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หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เล่มนี้ จัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้ประเภทของหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
องค์ประกอบทางวิชาการท่ีค่อนข้างถูกต้องและสมบูรณ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน       
การเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560) และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มี
เนื้อหาสาระและกิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียนท่ีมุ่งเน้นทักษะและกระบวนการทางศิลป์ 
มีการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด และข้อเสนอแนะ ซึ่งนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน เพราะถือ
เป็นพื้นฐานส าคัญของการใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0 และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 โดยเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเรียนรู้ได้ท้ังแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ หรือสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้อีกด้วย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหา เพื่อ
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ดังนั้น ผู้ศึกษามั่นใจว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์
ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนชุมชน
บ้านกะมิยอ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
และช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สามารถตอบสนองความต้องการของ
หลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนานักเรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี เป็น
พลเมืองดี มีคุณภาพเห็นคุณค่าของ การเรียนศิลปะ ผลงานศิลปะในชีวิตประจ าวัน และ
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป  
 ผู้จัดท ามุ่งหวังว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานี
ถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จะอ านวยประโยชน์  
แก่ผู้รักการอ่าน นักเรียน และผู้สนใจ ได้เป็นอย่างยิ่ง 
 

นางกอรีเยาะ  เตะย่อ 
ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
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 หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่น
งามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา ตามกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด ซึ่งนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน เพราะถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการใช้
เทคโนโลยีในยุค 4.0 และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้ โดยใช้ร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีแก่นักเรียน ตลอดจนทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหา เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบ่งเป็น 10 เล่ม ดังนี้ 

เล่มที่ 1 ทัศนศิลป์พื้นฐาน 
เล่มที่ 2 รู้จักศิลปะสื่อผสม 
เล่มที่ 3 ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ 
เล่มที่ 4 ศิลปินแห่งเมืองปัตตานี 
เล่มที่ 5 ศิลปวัตถุเมืองปัตตานี 
เล่มที่ 6 ธรรมชาติงานศิลป์ 
เล่มที่ 7 ทะเลแห่งศิลปะ 
เล่มที่ 8 ศิลปะจากพืชผัก 
เล่มที่ 9 วัสดุเหลือใช้สร้างงานศิลป์ 
เล่มที่ 10 ศิลปะจากของใช้ 

 หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์                       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ คือ เล่มที่ 1 ทัศนศิลป์พื้นฐาน 
 
 ทั้งนี้ หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานี
ถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นแบบ      
E-Book มีลักษณะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถสแกนผ่าน QR-Code 
หรือเข้าผ่านลิงค์เว็บไซด์ เพ่ือใช้งานตามปกติ พร้อมกับรูปเล่มจริง ตามลิงค์
ออนไลน์ที่แนบนี้ https://pubhtml5.com/bookcase/spzs 
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เนื่องจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์

ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 เล่มนี้ เป็นแบบ E-Book มีลักษณะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย
สามารถสแกนผ่าน QR-Code หรือเข้าผ่านลิงค์เว็บไซด์ เพื่อใช้งาน
ตามปกติพร้อมกับรูปเล่มจริง ตามลิงค์ออนไลน์ท่ีแนบนี้ 

https://pubhtml5.com/bookcase/spzs ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ศึกษาและท าความเข้าใจคู่มือการใช้และหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book           
ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 เล่มนี้ ให้เข้าใจก่อนน าไปใช้งาน 
 2. จัดเตรียมหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงาม   
งานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ส าหรับแจกให้นักเรียน 
 3. แนะน าการใช้งานหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์
ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 4. ให้นักเรียนลงมือท าแบบทดสอบก่อนเรียนประจ าหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ      
E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 5. เปิดโอการสให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา หรือหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด 
ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ด้วยตนเอง ตามกระบวนการเรียนรูแ้บบใช้โครงงานเป็นฐาน 
 6. ให้นักเรียนทบทวนความรู้ ความเข้าใจด้วยการท ากิจกรรมฝึกทักษะให้ครบถ้วนทุกตอน 
 7. ให้นักเรียนลงมือท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ าหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ       
E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 8. น านักเรียนตรวจค าตอบและเฉลยค าตอบท้ังหมด เพื่อบันทึกคะแนนท้าย
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 หมายเหตุ : หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book นี้ นักเรียนสามารถกลับมาเรียนรู้
และทบทวนได้ภายหลังจากท่ีเรียนเสร็จแล้ว หากนักเรียนไม่เข้าใจหรือต้องการทบทวน
เนื้อหานอกเวลาเรียน ส าหรับกิจกรรมระหว่างเรียนอาจมีท้ังแบบเดี่ยวและกลุ่ม 
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เนื่องจากทัศนศิลป์หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะ
สร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เล่มนี้ เป็นแบบ E-Book มีลักษณะเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถสแกนผ่าน QR-Code หรือเข้าผ่านลิงค์เว็บ
ไซด์ เพื่อใช้งานตามปกติ พร้อมกับรูปเล่มจริง ตามลิงค์ออนไลน์ท่ีแนบนี้ 
https://pubhtml5.com/bookcase/spzs ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจค าชี้แจง และบทบาทนักเรียน เพื่อการใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เล่มนี้ ให้เข้าใจก่อนน าไปใช้งาน 

