประเมิน
(นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ)

วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ.........

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนนระหว่าง  9-10  อยู่ในเกณฑ์     ดีมาก
คะแนนระหว่าง  7-8  อยู่ในเกณฑ์     ดี
คะแนนระหว่าง  5-6   อยู่ในเกณฑ์     พอใช้
คะแนนระหว่าง  1-4  อยู่ในเกณฑ์    ปรับปรุง

กระดำษค ำตอบ

33

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        



บรรณำนุกรม

34

ชุดการเรียนรู้   เร่ือง ทัศนธาตุสร้างสรรค์   ชุดที่ 5 รูปร่าง  รูปทรง             นางสาวรินลดา   เลาะหะนะ                        

กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้กลุม่สำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ  ตำมหลักสูตร           
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน  พุทธศักรำช  2551. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งและ                  
พัสดุภัณฑ์, 2551.

_______________. หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน  พุทธศักรำช 2551. กรุงเทพฯ : 
คุรสภาลาดพร้าว, 2551.

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,ส านัก. สำระและมำตฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ ในหลักสูตรกำรศกึษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551.  
กรุงเทพมหานคร : การชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด, 2553.

กุศยา แสงเดช. ชุดกำรสอน. กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาระบบการพิมพ์,  2545.
ทวีศักดิ์  จริงกิจ  และคณะ. คู่มือครู  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ศลิปะ ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษำปทีี่ 4. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2554.
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