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57901325:  สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา 
ค  าส าคญั: กจิกรรมศิลปวิจารณ์ / สุนทรียะ / การประเมินค่า  
 สิทธินันท์ รุ่งทวีทรัพย:์ การพัฒนากจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน, รศ.ปริญญา    
ตนัติสุข และ ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุม้.  230 หน้า. 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อ
ส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 2) เปรียบเทียบสุนทรียะและการ
ประเมินค่ากอ่นและหลังเรียน โดยใช้กจิกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนในการจัดกจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อ
ส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยั คือ นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2  แผนการเรียนศิลป์ค  านวณ โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพฯ ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 21 คน ทดลองใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ระยะเวลา 16 ชั่วโมง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก ่1) แบบสัมภาษณ์ (Interview) 2) แผนการจดัการเรียนรู้ รายวิชาศิลปะเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระทัศนศิลป์ ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนฐานปัญญา  และกจิกรรมท้ายบทเรียนในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์ 3)  แบบประเมินสุนทรียะ 4) แบบวดัการประเมินค่า และ 5)  แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน   

 ผลการวิจยั พบว่า 
 1.  กจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่ า ส าหรับนักเรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก  าหนด (80/80) สูงกว่าเกณฑ ์คือ 82.03/84.60 
 2.  ผลคะแนนสุนทรียะ  และผลคะแนนการประเมินค่าของนักเ รียนกอ่นและหลังเ รียนด้วย

กจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า โดยผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05   

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและ
การประเมินค่า ในภาพรวมอยูใ่นระดับท่ีมากท่ีสุด  

 
 
 
 
 
 

 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา                              บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา............................................                                               ปีการศึกษา 2559 
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57901325: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORDS: ART CRITICISM ACTIVITIES / AESTHETIC / ASSESSMENT  
 SITTINAN RUNGTAWEESUB:  THE DEVELOPMENT OF ART CRITICISM ACTIVITIES 
TO DEVELOP AESTHETIC AND ASSESSMENT OF SECONDARY STUDENTS. THESIS ADVISORS:  
WISUD PO-NGERN,Ph.D., ASSOC.PROF.PARINYA TANTISUK,M.F.A. AND ASST.PROF.WANNAWEE 
BOONKOUM, Ph.D.  230 pp. 

 
 This research aims 1) to study and develop for an effectiveness of art criticism activities to 
develop aesthetic and assessment for secondary students, 2) to compare the aesthetics and values before and 
after utilizing art criticism activities to develop aesthetic and assessment for secondary students, and 3) to 
investigate the students’ satisfaction after being taught with art criticism activities to develop aesthetic and 
assessment for secondary students. The experimental group consisted of 21 students in Mathayomsuksa 5/2 of 
Tharnpanya school, Bangkok. The study was conducted with 16 periods, in 2016, in the first semester of the 
school year. The instruments of this study were 1) interview form 2) lesson plans, additional art courses of 
visual arts and the activities in each learning 3) aesthetic evaluation 4) Evaluate assessment, and 5) the students’ 
satisfaction after being taught with art criticism activities.  
 The findings of the study were as follows: 

  1.  Art criticism activities to develop aesthetic and assessment for secondary students reached the 
efficiency that compared the percentage of formative assessment score = 82.03 with the summative assessment 
score = 84.60 Which was higher than the established requirement of 80/80  
  2.  Aesthetic scores and evaluate scores of the students before and after utilizing art criticism 
activities to develop aesthetic and assessment for secondary students in posttest were significantly higher than 
pretest scores at .05 level.  

  3.  The students’ satisfaction towards art criticism activities was at the highest level. 
 

 
 
 
 
  
 
Program of Visual Arts Education                                                                Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature..........................................................                                                         Academic Year 2016 
Thesis Advisors' signature 1....................................... 2.………................................. 3................. ......................... 
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ทิมวฒันบรรเทิง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. จกัรพงษ ์แพทยห์ลกัฟ้า  อาจารย ์ ดร. เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
อาจารยน์าวิน กติติเรืองนาม  และอาจารยม์าโนช พรหมจรรย ์ ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการให้
ขอ้คิดเห็นเพ่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 

                 กราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย  ์ พีระพงษ์  กุลพิศาล  อาจารย ์ชูศกัด์ิ  ศรีขวญั
อาจารยน์ภดล วิรุฬห์ชาตะพนัธ์   อาจารย ์โชดก  เกง่เขตรกจิ   และอาจารย  ์มาโนช พรหมจรรย ์      
ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั  

                 กราบขอบพระคุณ ท่านผูอ้  านวยการ  คณาจารย  ์ และนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา     
ปีท่ี 5 โรงเรียนฐานปัญญา  ท่ีสละเวลา  อ านวยความสะดวกในการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล
ของผูว้ิจยัเป็นอยา่งดี 

                 คุณค่าและประโยชน์จากการคน้ควา้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผูว้ิจัยขอมอบเพ่ือระลึกถึงแก ่
คุณบิดามารดา  ผูอ้บรม และมอบมรดกทางปัญญาอนัล ้าค่าแกผู่ว้ิจยั  ครู-อาจารย ์ พ่ีนอ้ง  และทุกคน
ท่ีเป็นก  าลงัใจให้ความช่วยเหลือทุกส่ิงทุกอยา่งแกผู่ว้ิจยัมาตลอด และสุดทา้ยน้ีผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ
ผูเ้ก ีย่วขอ้งทุก ๆ ท่านท่ีผูว้ิจยัมิไดก้ล่าวนามไว ้ ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที่ 1 

 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงหลกัสูตร 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน รวมถึงการวดัและประเมินผล เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลกปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยคุแห่งความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีศิลปะมีการพฒันารูปแบบความงาม
ด้านสุนทรียภาพ ซ่ึงเน้นทักษะการประเมินค่า และทักษะการคิดสร้างสรรค์อนัเป็นทักษะขั้นสูง
มากกว่าการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในรูปแบบเหมือนจริง ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ การพฒันา
การศึกษาจึงเป็นหัวใจหลัก ท่ีจะเป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพเยาวชนของชาติไปสู่ความ
เจริญกา้วหน้าในระดับสากลในศตวรรษท่ี  21 น้ี มนุษยถื์อว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุด  ในการ
แข่งขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม่ ดังนั้น ส่ิงแรกท่ีควรรีบเร่ง คือ จะต้องพฒันาคนรุ่นใหม่ให้มี
ศกัยภาพเพ่ือให้ทดัเทียมกบัอารยประเทศ 

 กจิกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) เป็นวิชาท่ีประกอบด้วยภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติัท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชม
ความงาม  มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่าซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์กจิกรรมศิลปะช่วยพฒันา
ผูเ้รียนทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้  โดยมี
กระบวนการสร้างสรรค์อยา่งหลากหลาย การเรียนรู้จะเกดิข้ึนโดยสมบูรณ์ได้ต้องข้ึนอยู่กบัการจัด
เน้ือหาสาระ และกจิกรรม สอดคลอ้งกบัความถนัด ความแตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทักษะกระบวน   
การคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาให้ผูเ้รียน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ ท าได ้ คิดเป็น  ท าเป็น  และเกดิการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง
ผสมผสานระหว่างสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล  รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรม ค่ านินม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา (ธนิตย ์เพียรมณีวงศ,์ 2556: 1) 

 ตามท่ีปรากฏในพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป  
ความมุ่งหมายและหลกัการ มาตราท่ี  7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกท่ีถูกต้อง
เก ีย่วกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  รู้จักรักษา 
และส่งเสริมสิทธิหนา้ท่ีเสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
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มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้ ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ  การกฬีา  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย  และ          
ความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพรู้จักพ่ึงตนเอง  มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 4) 

 การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  จึงจะท าให้หลักสูตรทันต่อเหตุการณ์  และมีความสอดคล้องกบัสภาพสังคม
ปัจจุบัน และวิสัยทัศน์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ มีสาระส าคัญ  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียน
เกดิความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการทางศิลปะ เกดิความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนแสดงออกอยา่งอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบดว้ยสาระส าคัญ คือ ทัศนศิลป์  มีความรู้
ความเขา้ใจองค์ประกอบศิลป์  ทัศนธาตุ  สร้างและน า เสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ  
โดยสามารถใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสม  รวมทั้งสามารถใชเ้ทคนิค  วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษว์ิจารณ์  คุณค่างานทัศนศิลป์  เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่าง
ทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย และสากล  ช่ืนชม  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  (หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551: 1) 
 ในการจดัการเรียนการสอนสู่ผูเ้รียนนั้น ครูผูส้อนควรค านึงถึงทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือจะไดพ้ฒันาผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัโลกยคุใหม่  เช่น ทกัษะด้านการเรียนรู้และ
นวตักรรมจะเป็นตัวก  าหนดความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่การท างาน   ซ่ึงมีความซับซ้อน
เพ่ิมข้ึนในโลกปัจจุบันทักษะด้านน้ี ได้แก ่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation)  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา  (Critical Thinking and Problem Solving) 
และการส่ือสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) ทักษะสารสนเทศ  ส่ือและ
เทคโนโลย ี ทุกวนัน้ีเราอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีขับเคล่ือนด้วยส่ือและเทคโนโลยี ซ่ึงจะเห็นได้
จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจ านวนมากมาย  การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี
การศึกษา  และความสามารถในการเช่ือมโยงกนั  และการมีส่วนร่วมในอตัราท่ีไม่เคยเกดิข้ึนมา
กอ่นพลเมืองและแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งสามารถแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบติังานไดห้ลากหลาย เช่น ทกัษะดา้นสารสนเทศ (Information Literacy)  ทักษะด้านส่ือ (Media 
Literacy)  และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (Information, Communications 
and Technology, Literacy)  รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ  ชีวิตและสภาพการท างานในทุกวนัน้ี
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จ าเป็นต้องมีทักษะการคิด  และองค์ความรู้เพ่ิมข้ึนมากมายความสามารถในการท างานในยุคท่ี
แข่งขันกนัด้านข้อมูลข่าวสาร และการด ารงชีวิตท่ีมีความซ ้ าซ้อนให้ประสบความส าเร็จได้นั้ น          
จ าเป็นท่ีนักเรียนต้องใส่ใจอย่างเคร่งครัดในการพัฒนาทักษะชีวิตต่อไปน้ีให้เพียงพอ  เช่น        
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว  (Flexibility and Adaptability)  การริเร่ิมและ        
การก  ากบัดูแลตนเองได ้(Initiative and Self-Direction)  ทกัษะดา้นสังคมและทักษะข้ามวฒันธรรม 
(Social and Cross-Cultural Skills)  การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity 
and Accountability)  และภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ  (Leadership and Responsibility) 
(ส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2545)  
 แนวคิดในการจดักจิกรรมศิลปะ เป็นส่ิงท่ีท้าทายส าหรับผูส้อน และเด็กในการเรียนรู้ 
“ศิลปะ”  (องค์ประกอบศิลป์  ทศันธาตุ  ความปลอดภยั  ประวติัศาสตร์ศิลป์/สุนทรียศาสตร์  และ
การใชว้สัดุ  อุปกรณ์  เทคนิคในการสร้างผลงานศิลปะ) ซ่ึงสาระส าคัญในการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
ส าหรับเด็ก คือ เด็กสามารถ “เช่ือมโยง”  “ค้นหาตรวจสอบ”  และ  “ประยุกต์”  ในแนวความคิดท่ี
กวา้งขวาง จากการเรียนรู้ศิลปะในการส่งเสริมเด็กให้เกดิการเรียนรู้  จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ศิลปะทั้งระยะสั้นและระยะยาวข้ึนอยู่กบัการเน้นย  ้าในสาระท่ีผูส้อนต้องการให้เด็กเกดิการเรียนรู้ 
จากกระบวนการทางศิลปะ  ดังนั้น การท่ีจะจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์  
ผูส้อนควรมีหลกัและแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ศิลปะ  ซ่ึงหลกัแนวคิดการสอนศิลปะท่ีส าคัญ  คือ  
ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education: DBAE) ท่ีได้รับการพฒันาจากสถาบันเกตต้ี  
(Getty  Institute)  สหรัฐอเมริกา  ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1900  ทฤษฎีน้ีเน้นแบบแผนการเรียนการสอน
ศิลปศึกษา 4 แกน คือ 1) แกนศิลปะปฏิบัติ (Art Production) 2) แกนประวติัศาสตร์ศิลป์ (Art 
History) 3) แกนศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) และ 4) แกนสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ทฤษฎีน้ีเน้น
แนะน าการเรียนการสอนศิลปะให้ครอบคลุมทั้ ง 4 แกน ให้น ้ าหนักแต่ละแกนให้เหมาะสมกบั     
ช่วงชั้นการศึกษา การสอนในทฤษฎีการสอนแบบบูรณาการ (DBAE) เช่น ในวิชาศิลปวิจารณ์ควรมี
การน ารูปแบบของผลงานใหม่ ๆ มาศึกษา เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้อภิปรายและวิเคราะห์ผลงานถึง
ส่ิงท่ีสะทอ้นถึงสงัคมร่วมสมยั โดยท่ีผูส้อนควรจะมีพ้ืนความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการตัดสิน
คุณค่า รวมถึงลกัษณะของศิลปะสมยัใหม่เป็นอย่างดี ผลงานศิลปะสมยัใหม่มกัมีรูปแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์และบ่งบอกถึงความนึกคิดของศิลปินท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มในช่วงเวลาหน่ึง (วิสูตร โพธ์ิเงิน, 
2556: 19-20) 
 ทฤษฎีการสอนดา้นศิลปวิจารณ์ใชท้ฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของเอ็ดมนัด์ 
เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund  Burke  Feldman, 1972)  เฟลด์แมน แถลงว่า ทฤษฎีของเขามุ่งท่ีจะสร้าง
หลกัการในการตีความ  และประเมินผลงานศิลปะจุดมุ่งหมายหลกัของทฤษฎีน้ี คือ ความเข้าใจ 
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(Understanding) และความช่ืนชม (Delight) ในศิลปะ จากทฤษฎีศิลปศึกษา การจัดกจิกรรมศิลปะ
ส าหรับเด็ก ตอ้งค านึงถึงหลกัการทางศิลปศึกษาทั้ ง 4 แกน  มาบูรณาการในการวางแผนกจิกรรม  
ซ่ึงการใชท้ฤษฎีศิลปศึกษาในแต่ละกจิกรรมไม่จ าเป็นต้องใช้ให้ครบทั้ ง 4 แกน ส่ิงท่ีต้องค านึงถึง
ส าหรับผูส้อน  คือ  การเป้าหมาย  หรือวตัถุประสงค์ของกจิกรรมจะต้องการมุ่งเน้นส่ิงใดให้กบัเด็ก
เฟลด์แมน อธิบายความหมายถึงค าว่า ความเขา้ใจ ว่าบุคคลท่ีไดร้ับการฝึกฝนให้มีความเขา้ใจต่องาน
ศิลปะจะสามารถ  “อ่านขอ้มูล”  ต่าง ๆ ทางศิลปะออก  และขอ้มูลต่าง ๆเหล่าน้ี  เป็นส่ิงท่ีจะไขไปสู่
การวิเคราะห์และตัดสินงานศิลปะ  เขากล่าวว่ า  ข้อมูลในท่ีน้ีเป็นข้อมูลด้านคุณภาพของผลงาน
ศิลปะ  มิใช่ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี  ไม่เก ีย่วขอ้งใด ๆ กบัความเกา่แก ่หรือแมมี้ค่า
เชิงโบราณวตัถุ  ผูว้ิจารณ์จะตอ้งหาทางท าความเขา้ใจและเขา้ถึงเหตุและผลของงานศิลปะช้ินนั้น ๆ  
ให้อะไรแกต่นเอง ส่วนความช่ืนชมนั้นเฟลมแ์มน อธิบายว่าเม่ือบุคคลบังเกดิความเข้าใจในผลงาน
ศิลปะช้ินนั้ น ๆ ย่อมจะบังเกดิความพึงพอใจ ช่ืนชมในผลงานช้ินนั้ นตามมาด้วย (มะลิฉัตร          
เอ้ืออานนัท์, 2543: 34) 

 แนวทางการจดัการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมการพฒันาการคิดขั้นสูงนั้น  
อาจารยผู์ส้อนจะต้องมีความเช่ียวชาญการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา  นักวิจารณ์ศิลปะ
และศิลปิน มีความเห็นว่า  ในดา้นการก  าหนดวตัถุประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิจารณ์
งานโดยผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ด้านเน้ือหาสาระ  ฝึกการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  และ
แสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะ  โดยให้เน้ือหาสอดคลอ้งกบับริบททางสังคม และวฒันธรรม  
ดา้นกจิกรรมและกระบวนการเรียนการสอน  ฝึกการวิเคราะห์  ตีความ  แสดงความคิดเห็นถ่ายทอด
แนวความคิดอย่างมีเหตุผล และควรให้นักศึกษาได้ท างานศิลปะปฏิบัติ แล้วน ามาวิจารณ์ใน         
ชั้นเรียน  ดา้นวิธีการสอนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานในชั้นเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้ งของ
นกัศึกษาและผูส้อน  เปิดโอกาสให้ซักถามโต้ตอบ  ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม  และด้านการวดัและ
ประเมินผล  ฝึกเช่ือมโยงบูรณาการหลักการทางศิลปะ สามารถอธิบายปัจจัยท่ี มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง  และแนวทางในการพฒันาผลงาน (ธนวฒัน์ กนัภยั, 2554: 224) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี จะเห็นได้ว่า การจัดกจิกรรมศิลปวิจารณ์ นอกจากสามารถ
น าไปประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนัแลว้  ยงัสามารถบูรณาการ  เช่ือมโยงไปยงัศาสตร์ต่าง  ๆ ทั้ งยงั
ช่วยส่งเสริมทักษะการประเมินค่า  และทักษะการคิดสร้างสรรค์  ซ่ึงเป็นทักษะการคิดขั้นสูงท่ีมี
ความส าคญัต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  เน่ืองจากโลกยุคใหม่  เป็นโลกแห่งการสร้างสรรค์
อยา่งไร้พรมแดน  ไม่มีขีดจ ากดั  มีการเปล่ียนแปลง   และกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ผูว้ิจัย    
มีความสนใจศึกษาเร่ือง  “การพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5”   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.   เพ่ือศึกษาและหาประสิทธิภาพของกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ
การประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบสุนทรียะ และการประเมินค่ากอ่นและหลงัเรียน โดยใช้กจิกรรม
ศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนในการจัดกจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริม
สุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1.  กจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ ์ 80/80 
 2.  ผลประเมินสุนทรียะและการประเมินค่า หลงัการกจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริม
สุนทรียะ และการประเมินค่าส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 อยู่ในระดับสูง กอ่นการใช้
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ฯ 
 3.  ผูเ้รียนเกดิความพึงพอใจในการจดักจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ
การประเมินค่าอยูใ่นระดบัมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.   ประชากรท่ีใช้ในวิจัย  คือ  นักเรียนระดับมธัยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนฐานปัญญา 
จ านวน 98 คน (โรงเรียนฐานปัญญา, 2559)      
 2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นวิจยั  คือ นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2  แผนการเรียน
ศิลป์ค านวณ โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพฯ   ปีการศึกษา 2559  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 21 คน        
โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย  
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1.   ตัวแปรต้น คือ การพัฒนาก ิจกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ           
การประเมินค่าส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 
 2.   ตวัแปรตาม  คือ 
  2.1  ระดบัสุนทรียะในนกัเรียน  
  2.2  การประเมินค่าในนกัเรียน 
  2.3  ความพึงพอใจโดยใชก้จิกรรมศิลปวิจารณ์   
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 3.   ระยะเวลาด าเนินการวิจยั 
  การวิจัยค ร้ัง น้ีด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล และทดลองในภาคเรียนท่ี  1                 
ปีการศึกษา 2559  สัปดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที  เป็นระยะเวลา  4 สัปดาห์ รวมทั้ งหมด          
16 คาบเรียน 
 4.   เน้ือหา 
  4.1  มาตรฐานการเรียนรู้ 
   4.1.1  มาตรฐาน ศ 1.1   
   สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์   วิเคราะห์  
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก   ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ   ช่ืนชม  
และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
   4.1.2  มาตรฐาน ศ 1.2 
   เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม   เห็น
คุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
  4.2  ตวัช้ีวดั 
   วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการใช้ทัศนธาตุ วสัดุอุปกรณ์ 
และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทศันศิลป์  และส่ือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ  มีทักษะ
และเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์ โดยใช้กระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร้างงานทัศนศิลป์ประเมิน
และวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  รวมถึงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์     
โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 
  4.3  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ศึกษาเรียนรู้เร่ืองทศันธาตุและหลกัการออกแบบ วสัดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของ
ศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  เทคนิค ว ัสดุ  อุปกรณ์   กระบวนการในการสร้างงาน
ทศันศิลป์จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วสัดุ  อุปกรณ์  เทคนิคและเน้ือหา ในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  และการสร้างงานทัศนศิลป์จากแนวคิดและวิธีการของศิลปิน
     โดยน าทฤษฎีศิลปศึกษาเป็นเกณฑ์ในการจัดหน่วยการเรียนรู้สู่ผูเ้รียน ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 หน่วย ดงัน้ี 
   4.3.1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 สุนทรียศาสตร์/การวิจารณ์   
     4.3.1.1 ประเภทของงานศิลปะ        
     4.3.1.2 เทคนิควิธีการสร้างงาน      
     4.3.1.3 หลกัองค์ประกอบศิลป์ (ช้ินงาน : ทศันศิลป์ 2 มิติ)  
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     4.3.1.4 หลกัการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางของ  Feldman         
(ใบงาน: วิจารณ์ภาพโมนาลิซ่า ของ Leonardo Da Vinci)       
   4.3.2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัตกในยคุสมยัท่ีส าคญั 
     4.3.2.1 Renaissance  (Michelangelo Buonarroti)   
       ความเป็นมาและลกัษณะของศิลปะในยคุ  Renaissance 
       ความแตกต่างของงานจิตรกรรมและประติมากรรม  
       ประวติัและผลงานของ  Michelangelo Buonarroti   
       วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางของ  Feldman (ใบงาน: 
วิจารณ์ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของ Michelangelo Buonarroti)   
     4.3.2.2 Realism  (Edouard Manet)  
       ลกัษณะของศิลปะในยคุ Realism   
       ประวติัและผลงานของ Edouard Manet   
       วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางของ Feldman  (รายงาน: 
ศิลปะตะวนัตกในยคุสมยัท่ีส าคญั)                                         
                          4.3.2.3 Modernism   
       ท่ีมาและแนวคิดของศิลปะยคุ   
     4.3.2.4 Modernism       
       ลกัษณะของศิลปะในยคุ Post-Impressionist   
       ประวติัและผลงานของ Vincent Van Gogh      
       ความเป็นมาของศิลปะไทยร่วมสมยั   
       ประวติัและผลงานของ จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต 
       วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางของ  Feldman (น าเสนอ: 
ศิลปะตะวนัตกในยุคสมยัท่ีส าคัญ  และออกแบบงานศิลปะโดยใช้เทคนิควิธีการของศิลปินท่ีตน         
ช่ืนชอบ) 
   4.3.3 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  ศิลปะปฏิบติั                    
     สร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตาม
แนวทางของ Feldman 
  4.4  รูปแบบกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่าส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5                                                                                            
   4.4.1  การบรรยาย (Description)    
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   4.4.2  การวิเคราะห์โครงสร้าง (Formal analysis)                                        
   4.4.3  การตีความ (Interpretation)          
   4.4.4  การประเมินหรือตดัสิน (Evaluation or Judgment)            
                4.4.5  การสร้างสรรค์ผลงาน                                                                        
   4.4.6  การวิจารณ์และประเมินค่าผลงานทศันศิลป์ 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาเร่ืองการพัฒนากจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการ
ประเมินค่าส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีดงัน้ี 
 1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระทศันศิลป์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
  1.1  คุณภาพผูเ้รียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
   1.1.1 รู้และเข้าใจ เก ีย่วกบัทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ในการส่ือ
ความหมาย สามารถใชศ้พัท์ทางทศันศิลป์ อธิบายจุดประสงค์และเน้ือหาของงานทัศนศิลป์ มีทักษะ
และเทคนิคในการใช้วสัดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์
เน้ือหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทั้ งไทยและสากล ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์งานท่ีเหมาะสมกบัโอกาส สถานท่ี รวมทั้ งแสดง 
ความคิดเห็นเก ีย่วกบัสภาพสงัคมดว้ยภาพลอ้เลียนหรือการ์ตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ดว้ยหลกัทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 
   1.1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทศันศิลป์ ในรูปแบบตะวนัออก และรูปแบบ
ตะวนัตก อิทธิพลของมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาระหว่างประเทศ ท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์งาน
ทศันศิลป์ในสงัคม 
  1.2 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งให้ผูเ้รียนเกดิ
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
   1.2.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
   1.2.2  ความสามารถในการคิด 
   1.2.3  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
   1.2.4  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
   1.2.5  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
  1.3  มาตรฐานการเรียนรู้ 
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   สาระท่ี 1  ทศันศิลป์ 
   มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ  และความคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
   มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 
 2.   ทฤษฎีสุนทรียศึกษา (Aesthetic Education) ของแฮรี โบรดี (Harry Broudy, 1972)
การวางแผนเลือกส่ือส าหรับสอนท่ีมีมาตรฐานของคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ การรับรู้ผสัสะ โครงสร้าง  
ความรู้สึกและเทคนิควิธีการ  ส่ือ  (Media) ในท่ีน้ีหมายถึง วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
เช่น  ดินเหนียว  สี  และหมายถึง  ประเภทหรือหมวดของศิลปะ  ซ่ึงในท่ีน้ีคือหมวดศิลปะในแขนง
ของทศันศิลป์  เช่น  จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ท่ีจะน ามาเป็นตัวอย่างในการเรียน  
ผูว้างแผนหลกัสูตรเลือกส่ือ  ซ่ึงมีคุณสมบติัในดา้น 4 ดา้นน้ีท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ในการเรียนการสอน
ศิลปะ คุณสมบติั 4 ดา้นน้ีมีความหมายดงัน้ี 
  2.1  ส่ือท่ีมีคุณสมบัติด้านส่วนประกอบการรับรู้ (Sensory Properties) หมายถึง  
คุณสมบัติด้านส่วนประกอบต่าง ๆ ทางทัศน์ (Visual  Elements) ได้แก ่ สี  เส้น  รูปร่าง  รูปทรง  
และพ้ืนผิว  เป็นตน้ 
  2.2  ส่ือท่ีมีคุณสมบติัดา้นโครงสร้าง  (Formal Properties) คือ  คุณสมบัติท่ีเกดิจาก
การเช่ือมโยงส่วนประกอบเหล่านั้นเข้าด้วยกนั (Organization  of  Elements หรือ Structure of Art)  
เช่น จงัหวะลีลา ความสมดุล สดัส่วน ความขดัแยง้ ความสอดคลอ้ง และจุดเด่น-ดอ้ย 
  2.3  ส่ือท่ีมีคุณสมบติัดา้นความรู้สึก (Expressive Properties) คือ คุณสมบติัท่ีผลงาน
ศิลปะช้ินนั้นให้ความรู้สึกอารมณ์แกผู่ดู้ เช่น รู้สึกสงบ รู้สึกสดช่ืน ร่าเริง และรู้สึกรุนแรงรวดเร็ว 
  2.4  ส่ือท่ีมีคุณสมบัติด้านเทคนิค (Technical Properties) คือ ผลงานศิลปะนั้ น 
แสดงให้เห็นวิธีการหรือเทคนิคเด่นชัด  ภาพจิตรกรรมบางภาพแสดงร่องรอยของทีแปรงหรือ    
รอยพู่กนัท่ีตวดัไปมารวดเร็ว  รอยแปรงหยาบ  บางภาพเกล่ียนุ่มนวลเนียน  ไม่มีรอยแปรง (พู่กนั)  
ปรากฏประติมากรรมบางช้ินเห็นรอยสลกัเด่นชดั บางช้ินรู้ว่าเป็นงานปะเช่ือมโลหะ บางช้ินแสดง
ว่าหลอม หรือเทคนิคจิตรกรรมประเภทปะติด (Collage) เหล่าน้ี เป็นต้น (มะลิฉัตร เอ้ืออานันท์, 
2543: 66-67) 
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 3.  ทฤษฎีพฒันาการสุนทรียภาพ (Aesthetic Development) ของพาร์สนั 
  ในปี 1987 เป็นรูปแบบท่ีพฒันาจากการศึกษา ในปี ค.ศ. 1976  และ 1978  ลกัษณะ
ของการศึกษา  ในปี  1976 มีระดับการพัฒนาสุนทรียภาพ 4 ระดับ  และปี ค.ศ.  1978 มีระดับ       
การพัฒนาสุนทรียภาพ 6 ระดับ แต่ภายหลังได้ปรับปรุงเป็น 5 ระดับ ซ่ึงถือเป็นพ้ืนฐานของ         
การพฒันาสุนทรียภาพ ลกัษณะของระดับ มีจุดเด่นบนพ้ืนฐานแนวโน้มเก ีย่วกบัการตอบรับของ   
ส่ิงเหล่าน้ี คือ เน้ือหา การแสดงออก ส่ือ รูปร่างและรูปแบบ และการประเมินค่า พาร์สันมีความ
มุ่งมัน่ เพ่ือบรรลุผลส าเร็จในเร่ือง การพฒันาสุนทรียภาพ (Jo Chiung-Hua Chen, 1997) บนพ้ืนฐาน
แนวคิดทฤษฎีเชาวปั์ญญาของเพียเจท์ (Piaget’s Cognitive Theory) และทฤษฎีพฒันาจริยธรรมของ
โคลเบิร์ก (Kohlberg’s Moral Development Theory) 
  พาร์สัน ได้วิจัยการท างานศิลปะของเด็กและได้เสนอแนะการเรียนรู้ศิลปะท่ีมี
ประสิทธิภาพ คือ การเรียนรู้ศิลปะต้องส่งเสริมท้าทายให้นักเรียนคิด มองดูงานศิลปะท่ีมีความ
หลากหลาย และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมท่ีดึงความคิดออกมา จากงานวิจัยของพาร์สัน   
ไดก้ล่าวว่าการมองเห็น และการเขา้ใจศิลปะของเด็กจะบรรลุระดับท่ีสูงข้ึนต้องมีระดับการพฒันา
สุนทรียภาพ ดงัน้ี 
  ระดบั 1 ความช่ืนชอบ (Favoritism) เป็นลกัษณะเบ้ืองตน้ของการรับรู้ทางศิลปะใน
ภาพรวม มีความพึงพอใจตามสัญชาตญาณ สนใจสีเป็นพิเศษ และความรู้สึกตอบรับสัมพนัธ์กบั
เน้ือหาของภาพอยา่งอิสระ การมองจะไม่ค่อยพบข้อบกพร่องในภาพ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเน้ือหา 
หรือรูปแบบการวาด ช่ืนชอบสีท่ีจดัจา้นจะเรียนรู้เน้ือหาจากภาพ เช่น ระบุส่ิงท่ีปรากฏในภาพ มีการ
เช่ือมโยงความคิดกบัความทรงจ าไปอยา่งอิสระ ลกัษณะทั่วไป คือ การยินดีเปิดใจรับโดยไม่ค านึง
ว่าส่ิงนั้นมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่สัมพนัธ์กนัในทางจิตวิทยา เป็นระดับท่ีมีการรับรู้มุมมองของ
ผู้อ่ืนเพียงเล็กน้อย เป็นการรับรู้จากประสบการณ์ตนเองล้วน ๆ ไม่มีอย่างอ่ืน และไม่มีการ
เปรียบเทียบใด ๆ 
  ระดบั 2 ความงามและความจริง  (Beauty and Realism)  แนวคิดส าคัญของระดับน้ี 
คือ แนวคิดของเน้ือหา วตัถุประสงค์พ้ืนฐานของภาพวาดคือ การแสดงความคิดบางอย่างท่ีเป็น 
ความจริง ภาพวาดท่ีมีคุณค่าต้องมีเน้ือหาน่าสนใจ และเป็นภาพเหมือนจริงไม่เสริมปรุงแต่ง        
แสดงเน้ือหาในชีวิตประจ าวนั ไม่เน้นจินตนาการและความเพอ้ฝัน อารมณ์เป็นส่ิงท่ีถูกน าเสนอ
แสดงออกมา เช่นรอยยิม้ หรือท่าทาง ช่ืนชอบความงาม และรูปแบบท่ีเป็นความจริงเท่านั้น ทักษะ 
ความอดทน ความเอาใจใส่ของศิลปินท่ีวาดภาพนั้นเป็นเร่ืองท่ีน่าช่ืนชม ความงาม ความจริง และ
ทกัษะนั้นเป็นวตัถุประสงค์ส าหรับของการตดัสินภาพวาด 
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  ระดบั 3 การแสดงออก (Expressiveness) เป็นความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง มุ่งพิจารณา
เก ีย่วกบัส่ิงท่ีภาพวาดนั้นต้องการแสดงออก ภาพนั้นบอกเล่าเร่ืองราว หรือประสบการณ์ท่ีเกดิข้ึน 
ให้ความรู้สึกมีความน่าสนใจภาพวาดนั้นกย็ิ่งมีคุณค่า วตัถุประสงค์ของการสร้างงานศิลปะ คือ 
แสดงประสบการณ์อารมณ์ของคนบางคน ความงามของเน้ือหากลายเป็นเร่ืองรองของส่ิงท่ี
แสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ความลึกของความรู้สึกเป็นเร่ืองใหม่ ๆ ท่ีน่าช่ืนชม  
  ระดบั 4  แบบอย่างและรูปแบบ (Style and Form) ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง มีผลต่อ
แนวความคิดมากมายเก ีย่วกบัภาพวาด ความส าคัญอยู่ท่ีภาพวาดถูกจัดการในด้านพ้ืนผิว สี รูปร่าง 
ช่องว่างเพราะว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเห็นได้โดยทั่วไป และในด้านแบบอย่าง และความสัมพนัธ์กบั
แบบอย่าง  เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กบัว ัฒนธรรม ส่ิงท่ีแสดงออกในศิลปะจะถูก
ตีความหมายอีกคร้ังในประเด็นของรูปแบบ และแบบอย่าง และแนวความคิดโดยทั่วไปค่อนข้าง   
จะมีสภาพความคิดเป็นส่วนตวั 
  ระดบั 5 ความเป็นตวัตน (Autonomy) ในระดบัน้ีความส าคัญของความเข้าใจอย่าง
ลึกซ้ึง คือ แต่ละคนตอ้งมีแนวความคิดการตดัสินภาพวาด และมองเห็นคุณค่าของวฒันธรรมท่ีสร้าง
งานศิลปะให้มีความหมาย คุณค่าเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงไปตามประวติัศาสตร์และปรับอย่างต่อเน่ือง
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีร่วมสมยั การตดัสินน้ีเป็นความรู้สึกท่ีเป็นส่วนตัวและเพ่ือสังคมลึกซ้ึง
มากข้ึน 
  ในทางจิตวิทยา เป็นขั้นการพฒันาท่ีสูงข้ึนไปอีกระดบั เพราะว่าต้องมองในมุมมอง
ของวฒันธรรม ตอ้งใชค้วามสามารถซักถามข้อสงสัยเก ีย่วกบัมุมมองท่ีก  าหนด เพ่ือท าความเข้าใจ
ดว้ยตนเอง แลว้สามารถตอบค าถามเหล่านั้นได ้ ซ่ึงแสดงถึงมุมมองท่ีมีต่อวฒันธรรม 
 4.  ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Edmund Burke Feldman, 1972)   
  เฟลด์แมน  แถลงว่า ทฤษฎีของเขามุ่งท่ีจ ะสร้างหลักการในการตีความและ
ประเมินผลงานศิลปะ  จุดมุ่งหมายหลักของทฤษฎีน้ี คือ ความเข้าใจ (Understanding) และ       
ความช่ืนชม (Delight)  ในศิลปะ 
  เฟลด์แมน แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงานศิลปะออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นท่ี 1  การบรรยาย และวิเคราะห์ถึงเทคนิควิธีการ 

  ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์โครงสร้าง เช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงท่ีผูว้ิเคราะห์ได้ส ารวจไวใ้น
ขั้นแรก  เพ่ือให้เกดิการรับรู้ถึงองค์ประกอบทางศิลปะของผลงานนั้น 
  ขั้นท่ี 3  การตีความแถลงถึงความหมายของผลงานศิลปะ 
  ขั้นท่ี 4  การประเมินหรือตดัสินงานศิลปะ ตอ้งมีการสืบสวน  ตรวจสอบถึงเจตนา
และผลท่ีเกดิของงานศิลปะช้ินนั้น (มะลิฉัตร เอ้ืออานนัท์, 2543: 34) 
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 5.  ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education: DBAE) 
  ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education: DBAE) ทฤษฎีน้ีเน้นกจิกรรม
ศิลปะ 4 แกน คือ 
  5.1 แกนศิลปะปฏิบติั (Art Production) 
  5.2 แกนประวติัศาสตร์ศิลป์ (Art History) 
  5.3 แกนศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) 
  5.4 แกนสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
  ทฤษฎีน้ีเนน้แนะน าการเรียนการสอนศิลปะให้ครอบคลุมทั้ ง 4 แกน ให้น ้ าหนักแต่
ละแกนให้เหมาะสมกบัช่วงชั้นการศึกษาการสอนในทฤษฎีการสอนแบบบูรณาการ ( DBAE ) เช่น  
ในวิชาศิลปวิจารณ์ควรมีการน ารูปแบบของผลงานใหม่ ๆ มาศึกษา เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้อภิปราย  
และวิเคราะห์ผลงาน ถึงส่ิงท่ีสะทอ้นถึงสงัคมร่วมสมยั  โดยท่ีผูส้อนควรจะมีพ้ืนความรู้  ความเข้าใจ
ในมาตรฐานการตดัสินคุณค่า รวมถึงลกัษณะของศิลปะสมยัใหม่เป็นอย่างดี ผลงานศิลปะสมยัใหม่
มกัมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์  และบ่งบอกถึงความนึกคิดของศิลปินท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมในช่วง     
เวลาหน่ึง 