2. นักเรียนลงมือท าแบบทดสอบก่อนเรียนประจ าหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ          
E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

3. นักเรียนศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานี
ถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยตนเอง ตาม
กระบวนการเรียนรู้ (ด้วยการเรียนรู้แบบ SQ4R) 

4. นักเรียนทบทวนความรู้ ความเข้าใจด้วยการท ากิจกรรมฝึกทักษะให้ครบถ้วนทุกตอน 
5. นักเรียนลงมือท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ าหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ          

E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

6. นักเรียนร่วมตรวจค าตอบและเฉลยค าตอบท้ังหมด เพื่อบันทึกคะแนนท้าย
หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

7. นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนเนื้อหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book        
ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ได้ตลอดเวลา หลังเรียนเสร็จแล้ว หากไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80.00 

หมายเหตุ : หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book นี้ นักเรียนสามารถกลับมาเรียนรู้ 
และทบทวนได้ภายหลังจากท่ีเรียนเสร็จแล้ว หากนักเรียนไม่เข้าใจหรือต้องการทบทวน
เนื้อหานอกเวลาเรียน ส าหรับกิจกรรมระหว่างเรียนอาจมีท้ังแบบเดี่ยวและกลุ่ม 
 

QR-Code 



  

 

จ 

 
ข้อควรระวังและปฏิบัติก่อนการด าเนินการสอน 

1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด 
2. เตรียมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เรียบร้อย 
3. ศึกษารายละเอียดหนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ก่อนการเรียนรู้ 
4. ก าหนดบทบาทสมาชิในกลุ่มทราบถึงการปฏิบัติตมบทบาทต่าง ๆ โดยสมาชิก

ทุกคนในกลุ่มต้องได้ท าทุกบทบาท 
5. ครูผู้สอนชี้แจงวิธีการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book และกิจกรรม            

ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ 
 
ข้อควรระวังและปฏิบัติขณะด าเนินการสอน 

1. ชี้แจงการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ให้นักเรียนทุกคนทราบ 
2.ด าเนินกิจกรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์      

การเรียนรู้ เนื้อหาและเวลาท่ีก าหนด 
3. ครูผู้สอนต้องให้ค าแนะน าและคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
4. ให้นักเรียนเรียนรู้จากหนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ตามขั้นตอนอย่าง

เคร่งครัดและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
5. ตรวจสอบการท างานของนักเรียนและสรุปบทเรียนร่วมกันนักเรียน 

 
ข้อควรระวังและปฏิบัติเมื่อด าเนินการสอนสิ้นสุด 

1. ครูผู้สอนให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจผลงานจากการท าแบบทดสอบและกิจกรรมระหว่างเรียน 
3. ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีระบุไว้ ครูควรให้นักเรียนศึกษาและทบทวนเนื้อหา

ใหม่อีกคร้ังแล้วท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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วิชา ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
ปีการศึกษา 1/2562      เวลา 80 ชั่วโมง 
 
 บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ  สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดง 
จ าแนก เปรียบเทียบ  เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับเกี่ยวกับจังหวะ ต าแหน่งของ สิ่งต่าง ๆ       
ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลปค์วามแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ีสร้างสรรค์
ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกัน  เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี การวาด
ภาพภูมิศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียวและประเพณีวัฒนธรรมในจังหวัดปัตตานี งานปั้นจาก 
ดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัด
วางต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อ
ความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ประโยชน์และ
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคน  ในสังคม  เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการสื่ออารมณ์  ลักษณะของเสียงขับ
ร้องและเครื่องดนตรีท่ีอยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง 
เครื่องดนตรีท าจังหวะและท านองเพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสม
กับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตาม
จินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ คุณค่าของดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราว
ตามความคิดของตน  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อ
ความหมายและการแสดงออกการร ารองเง็ง เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติท่ีมีใน
จังหวัดปัตตานี การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  
แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 
 รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับจังหวะ ต าแหน่งของ สิ่งต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกัน  เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี การวาดภาพ
ภูมิศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียวและประเพณีวัฒนธรรมในอ าเภอวารินช าราบและจังหวัด
ปัตตานี งานปั้นจาก ดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการงานพิมพ์ 



  

 