 6.  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ  Bloom’s Taxonomy Revised (Anderson and Krathwohl, 
2001) เกดิจากการปรับปรุงแนวคิดการแบ่งประเภทการเรียนรู้แบบดั้ งเดิมโดยนักการศึกษา 2 ท่าน 
ได้แก ่Anderson and Krathwohl ซ่ึงได้ปรับปรุงวตัถุประสงค์ให้พิจารณาเป็น 2 มิติ คือ พิจารณา
ลกัษณะของความรู้ และพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น 
  6.1 การจ า (Remembering) เป็นระดับพ้ืนฐานของการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ
น าเอาหรือดึงเอาความรู้ การสืบค้น การเตือนความจ า ได้จากความจ าระยะยาวของคนออกมา         
เพ่ือก  าหนดการเรียนรู้ ให้พฒันาต่อไปในระดบัท่ีสูงข้ึน ท่ีไดจ้ากความรู้เดิมของคน 
  6.2 การเข้าใจ (Understanding) ระดับถดัมาเป็นกระบวนการสร้างความรู้อย่างมี
ความหมายจากส่ือ จากการอธิบาย การพูด การเขียน การแยกแยะ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ 
หรือการอธิบาย ท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจในส่ิงท่ีก  าลงัเรียนรู้ 
  6.3 การประยุกต์ใช้ (Applying) กระบวนการในขั้ นต่อมา เป็นการน าความรู้     
ความเขา้ใจไปประยกุต์ใช ้หรือน าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ ด้วยกระบวนการหรือวิธีการด าเนินการ
อยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
  6.4  การวิเคราะห์ (Analyzing) ระดบัต่อมาเป็นกระบวนการน าส่วนต่าง ๆ ของการ
เรียนรู้มาประกอบเป็นโครงสร้างใหม่ ดว้ยการการพิจารณาว่ามีส่วนใด สัมพนัธ์กบัส่วนอ่ืนอย่างไร 
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พิจารณาโครงสร้างโดยรวมของส่ิงท่ีเรียนรู้ แยกแยะวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างผ่านการกระบวนการ
อยา่งเป็นระบบ 
  6.5  การประเมินผล (Evaluating) ตดัสิน เลือก การตรวจสอบ ส่ิงท่ีได้จากการเรียน 
สู่บริบทของตนเอง ท่ีสามารถวดัได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิดบนเง่ือนไขและมาตรฐานท่ี
สามารถตรวจสอบได ้บนพ้ืนฐานของเหตุผลและเกณฑท่ี์แน่ชดั 
  6.6 การสร้างสรรค์ (Creating) ในระดบัสูงสุดของการเรียนรู้เพ่ือให้ได้องค์ประกอบ
ของส่ิงท่ีเรียนรู้ร่วมกนัด้วยการสังเคราะห์ เพ่ือเช่ือมโยงให้รูปแบบใหม่ของส่ิงท่ีเรียนรู้หรือ
โครงสร้างของความรู้ท่ีผ่านการวางแผน และการสร้างหรือการผลิตอยา่งเหมาะสม 
 