ช 

ภาพ โดยเน้นการจัดวางต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  
ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสังคม เกี่ยวกับลักษณะ
รูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการสื่ออารมณ์  
ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีท่ีอยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทย
และสากล 5 ระดับเสียง เครื่องดนตรีท าจังหวะและท านองเพลงไทยหรือเพลงสากล หรือ
เพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมใน
การแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ 
คุณค่าของดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบ
เพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนแสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและ         
นาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออกการร า เลียนแบบการเคลื่อนไหวของ
ธรรมชาติท่ีมีในจังหวัดปัตตานี การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ การแสดง
นาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ ของ
ไทย ในแต่ละท้องถิ่น  แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีรักและมุ่งมั่นในการท างาน สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 มาตรฐาน/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 
ศ 2.1  ป.5/1 ,  ป.5/2 ,  ป.5/3 ,  ป.5/4 ,  ป.5/5 ,  ป.5/6 ,  ป.5/7 
ศ 2.2  ป.5/1 ,  ป.5/2 
ศ 3.1  ป.5/1 ,  ป.5/2 ,  ป.5/3 ,  ป.5/4 ,  ป.5/5 ,  ป.5/6 
ศ 3.2  ป.5/1 ,  ป.5/2 

 รวม 6 มาตรฐาน 26 ตัวชี้วัด 
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

1. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ท่ีปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ป.5/1) 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการท่ีต่างกัน (ศ 1.1 ป.5/1) 

3. วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี (ศ 1.1 ป.5/1) 
4. สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ ามัน หรือดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอด

จินตนาการ (ศ 1.1 ป.5/1) 
5. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น การจัดวางต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ        

(ศ 1.1 ป.5/5) 
6. บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสังคม     

(ศ 1.1 ป.5/6) 
7. ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์    

ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ศ 1.1 ป.5/7) 
8. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น     

(ศ 1.2 ป.5/1) 
9. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้        

หรือนิทรรศการศิลปะ (ศ 1.2 ป.5/2) 
 

แนวคิดส าคัญ 
 เส้น สี รูปร่าง พื้นผิว เป็นองค์ประกอบท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีท าให้
เกิดจังหวะต่างๆ อย่างน าสนใจ และเกิดความสวยงาม ซึ่งเราสามารถน าองค์ประกอบเหล่านี้
มาท างานทัศนศิลป์ เพื่อช่วยให้ผลงานทัศนศิลป์มีลักษณะเด่น และมีความน่าสนใจได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ทัศนศิลป์พื้นฐาน 
 1. จังหวะและต าแหน่งกับสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
 2. การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานทัศนศิลป์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับทัศนศิลป์พื้นฐานได้ (K) 
 2. อธิบายเกี่ยวกับทัศนศิลป์พื้นฐานได้ (K) 
 3. ออกแบบ ก าหนด และสร้างสรรค์ผลงานโดยการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วย
หลักการของเอกภาพตามท่ีก าหนดได้ (P) 
 4. เห็นคุณค่าและประโยชนข์องการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยหลักการของเอกภาพ (A) 
 5. มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม (A) 
 6. สามารถในการแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสารความหมาย เชื่อมโยงความรู้ และ     
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (C) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน       
พึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เล่มท่ี 1 ทัศนศิลป์พื้นฐาน 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. กิจกรรมระหว่างเรียน 
 3. แบบทดสอบหลังเรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบกอ่นเรียน  เกณฑ์การประเมนินักเรยีนตอ้งได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
 2. กิจกรรมระหว่างเรียน  เกณฑ์การประเมนินักเรยีนตอ้งได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
 3. แบบทดสอบหลังเรียน  เกณฑ์การประเมนินักเรยีนตอ้งได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
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 หน้า 
ค าน า ก 
ค าชี้แจง ข 
ค าแนะน าส าหรับครู ค 
ค าแนะน าส าหรับนักเรียน ง 
ข้อควรระวังและปฏิบัติ จ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ฉ 
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานี                              
ถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 1 
กะดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 3 
ใบความรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์พื้นฐาน 4 

กิจกรรมท่ี 1 9 
กิจกรรมท่ี 2 10 
กิจกรรมท่ี 3 11 
กิจกรรมท่ี 4 12 
กิจกรรมท่ี 5 13 

แบบทดสอบหลังเรียน 14 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 16 
ภาคผนวก 17 

เฉลยกิจกรรมท่ี 1 18 
เฉลยกิจกรรมท่ี 2 19 
เฉลยกิจกรรมท่ี 3 20 
เฉลยกิจกรรมท่ี 4 21 
เฉลยกิจกรรมท่ี 5 22 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 23 
แบบบันทึกคะแนนผลการท ากิจกรรม 24 
บรรณนุกรม 25 
ประวตัิย่อผู้จัดท า 26 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  ทับหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ข้อใด คือ ลักษณะการจัดจังหวะแบบซ้ ากัน 
 ก. มีลักษณะแบบเดียวกัน   ข. มีลักษณะต่างกัน 
 ค. ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน    ง. ขนาดเล็กไปใหญ่ 
 
2. การท าให้ภาพมีจังหวะที่เหมาะสมควรค านึงถึงสิ่งใด 
 ก. สี      ข. พื้นผิว 
 ค. รูปทรง     ง. พื้นท่ีว่าง 
 