 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  
2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทศันศิลป์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
2. ทฤษฎีสุนทรียศึกษา (Harry Broudy, 1972) 
3. ทฤษฎีพฒันาการสุนทรียภาพ (Aesthetic 
Development) ของพาร์สัน 
4. ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์  (Edmund  Burke Feldman, 
 1972) 
5. ทฤษฎีศิลปศึกษา  (Discipline Based Arts Education:  
DBAE) 
6.ทฤษฎีการเรียนรู้ของ  Bloom’s Taxonomy Revised 
(Anderson and Krathwohl, 2001) 
7. การจดักจิกรรมการเรียนการสอนศิลปะ  
(Hilderbrand, 1975) 
8. แนวทางการจดัการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์ 
เพื่อส่งเสริมการพฒันาการคิดขั้นสูง (ธนวฒัน์ กนัภยั,  
2554) 
9. ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (ส านักงาน 
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2545) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ 
มี 6 ขั้นตอน  คือ 
1. การบรรยาย 
2. การวิเคราะห์โครงสร้าง 
3. การตีความ 
4. การประเมินหรือตดัสิน 
5. การสร้างสรรคผ์ลงาน 
ทศันศิลป์ 
6. การวิจารณ์และประเมิน
ค่าผลงานทศันศิลป์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. สุนทรียะ 
2. การประเมินค่า 
3. ความพึงพอใจ 
 

 

ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  ศิลปวิจารณ์  หมายถึง  การแสดงถึงรูปแบบเชิงวิเคราะห์หรือกจิกรรมทางการ
วิเคราะห์  และเป็นรูปแบบของกจิกรรมท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์  ศึกษาความหมาย   และคุณค่าของ
งานศิลปะ โดยผ่านรูปแบบการใชภ้าษา (Geahigan, 1997) 
 2.  กจิกรรมศิลปวิจารณ์  หมายถึง กจิกรรมการเรียนการสอนศิลปะท่ีเน้นการสร้าง
ประสบการณ์ทางการรับรู้ทางสายตา และการวิจารณ์ผลงานศิลปะ  ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบ
กจิกรรม โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Edmund Burke Feldman, 1972)  เป็นกระบวนการ
จดัการเรียนรู้  ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.1 ขั้นบรรยาย   
  2.2  ขั้นวิเคราะห์โครงสร้าง  
  2.3  ขั้นตีความ   
  2.4  ขั้นประเมินหรือตดัสินงานศิลปะ   
  2.5  ขั้นสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์  
  2.6  ขั้นวิจารณ์และประเมินค่าผลงานทศันศิลป์ 
 3.  สุนทรียะ (Aesthetic) หมายถึง ความซาบซ้ึงในคุณค่าของความงามของผลงาน
ทัศนศิลป์  ตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพ (Aesthetic Development) ของพา ร์สัน ได้แบ่ง
พฒันาการสุนทรียภาพออกเป็น 5 ระดบั โดยผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นกจิกรรมศิลปวิจารณ์ 4  ระดบั  คือ 
  ระดบั 1 ความช่ืนชอบ (Favoritism) เป็นลกัษณะเบ้ืองตน้ของการรับรู้ทางศิลปะใน
ภาพรวม มีความพึงพอใจตามสัญชาตญาณ สนใจสีเป็นพิเศษ และความรู้สึกตอบรับสัมพนัธ์กบั
เน้ือหาของภาพอยา่งอิสระ การมองจะไม่ค่อยพบข้อบกพร่องในภาพ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเน้ือหา 
หรือรูปแบบการวาด ช่ืนชอบสีท่ีจดัจา้นจะเรียนรู้เน้ือหาจากภาพ เช่น ระบุส่ิงท่ีปรากฏในภาพ มีการ
เช่ือมโยงความคิดกบัความทรงจ าไปอยา่งอิสระ ลกัษณะทั่วไป คือ การยินดีเปิดใจรับโดยไม่ค านึง
ว่าส่ิงนั้นมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่สัมพนัธ์กนั 
  ระดบั 2 ความงามและความจริง (Beauty and Realism) แนวคิดส าคัญของระดับน้ี 
คือ แนวคิดของเน้ือหา วตัถุประสงค์พ้ืนฐานของภาพวาดคือ การแสดงความคิดบางอย่างท่ีเป็น 
ความจริง ภาพวาดท่ีมีคุณค่าต้องมีเน้ือหาน่าสนใจ และเป็นภาพเหมือนจริงไม่เสริมปรุงแต่ง      
แสดงเน้ือหาในชีวิตประจ าวนั ไม่เน้นจินตนาการและความเพอ้ฝัน อารมณ์เป็นส่ิงท่ีถูกน าเสนอ
แสดงออกมา เช่น รอยยิม้ หรือท่าทาง ช่ืนชอบความงาม และรูปแบบท่ีเป็นความจริงเท่านั้น ทักษะ 
ความอดทน ความเอาใจใส่ของศิลปินท่ีวาดภาพนั้นเป็นเร่ืองท่ีน่าช่ืนชม ความงาม ความจริง และ
ทกัษะนั้นเป็นวตัถุประสงค์ส าหรับของการตดัสินภาพวาด 
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  ระดบั 3 การแสดงออก (Expressiveness) เป็นความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง มุ่งพิจารณา
เก ีย่วกบัส่ิงท่ีภาพวาดนั้นต้องการแสดงออก ภาพนั้นบอกเล่าเร่ืองราว หรือประสบการณ์ท่ีเกดิข้ึน 
ให้ความรู้สึกมีความน่าสนใจภาพวาดนั้นกย็ิ่งมีคุณค่า วตัถุประสงค์ของการสร้างงานศิลปะ คือ 
แสดงประสบการณ์อารมณ์ของคนบางคน ความงามของเน้ือหากลายเป็นเร่ืองรองของส่ิงท่ี
แสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ความลึกของความรู้สึกเป็นเร่ืองใหม่ๆท่ีน่าช่ืนชม                                                                                                                                                     
  ระดบั 4 แบบอยา่ง และรูปแบบ (Style and Form) ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง มีผลต่อ
แนวความคิดมากมายเก ีย่วกบัภาพวาด ความส าคัญอยู่ท่ีภาพวาดถูกจัดการในด้านพ้ืนผิว สี รูปร่าง 
ช่องว่างเพราะว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเห็นได้โดยทั่วไป และในด้านแบบอย่าง และความสัมพนัธ์กบั
แบบอย่างเ น่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กบัว ัฒนธรรม ส่ิง ท่ีแสดงออกในศิลปะจะถูก
ตีความหมายอีกคร้ังในประเด็นของรูปแบบ และแบบอย่าง และแนวความคิดโดยทั่วไปค่อนข้าง    
จะมีสภาพความคิดเป็นส่วนตวั 
 4.  การประเมินค่า หมายถึง การตดัสินคุณค่าของแนวคิดและวิธีการตามวตัถุประสงค์
ของบางส่ิง โดยคุณภาพและปริมาณของการตัดสินเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด     
เกณฑก์ารตดัสินก  าหนดโดยผูเ้รียน 
  4.1 การประเมินค่าโดยใช้หลกัฐานภายในผลงาน  เป็นการประเมินความถูกต้อง
ของการส่ือสารหน่ึง ๆ  จากส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนจากการแสดงออกในเร่ืองทัศนธาตุ หลกัการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และเทคนิควิธีการ 
  4.2  การประเมินค่าโดยใช้หลกัฐานภายนอกผลงาน  เป็นการประเมินด้วยเน้ือหา 
หรือแนวความคิดท่ีสะท้อนหรือส่ือออกมาในผลงานศิลปะได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของศิลปินท่ี
ตอ้งการส่ือ หรือเป็นท่ียอมรับบนพ้ืนฐานบริบทของสงัคม 
 5.  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกท่ีมีต่อกนัโดยใช้
กจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่าส าหรับนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 
 6. แบบวดัการประเมินค่า  หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบนักเรียนกอ่น   และ
หลงัจากการใช้กจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  เพ่ือใช้ในการวดัและประเมินการประเมินค่า   ซ่ึงประกอบด้วย 
แบบทดสอบแบบตวัเลือก  จ านวน 30 ขอ้ 
 7.  ประสิทธิภาพของกจิกรรมศิลปวิจารณ์ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของกจิกรรม
ศิลปวิจารณ์  ซ่ึงเป็นอตัราส่วนระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลพัธ์  
โดยถือเกณฑ ์80/80 
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  เกณฑ ์80 ตวัแรก หมายถึง  ค่าเฉล่ียของผลคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง
เรียนของผูเ้รียนทั้งกลุ่ม  โดยคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัผล มาค านวณหาค่าร้อยละ (ค่าตั้งแต่ 80 ข้ึนไป) 
  เกณฑ ์80 ตวัหลงั หมายถึง  ค่าคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน  (Posttest) ของการ
ท าแบบทดสอบของผูเ้รียนทุกคน โดยคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัผล มาค านวณหาค่าร้อยละ  (ค่าเฉล่ีย
ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ั้งแต่ 80% ข้ึนไป) 
 8.  นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนท่ี  1  
(แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ) โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพฯ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.  กจิกรรมศิลปวิจารณ์ ท่ีส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 2.  นกัเรียนมีระดบัผลคะแนนสุนทรียะและการประเมินค่าจากกจิกรรมศิลปวิจารณ์ฯท่ี
สูงข้ึน   
 3.  ผลความพึงพอใจจากการใช้กจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการ
ประเมินค่า เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงกจิกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
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บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 เอกสารงานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง 
 1.  หลกัสูตรศิลปะ 
  1.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระทศันศิลป์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
  1.2  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนฐานปัญญา  แผนกมธัยมศึกษา ฉบับปรับปรุง  
พุทธศกัราช 2556 
 2.  หลกัการและทฤษฎีสุนทรียะและศิลปวิจารณ์ 
  2.1  ทฤษฎีสุนทรียศึกษา (Aesthetic Education)  
  2.2  ทฤษฎีพฒันาการสุนทรียภาพ (Aesthetic Development) ของพาร์สนั  
  2.3  ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์  
  2.4  ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education: DBAE) 
  2.5  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy Revised 
  2.6  การจดักจิกรรมการเรียนการสอนศิลปะ  