3. การจดัจังหวะที่ดีจะท าใหภ้าพเป็นอยา่งไร 
 ก. รู้สึกร้อนแรง     ข. ดูแล้วสบายตา 
 ค. สร้างความน่าสนใจ    ง. ภาพดูนูนออกมาจากพื้นหลงั 
 
4. ผลงานในข้อใดสามารถให้ประโยชน์ในด้านการสื่อสาร 
 ก. หัวโขน     ข. พระปรางค์ 
 ค. เครื่องใช้ในบ้าน    ง. แผ่นป้ายต่าง ๆ 
 
5. ข้อใดไม่ใช่แหล่งการเรียนรู้ของงานทัศนศิลป์ 
 ก. วีดิทัศน์     ข. หอศิลป์ 
 ค. สิ่งแวดล้อม     ง. สถานบันเทิง 
 
6. ข้อใดไม่ใช่งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม 
 ก. ตุ๊กตาชาววัง     ข. เครื่องป้ันดินเผา 
 ค. ปราสาทหินต่าง ๆ    ง. เฟอร์นิเจอร์รับแขก 
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7. ภาพในข้อใดเป็นการจัดจังหวะแบบสลับไปมา 

 ก.      ข.  
 

 ค.      ง.  
 
8. สถานท่ีใดมีไว้ส าหรับแสดงงานศิลปะ 
 ก. สนามเด็กเล่น    ข. สวนสนุก 
 ค. สวนศิลป์     ง. สวนสัตว์ 
 
9. งานทัศนศิลป์ไม่ได้มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในด้านใด 
 ก. การนอน     ข. การเรียน 
 ค. การโฆษณา     ง. การแต่งกาย 
 
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. เอกภาพ เป็นการจัดภาพให้อยูร่่วมกัน 
 ข. ความสมดุลเป็นการเน้นน้ าหนักด้านใดด้านหนึ่ง 
 ค. ความกลมกลืน เป็นการจัดภาพไม่ให้ขัดแย้งกัน 
 ง. ช่วงจังหวะ เป็นการจัดภาพให้มีความรู้สึกเคลื่อนไหว 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  ทับหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุด 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

รวม  
 
 

 
 
 
 

คะแนนเต็ม 

 

10 คะแนน 
 

................. 
 

คะแนนที่ได้ 
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 เมื่อเรามองสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น เก้าอี้ ดอกไม้ ของเล่น เป็นตัน เราจะเห็นจังหวะ
และต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ หลายลักษณะ เช่น 

  
  ภาพท่ี 1 ภาพต้นไม้ จังหวะแบบท่ีมีการ          ภาพท่ี 2 ภาพแว่นตา จังหวะแบบเหมือนกัน 

    ลดหลั่นของต้นไม้และมีต าแหน่งเรียงต่อกัน       ของแว่นตาและมีต าแหนง่ประสานต่อเนื่องกัน 
        ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

  
ภาพท่ี 3 ภาพบังกะโล จังหวะแบบเท่าๆ กัน ภาพท่ี 4 ภาพขั้นบันได จังหวะแบบไหลลื่น 

ของบังกะโล และมีต าแหนง่เรียงกันอย่างต่อเนื่อง   ของขั้นบันไดและมีต าแหน่งเชื่อมโยงกัน 
 

ท่ีมา : องอาจ  มากสิน. (2551). ทัศนศิลป์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
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 จังหวะ หมายถึง ระยะชิด  ห่างใกล ้ ไกล  ของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม และ     
งานทัศนศิลป์ 
 ต าแหน่ง หมายถึง ต าแหน่งที่อยู่ของสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
 ลักษณะจังหวะของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ แบ่งออก 4 ลักษณะ 
ดังนี้ 
 1. จังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ ากัน หมายถึง การจัดช่วงจังหวะของสิ่งท่ีมี
ลักษณะเดียวกัน ต่อเนื่องกัน และมีระยะห่างเท่า ๆ กัน ท าให้ดูมีระเบียบ แบ่งออกเป็น      
2 ลักษณะ ได้แก ่

1.1 จังหวะแบบเท่า ๆ กนั เป็นการจัดภาพให้มีระยะเท่า ๆ กัน ซ้ า ๆ กัน 
และต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น 
 

                 
      ภาพท่ี 5 ภาพเก้าอี้ จังหวะแบบ                  ภาพท่ี 6 ภาพงานปั้น จังหวะแบบ 

  เท่า ๆ กันของเก้าอ้ี                  เท่า ๆ กันของงานปั่น 
ท่ีมา : องอาจ  มากสิน. (2551). ทัศนศิลป์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

1.2 จังหวะแบบไม่เท่ากัน เป็นการจัดให้มีการสลับหรือสับหว่าง โดยให้มีเส้น
รูปร่าง รูปทรง มีความหนาความบางไม่เท่ากัน และสีให้น้ าหนักอ่อน -แก่ไม่เท่ากัน แต่มี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจท าให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ตื่นเต้น ร่าเริง ขัดแย้ง ก้าวหน้า     
ไม่หยุดนิ่ง เป็นต้น 

       
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 จังหวะแบบไม่เท่ากันของผีเสื้อ ภาพท่ี 8 จังหวะแบบไม่เท่ากันของภาพวาด 
 ท่ีมา : องอาจ  มากสิน. (2551). ทัศนศิลป์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
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2. จังหวะแบบสลบัไปมา หมายถึง การจัดช่วงจังหวะของสิ่งท่ีมีลักษณะต่างกันมา
วางสลับกันอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้น 
 

                      
  
 ภาพท่ี 9 จังหวะแบบสลับไปมาของภาพวาด     ภาพท่ี 10 จังหวะแบบสลับไปมาของลายผ้า 

ท่ีมา : องอาจ  มากสิน. (2551). ทัศนศิลป์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
 3. จังหวะแบบไหลลื่น หมายถึง การจัดช่วงจังหวะให้ได้ความรู้สึกต่อเนื่อง
เชื่อมโยงท าให้เกิดความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหว 
 

              
 ภาพท่ี 11 จังหวะแบบไหลลื่นของเครื่องเล่น    ภาพท่ี 12 จังหวะแบบไหลลื่นของหลังคา 

ท่ีมา : องอาจ  มากสิน. (2551). ทัศนศิลป์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

 4. จังหวะแบบที่มีการลดหลั่น หมายถึง การจัดช่วงจังหวะของวัตถุท่ีเรียงต่อกัน 
โดยเรียงจากเล็กไปใหญ่หรือจากใหญ่ไปเล็ก จากสีอ่อนไปสีแก่ หรือจากผิวเรียบไปหยาบ
แบบอื่น ๆ ท าให้เกิดความรู้สึกในเร่ืองของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือน้อยลง 
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ภาพท่ี 13 จังหวะแบบท่ีมีการลดหลั่นของตุ๊กตา 

ท่ีมา : องอาจ  มากสิน. (2551). ทัศนศิลป์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
ตัวอย่าง การบรรยายจังหวะต าแหน่งของภาพ 

 
  จังหวะแบบเท่าๆ กัน 
  ต าแหน่งของตู้ เป็นการจัดให้มีระยะที่เท่า ๆ กัน 

ประสานต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน 
  เป็นภาพท่ีดูแล้วมีระเบียบ 

 
       ภาพท่ี 14 ตู้สีแดง 

     ท่ีมา : องอาจ  มากสิน. (2551). 
ทัศนศิลป์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

 หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์เป็นการน าทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง        
มาจัดประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความเหมาะสม ท าให้ผลงานน่าสนใจ ซึ่งประกอบไปด้วย 
 2.1 การจัดเอกภาพ เป็นการรวมกลุ่มของรูปร่าง รูปทรง เส้น สีและเนื้อหา 
เรื่องราวของงานทัศนศิลป์ให้สัมพันธ์กัน 
 2.2 การจัดความสมดุล เป็นการจัดวางองค์ประกอบของงานทัศนศิลป์ให้เท่ากันไม่
เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง 
 2.3 การเน้นหรือจุดสนใจเป็นการแสดงจุดท่ีดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป์ 
 2.4 ความกลมกลืน เป็นการน าทัศนธาตุที่มีลักษณะเดียวกันมาจัดวางในงานทัศนศิลป์ 
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ตัวอย่าง การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานทัศนศิลป์ 
 
 

     
 
  ภาพท่ี 15 การจัดเอกภาพ       ภาพท่ี 16 การจัดความสมดุล 
 
 

   
 
    ภาพท่ี 17 การเน้นหรือจุดสนใจ       ภาพท่ี 18 ความกลมกลืน 

ท่ีมา : องอาจ  มากสิน. (2551). ทัศนศิลป์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอธิบายค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกตอ้ง 
 

1. ทัศนศิลป์ มีความหมายว่าอย่างไร 
ตอบ ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
 

2. ค าว่า “จังหวะ” มีความหมายว่าอย่างไร 
ตอบ ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
 

3. ค าว่า “ต าแหน่ง” มีความหมายว่าอย่างไร 
ตอบ ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
 

4. ลักษณะจังหวะของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ 
ได้แก่ลักษณะใดบ้าง 
ตอบ ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
 

5. จังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ ากัน มีความหมายว่าอย่างไร 
ตอบ ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
 

 
 

คะแนนเต็ม 

 

10 คะแนน 
 

................. 
 