  2.7 แนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมการพฒันาการคิด  
ขั้นสูง  
  2.8  ทกัษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 3.   งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง 
 

หลักสูตรศิลปะ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ
ทัศนศิลป์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 วิสัยทัศน์           
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก  าลงัของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้ งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข             
มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ ง เจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา

17 
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ตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 
 หลักการ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย  และมาตรฐาน   

การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม    
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

 2.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชนท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

 3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของท้องถ่ิน 

 4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้ งด้านสาระการเรียนรู้เวลา  และ  
การจดัการเรียนรู้ 

 5.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  
 จุดหมาย 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มี
ความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก  าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกดิกบั
ผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดงัน้ี 

 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย  และ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

 2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี  และ
มีทกัษะชีวิต 

 3.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกก  าลงักาย 
 4.   มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
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 5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผูเ้รียนเกดิสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
ดงัน้ี 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง                    
เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้ งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผล และความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  โดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 
 2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง   
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก ีย่วกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.  ความสามารถในการแกปั้ญหา   เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เขา้ใจความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึ ง
ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนต่อตนเอง สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และ
การอยู่ร่วมกนัในสังคม  ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา       
และความขัดแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม   และ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 หลัก สูตรแกนกลางกา รศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนา ผู้เ รียนให้ มี คุณลักษณะ                 
อนัพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก  ดงัน้ี 
 1.  รักชาติศาสน์  กษตัริย ์
 2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 3.   มีวินยั 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 คุณภาพผู้เรียนจบช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 
 1.  รู้และเขา้ใจเก ีย่วกบัทศันธาตุและหลกัการออกแบบในการส่ือความหมาย สามารถ
ใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ อธิบายจุดประสงค์และเน้ือหาของงานทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคใน     
การใช้ว ัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์เน้ือหาและ
แนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
ในการออกแบบสร้างสรรค์งานท่ีเหมาะสมกบัโอกาส สถานท่ี รวมทั้ งแสดงความคิดเห็นเก ีย่วกบั
สภาพสังคมด้วยภาพลอ้เลียนหรือการ์ตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ด้วย
หลกัทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 
 2.   วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก
อิทธิพลของมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์  งานทัศนศิลป์
ในสงัคม 
 ตวัชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 สาระท่ี 1  ทศันศิลป์มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ
งานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
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ตารางท่ี 1 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 4- 6 1. วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลกัการออกแบบใน
การส่ือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ 

 ทัศนธาตุและหลกัการออกแบบ 

 2. บรรยายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทัศนศิลป์ 
โดยใช้ศพัท์ทางทัศนศิลป์ 

 ศพัท์ทางทัศนศิลป์ 

 3. วิเคราะห์การเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ และเทคนิคของ 
ศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 

 วสัดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปิน 
ในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 

 4. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วสัดุอุปกรณ์ และ 
กระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

 เทคนิค  วสัดุ  อุปกรณ์ กระบวนการใน 
การสร้างงานทัศนศิลป์ 

 5. สร้างสรรคง์านทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยตี่าง ๆ โดยเน้น 
หลกัการออกแบบและการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

 หลกัการออกแบบและการจดั 
องคป์ระกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลย ี

 6. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกบัโอกาสและ 
สถานท่ี 

 การออกแบบงานทัศนศิลป์ 

 7. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการ 
เลือกใช้วสัดุ อุปกรณ์เทคนิคและเน้ือหา  
เพื่อสร้างสรรคง์านทัศนศิลป์ 

 จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้ 
วสัดุ  อุปกรณ์  เทคนิคและเน้ือหา ในการ 
สร้างงานทัศนศิลป์ 

 8. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎี 
การวิจารณ์ศิลปะ 

 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 

 9. จดักลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพฒันาการและ 
ความกา้วหน้าของตนเอง 

 การจดัท าแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ 

 10. สร้างสรรคง์านทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษา 
จากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินท่ีตน 
ช่ืนชอบ 

 การสร้างงานทัศนศิลป์จากแนวคิดและ 
วิธีการของศิลปิน 

 11. วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพลอ้เลียนหรือ 
ภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบั 
สภาพสังคมในปัจจุบัน 

 การวาดภาพลอ้เลียนหรือภาพการ์ตูน 

 
 มาตรฐาน ศ 1.2 เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
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ตารางท่ี 2 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ต่อ) 
ชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 4-6 1. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ใน 

รูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก 
 งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวนัออกและตะวนัตก 

 2. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง และ
บรรยายผลตอบรับของสังคม 

 งานทัศนศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 

 3. อภิปรายเกีย่วกบัอิทธิพลของวฒันธรรม 
ระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ 
ในสังคม 

 อิทธิพลของวฒันธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผล 
ต่องานทัศนศิลป์ 

 
 จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มี 2 มาตรฐาน       
14  ตวัช้ีวดั  มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ มีความคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระ ช่ืนชม  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  มีความเข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ และว ัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางว ัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนฐานปัญญา แผนกมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556  
(โรงเรียนฐานปัญญา, 2556: 1-4) 
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 โรงเรียนฐานปัญญาถือก  าเนิดข้ึนจากปณิธานของ อาจารยต์วงรัฎช์  ศศะนาวิน  อดีต
ผูต้รวจโรงเรียนราษฎร์  ส านกัคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้ปรารภ
กบัอาจารยภ์กัดี  ฐานปัญญา ว่า  “น่าจะมีโรงเรียนท่ีปลูกฝังบุตรกุลธิดาด้านจริยศึกษาตั้ งแต่เล็ก  
เพ่ือให้คนท่ีมีคุณภาพท่ีเพียบพร้อมทุกดา้นในอนาคต” 
 โรงเรียนฐานปัญญาจึงถือก  าเนิด  ณ  แต่บัดนั้ นเป็นต้นมา  โดยได้เตรียมการเปิด
โรงเรียนด้วยการเตรียมอาคาร -สถานท่ี  ภายใต้การด าเนินการของอาจารย์ภักดี  ฐานปัญญา  
ต าแหน่งผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนฐานปัญญา  ตั้ งเลขท่ี  45/597  ถนนสุขาภิบาล  แขวงบางหว้า     
เขตภาษีเจริญ จงัหวดักกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์10160  
 ในขั้นแรกใชท่ี้ดิน จ านวน 2 ไร่ 1 งาน  63 ตารางวา  สร้างอาคารเรียนคอนกรีต  2 ชั้น  
จ านวน 12 ห้องเรียน พร้อมดว้ยห้องประกอบการเรียนการสอนอยา่งครบครัน อาคารเรียนออกแบบ
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จากสถาปนิก  โดยมุ่งเนน้ให้เป็นอาคารเรียนอนุบาลโดยเฉพาะ  เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ
อนุบาล 2  รวมจ านวนนักเรียนในปีแรก วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 จ านวน 87 คน ครูและ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี 26 คน 
 ในขั้นท่ีสอง  ได้เตรียมการขยายการศึกษาระดับประถมศึกษา  โดยค าเรียกร้องจาก
ผูป้กครองท่ีตอ้งการเรียนท่ีเดิมเป็นจ านวนมากเน่ืองจาก 
 1.   มีความเช่ือมัน่จากการอบรมสัง่สอนให้เป็นผูท่ี้มีมารยาทและความประพฤติดี 
 2.   มีความเช่ือมัน่ในคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 3.   มีความประสงค์จะเรียนใกลบ้า้น  ทั้งน้ีเน่ืองจากปัญหาการจราจรท่ีติดขดั 
 ดงันั้น โรงเรียนได้ขยายโครงการต่อระดับประถมศึกษา  โดยได้กอ่สร้างเป็นอาคาร
คอนกรีตสูง 4 ชั้น จ านวน 17 ห้องเรียน ตั้ งอยู่บนเน้ือท่ี 2 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา มีห้องเรียนห้อง
ประกอบการเรียนตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการก  าหนด  นอกจากน้ีโรงเรียนได้จัดห้องโสต
ทศันศึกษา  ห้องฝึกภาษา  (Sound Lab)  ห้องคอมพิวเตอร์  (Computer  Training  Room)  ห้องเสริม
ประสบการณ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  นอกจากน้ีโรงเรียนยงัไดส้ร้างสระว่ายน ้ า   
ห้องประชุมและโรงอาหาร  (เป็นอาคารแยกต่างหากจากอาคารเรียน)  โดยไดเ้ร่ิมท าการกอ่สร้างเม่ือ  
5 กนัยายน 2535 แลว้เสร็จเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2536  เปิดท าการสอนในระดับประถมศึกษา  ตั้ งแต่
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ปัจจุบันได้ขยายพ้ืนท่ีการเรียนการสอนไปยงัตึกใหม่      
ซ่ึงเปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 ปรัชญาของโรงเรียน   :   ฐานปัญญามุ่งมัน่พฒันาเด็กไทย 
 คติพจน์     : ความขยนัน าไปสู่ความส าเร็จ 
 ค าขวญั      : ปัญญาดี  มีวินยั  ใฝ่คุณธรรม  ล ้าเลิศวิชา 
 สีประจ าโรงเรียน   : เหลือง, ขาว 
 เพลงประจ าโรงเรียน  : เพลงมาร์ ชฐ.ป. 
 ดอกไมป้ระจ าโรงเรียน : ดอกประดู่ 