คะแนนที่ได้ 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมเครื่องหมายถูก  ลงหน้าข้อความที่ถูก และใส่เครื่องหมาย
ผิด  ลงหน้าข้อความที่ผิดต่อไปนี้ให้ถกูต้อง 
 
…………… 1. หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เป็นการน าทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เท่านั้น 
…………… 2. การจัดเอกภาพ เป็นการรวมกลุ่มของรูปร่าง รูปทรง เส้น สีและเนื้อหา 

เรื่องราวของงานทัศนศิลป์ให้สัมพันธ์กัน 
…………… 3. การจัดความสมดุล เป็นการจัดวางองค์ประกอบของงานทัศนศิลป์ให้เท่ากัน

ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง 
…………… 4. การเน้นหรือจุดสนใจเป็นการแสดงจุดท่ีดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป์ 
…………… 5. ความกลมกลืน เป็นการน าทัศนธาตุที่มีลักษณะเดียวกันมาจัดวางในงาน

ทัศนศิลป์ 
…………… 6. เรียบเฉย คือ ความรู้สึกเมื่อมองการจัดจังหวะไม่เท่ากัน 
…………… 7. การจัดให้มีการสลับสับหว่าง คือ การจัดช่วงจังหวะไม่เท่ากัน 
…………… 8. กระดาษสี คือ วัสดอุุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าผลงานภาพวาด 
…………… 9. การจับจังหวะท่ีดี จะท าให้ภาพสร้างความน่าสนใจ 
…………… 10. ผลงาน “แผ่นป้ายต่าง ๆ” สามารถให้ประโยชน์ด้านการสื่อสารได้ 
 
 
 
 
 

 
 

คะแนนเต็ม 

 

10 คะแนน 
 

................. 
 

คะแนนที่ได้ 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 
1. เส้น สี รูปร่าง พ้ืนผิว เป็นองค์ประกอบท่ีมีอยู่ใน.............................................................. 
2. “เส้น สี รูปร่าง พ้ืนผิว” สามารถน าองค์ประกอบเหล่านี้มาท างานทัศนศิลป์เพื่อ............. 
.............................................................................................................................................. 
3. จังหวะ หมายถึง .............................................................................................................. 
4. ต าแหน่ง หมายถึง ........................................................................................................... 
5. ลักษณะจังหวะของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ แบ่งออกเป็น..............ลักษณะ 
ได้แก่............................................................................................................................................. 
6. การจัดช่วงจังหวะของสิ่งท่ีมีลักษณะเดียวกัน ต่อเนื่องกัน และมีระยะห่างเท่า ๆ กัน ท า
ให้ดูมีระเบียบ แบ่งออกเป็น..............ลักษณะ ได้แก่............................................................. 
7. จังหวะแบบไม่เท่ากัน อาจท าให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ เช่น................................................ 
8. จังหวะแบบสลับไปมา หมายถึง........................................................................................ 
9. จังหวะแบบไหลลื่น หมายถึง............................................................................................ 
10. จังหวะแบบท่ีมีการลดหลั่น หมายถึง............................................................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 

คะแนนเต็ม 

 

10 คะแนน 
 

................. 
 

คะแนนที่ได้ 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพต่อไปนี้ และเขียนบรรยายภาพลงในสมุด ว่าเป็นภาพ
อย่างไร และเขียนบอกว่าเป็นการจัดจังหวะแบบใด 

 
 
 2. สร้างงานทัศน์ศิลป์ 1 ผลงาน แล้วน าเสนอผลงานโดยบอกการจัดจังหวะ
ต าแหน่งของผลงาน 
 
 

 
 

คะแนนเต็ม 

 

15 คะแนน 
 

................. 
 

คะแนนที่ได้ 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มดังต่อไปนี้ 
 

 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มละ 4-5 คน 
 2. ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ 
 3. สร้างแผนที่ความคิดจากการสรุปองค์ความรู้ 
 4. สรุปองค์ความรู้ในสมุดบันทึกส่วนตัว 
 5. น าเสนอแผนที่ความคิด 
 
 

 
 

 
 

คะแนนเต็ม 

 

15 คะแนน 
 

................. 
 

คะแนนที่ได้ 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  ทับหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ข้อใด คือ ลักษณะการจัดจังหวะแบบซ้ ากัน 
 ก. ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน    ข. มีลักษณะต่างกัน 
 ค. มีลักษณะแบบเดียวกัน   ง. ขนาดเล็กไปใหญ่ 
 
2. การท าให้ภาพมีจังหวะที่เหมาะสมควรค านึงถึงสิ่งใด 
 ก. สี      ข. พื้นท่ีว่าง 
 ค. รูปทรง     ง. พื้นผิว 
 
3. การจัดจังหวะที่ดีจะท าให้ภาพเป็นอย่างไร 
 ก. รู้สึกร้อนแรง     ข. ดูสร้างความน่าสนใจ 
 ค. แล้วสบายตา    ง. ภาพดูนูนออกมาจากพื้นหลัง 
 
4. ผลงานในข้อใดสามารถให้ประโยชน์ในด้านการสื่อสาร 
 ก. หัวโขน     ข. แผ่นป้ายต่าง ๆ 
 ค. เครื่องใช้ในบ้าน    ง. พระปรางค์ 
 
5. ข้อใดไม่ใช่แหล่งการเรียนรู้ของงานทัศนศิลป์ 
 ก. วีดิทัศน์     ข. หอศิลป์ 
 ค. สถานบันเทิง    ง. สิ่งแวดล้อม 
 
6. ข้อใดไม่ใช่งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม 
 ก. เฟอร์นิเจอร์รับแขก    ข. ตุ๊กตาชาววัง 
 ค. ปราสาทหินต่าง ๆ    ง. เครื่องปั้นดินเผา 
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7. ภาพในข้อใดเป็นการจัดจังหวะแบบสลับไปมา 

 ก.     ข.  
 

 ค.     ง.  
 
8. สถานท่ีใดมีไว้ส าหรับแสดงงานศิลปะ 
 ก. สนามเด็กเล่น    ข. สวนศิลป์ 
 ค. สวนสนุก     ง. สวนสัตว์ 
 
9. งานทัศนศิลป์ไม่ได้มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในด้านใด 
 ก. การเรยีน     ข. การนอน 
 ค. การโฆษณา     ง. การแต่งกาย 
 
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. เอกภาพ เป็นการจัดภาพให้อยู่ร่วมกัน 
 ข. ความกลมกลืน เป็นการจัดภาพไม่ให้ขัดแย้งกัน 
 ค. ความสมดุลเป็นการเน้นน้ าหนักด้านใดด้านหนึ่ง 
 ง. ช่วงจังหวะ เป็นการจัดภาพให้มีความรู้สึกเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

16 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  ทับหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุด 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

รวม  
 
 

 
 
 
 

คะแนนเต็ม 

 

10 คะแนน 
 

................. 
 

คะแนนที่ได้ 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอธิบายค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกตอ้ง 
 
1. ทัศนศิลป์ มีความหมายว่าอย่างไร 
ตอบ ศิลปกรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งแสดงออกทางสื่อท่ีเป็นรูปภาพหรือรูปทรง รับรู้ได้ด้วย
การเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง 
 
2. ค าว่า “จังหวะ” มีความหมายว่าอย่างไร 
ตอบ จังหวะ หมายถึง ระยะชิด  ห่างใกล้  ไกล  ของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ 
 
3. ค าว่า “ต าแหน่ง” มีความหมายว่าอย่างไร 
ตอบ ต าแหน่ง หมายถึง ต าแหน่งที่อยู่ของสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
 
4. ลักษณะจังหวะของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ 
ได้แก่ลักษณะใดบ้าง 
ตอบ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก ่
 1. จังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ ากัน 
 2. จังหวะแบบสลับไปมา 
 3. จังหวะแบบไหลลื่น 
 4. จังหวะแบบท่ีมีการลดหลั่น 
 
5. จังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ ากัน มีความหมายว่าอย่างไร 
ตอบ การจัดช่วงจังหวะของสิ่งท่ีมีลักษณะเดียวกันต่อเนื่องกัน และมีระยะห่างเท่า ๆ กัน 
ท าให้ดูมีระเบียบ 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมเครื่องหมายถูก  ลงหนา้ข้อความที่ถูก และ                   
ใส่เครื่องหมายผิด  ลงหน้าข้อความที่ผิดต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
…….…… 1. หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เป็นการน าทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เท่านั้น 
…….…… 2. การจัดเอกภาพ เป็นการรวมกลุ่มของรูปร่าง รูปทรง เส้น สีและเนื้อหา 

เรื่องราวของงานทัศนศิลป์ให้สัมพันธ์กัน 
…….…… 3. การจัดความสมดุล เป็นการจัดวางองค์ประกอบของงานทัศนศิลป์ให้เท่ากัน

ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง 
…….…… 4. การเน้นหรือจุดสนใจเป็นการแสดงจุดท่ีดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป์ 
…….…… 5. ความกลมกลืน เป็นการน าทัศนธาตุท่ีมีลักษณะเดียวกันมาจัดวางในงาน

ทัศนศิลป์ 
…….…… 6. เรียบเฉย คือ ความรู้สึกเมื่อมองการจัดจังหวะไม่เท่ากัน 
…….…… 7. การจัดให้มีการสลับสับหว่าง คือ การจัดช่วงจังหวะไม่เท่ากัน 
…….…… 8. กระดาษสี คือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าผลงานภาพวาด 
…….…… 9. การจับจังหวะที่ดี จะท าให้ภาพสร้างความน่าสนใจ 
…….…… 10. ผลงาน “แผ่นป้ายต่าง ๆ” สามารถให้ประโยชน์ด้านการสื่อสารได้ 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. เส้น สี รูปร่าง พ้ืนผิว เป็นองค์ประกอบท่ีมีอยู่ใน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีท าให้เกิด
จังหวะต่างๆ อย่างน่าสนใจ และเกิดความสวยงาม 
2. “เส้น สี รูปร่าง พ้ืนผิว” สามารถน าองค์ประกอบเหล่านี้มาท างานทัศนศิลป์เพื่อ ช่วยให้
ผลงานทัศนศิลป์มีลักษณะเด่น และมีความน่าสนใจได้ 
3. จังหวะ หมายถึง ระยะชิด  ห่างใกล้  ไกล  ของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ 
4. ต าแหน่ง หมายถึง ต าแหน่งท่ีอยู่ของสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
5. ลักษณะจังหวะของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ 
ได้แก ่ 
 1. จังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ ากัน 
 2. จังหวะแบบสลับไปมา 
 3. จังหวะแบบไหลลื่น 
 4. จังหวะแบบท่ีมีการลดหลั่น 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามระดับคะแนนที่เป็นจริง 
    ระดับคะแนน 3 ระดับ ดังนี้ 
  3 คะแนน หมายถึง  ดี 
  2 คะแนน หมายถึง  พอใช ้
  1 คะแนน หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
3 2 1 

1. อธิบายรูปแบบการจัดจังหวะได้ชัดเจนและครบถ้วน     
2. บอกความส าคัญได้ตรงประเด็น     
3. ผลงานสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม     
4. ความคิดสร้างสรรค์     
5. ความกล้าแสดงออกในการน าเสนองาน     

รวม     
 
เกณฑ์การให้คะแนน 12-15  คะแนน หมายถึง  ดี 

8-11  คะแนน  หมายถึง  พอใช ้
ต่ ากว่า 8  คะแนน หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้บันทึก 
(…………………………………….) 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มดังต่อไปนี้ 

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มละ 4-5 คน 
 2. ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ 
 3. สร้างแผนที่ความคิดจากการสรุปองค์ความรู้ 
 4. สรุปองค์ความรู้ในสมุดบันทึกส่วนตัว 
 5. น าเสนอแผนที่ความคิด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามระดับคะแนนที่เป็นจริง 
    ระดับคะแนน 3 ระดับ ดังนี้ 
  3 คะแนน หมายถึง  ดี 
  2 คะแนน หมายถึง  พอใช ้
  1 คะแนน หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
3 2 1 

1. สรุปองค์ประกอบความรู้ได้ชัดเจนและครบถ้วน     
2. บอกความส าคัญได้ตรงประเด็น     
3. สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม     
4. ความคิดสร้างสรรค์     
5. ความกล้าแสดงออกในการน าเสนองาน     

รวม     
เกณฑ์การให้คะแนน 12-15  คะแนน หมายถึง  ดี 

8-11  คะแนน  หมายถึง  พอใช ้
ต่ ากว่า 8  คะแนน หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
ลงชื่อ………………………………………..ผู้บันทึก 

(…………………………………….) 
 



  

 

23 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  ทับหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุด 
 
 

ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 

1.      1.     

2.      2.     

3.      3.     

4.      4.     

5.      5.     

6.      6.     

7.      7.     

8.      8.     

9.      9.     

10.      10.     

รวม   รวม  
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ค าช้ีแจง  โปรดบันทึกคะแนนที่ได้ระหว่างเรียนทั้งหมดลงในตาราง 
 

การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 10  
แบบทดสอบหลังเรียน 10  

 
เกณฑ์การประเมินนักเรียนต้องได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
กิจกรรมท่ี 1 10  
กิจกรรมท่ี 2 10  
กิจกรรมท่ี 3 10  
กิจกรรมท่ี 4 15  
กิจกรรมท่ี 5 15  

รวม 60  
 
เกณฑ์การประเมินนักเรียนต้องได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้บันทึก 
(…………………………………….) 

 
 



  

 

25 

 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชุมสหกรณ์. 
______. (2552). แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย. 

______. (2552). แนวการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา     ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

______. (2552). มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

องอาจ มากสิน. (2551). คู่มือครู ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. กรุงเทพฯ : อักษร
เจริญทัศน์. 

______. (2551). หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. พิมพ์ครั้งท่ี 6 
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. 

อรวรรณ  ขมวัฒนาและคณะ. (2551). คู่มือครู ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. กรุงเทพฯ 
: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. 

______. (2551). หนังสือเรียน ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

26 

 
 
ชื่อ – สกุล  นางกอรีเยาะ  เตะย่อ 
วัน เดือน ปีเกิด 23  กุมภาพันธ์  2524 
ภูมิล าเนา  จังหวัดปัตตานี 
ต าแหน่งปัจจุบัน ครูช านาญการพิเศษ 
สถานที่ท างาน  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศปบ.) ศิลปศึกษา เกียรตินิยม 
   อันดับ 2 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
   สาขาวิชาหลักสูตรแลการสอน  
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2536 ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบานา                   
ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตาน ี

พ.ศ. 2542 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

พ.ศ. 2546 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2563 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2547 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ อ าเภอเมือง   
จังหวัดปัตตานี 

พ.ศ. 2548 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านมะปริง   ต าบลจะรัง  อ าเภอยะหริ่ง     
จังหวัดปัตตานี 

พ.ศ. 2550 ครูคศ.1 โรงเรียนบ้านมะปริง   ต าบลจะรัง   อ าเภอยะหริ่ง     
จังหวัดปัตตานี 

พ.ศ. 2556 ครูคศ.2 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดปัตตานี 

พ.ศ. 2560 ครูคศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดปัตตานี 
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