เอกลกัษณ์ประจ าโรงเรียน : ยิม้แยม้  แจ่มใส  ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
 สญัลกัษณ์ตราประจ าโรงเรียน : 

 
 

 วิสัยทัศน์ 
 หลกัสูตรโรงเรียนฐานปัญญา  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้ ง
ด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรมจริยธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  ยึดมั่นในการ
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ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  โดยให้ผูเ้รียนเกดิการ
พฒันาตนเองเต็มศกัยภาพ  ตามความสามารถของตนเองภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม           
ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน  ผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการและส่ือการเรียนรู้             
ท่ีหลากหลาย  บูรณาการความรู้ด้านวิชาการเช่ือมโยงสู่ท้องถ่ิน  ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณี         
อนัดีงามของไทยควบคู่กบัความเป็นสากล  เพ่ือเตรียมพร้อมการจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 ภารกิจ 

 1.   จดัโครงการ/กจิกรรม  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ 
 2.  จัดโครงการ/ก ิจกรรมท่ี เก ี่ยวข้อง  และ ส่งเส ริมการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 3.   จดัโครงการพ่อเพ่ิมศกัยภาพดา้นวิชาการ  และบูรณาการความรู้ดา้นวิชาการ 
 4.  จัดโครงการเพ่ือให้ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  ตามเกณฑ์การเจริญเติบโต     
ในแต่ละวยั 
 5.  จัดโครงการเพ่ือสร้างจิตส า นึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย         
การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะ 
 6.  สอดแทรกความรู้เก ีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน สู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และพฒันาทกัษะภาษาองักฤษให้สูงข้ึน 
 7.  ปรับปรุงห้องเรียน  อาคารเรียน  สนามกฬีา  และบริเวณโดยรอบให้เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนการสอน 
 8.   จดัอบรมบุคลากรเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการเรียนการสอน 
 9.  จดัท าหลกัสูตรท้องถ่ิน โดยบูรณาการความรู้ทั้ ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้น
วิธีการสอนแบบโครงงาน 
 เป้าหมาย 

 1.   เพ่ือให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานจัดกจิกรรมการเรียน     
การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.   เพ่ือให้ผูป้กครอง  นักเรียน  ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  มีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการศึกษา 
 4.   เพ่ือให้ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  
มีวินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 
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 5. ผูเ้รียนมีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก ้
ปัญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวิต พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
 6.   เพ่ือให้ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสยั  และรักการออกก  าลงักาย  
 7.   เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก       
ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 8.   ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกนั
ในสงัคมอยา่งมีความสุข  
 จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนฐานปัญญา แผนก
มธัยมศึกษา  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้  คุณธรรม
จริยธรรม  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยให้ผูเ้รียนเกดิการพฒันาตนเองเต็ม
ศกัยภาพ  ตามความสามารถของตนเองภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อ        
การเรียนการสอน  ผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการและส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  และ
บูรณาความรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเนน้วิธีการสอนแบบโครงงาน ภายใต้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงามของไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
 โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลกัสูตรโรงเรียนฐานปัญญา  แผนกมธัยมศึกษา  ก  าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  
ดงัน้ี 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 
ตารางท่ี 3 โครงสร้างเวลาเรียน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม เวลาเรียน 
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

รายวิชาพ้ืนฐาน  แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) - 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
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ตารางท่ี 3 โครงสร้างเวลาเรียน (ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม เวลาเรียน 
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

ภาษาต่างประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
รวมเวลาเรียน  (พ้ืนฐาน) 600 (15 นก.) 600 (15 นก.) 480 (12 นก.) 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 160 160 280 
รายวิชาเพ่ิมเติม  แผนการเรียนศิลป์-ค  านวณ 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 320 (8 นก.) 320 (8 นก.) 320 (8 นก.) 
ศิลปะ  (เขียนแบบและออกแบบเบ้ืองตน้) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 600 (15 นก.) 600 (15 นก.) 600 (15 นก.) 
รวมเวลาเรียนทั้ งหมด รวม 3 ปี เท่ากบั 4,080 ชั่วโมง 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  ศิลปวิจารณ์ 1         รหัสวิชา ศ32221 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5          ภาคเรียนท่ี 1 
 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการใช้ทัศนธาตุ ว ัสดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคในการแสดงออกทางทศันศิลป์  และส่ือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ  มีทักษะและเทคนิคใน
การใชว้สัดุอุปกรณ์ โดยใชก้ระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร้างงานทัศนศิลป์ ประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ รวมถึงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยศึกษาจาก
แนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพนัธ์
ระหว่างทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย  และ
สากล 

ผลการเรียนรู้ 
  นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของศิลปะประเภทต่างๆ วิเคราะห์  วิพากษ ์ 

วิจารณ์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้โดยการเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์  การใช้ทัศนธาตุเช่ือมโยงสู่หลกั
องค์ประกอบศิลป์ เทคนิควิธีการของศิลปินท่ีเป็นตัวอย่างในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  และ
ตัดสินความงามผลงานทัศนศิลป์ตามหลักทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ Feldman  สืบค้นข้อมูล  
ส ารวจ  ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  อภิปราย  เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ตะวนัออก  และรูปแบบตะวนัตก  ประวติัและผลงานของศิลปิน  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย  และสากล  
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หลักการและทฤษฎีสุนทรียะและศิลปวิจารณ์ 
 

 ทฤษฎีสุนทรียศึกษา (Aesthetic Education)  

 ทฤษฎีสุนทรียศึกษาของโบรดี (Harry Broudy, 1972) มุ่งให้ใช้เป็นระบบของการเรียน
การสอนของวิชาในกลุ่มศิลปะ เช่น สามารถน าไปวางแผนกบัการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ดนตรี 
ศิลปะการแสดง  และการเต้นร า ฯลฯ หัวใจของทฤษฎีอยู่ท่ีประสบการณ์ท่ีส าคัญ คือ การรับรู้   
อยา่งมีศิลปะ (Artistic Perception) ซ่ึงโบรดีจัดให้เป็นศูนยก์ลางของสุนทรียศึกษา การรับรู้อย่างมี
ศิลปะน้ี  คือ การรับรู้ 2 หนทาง ได้แก ่1) ความรู้ซ้ึงอย่างมีสุนทรีย ์(Aesthetic Apprehension) และ 
2) การวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ (Analysis Into Parts) และส่ิงเหล่าน้ีจะกอ่ให้เกดิความรักอย่างรู้แจ้ง 
(Enlightened Cherishing)  นั่นคือ ความสามารถท่ีจะรักทะนุถนอม  เห็นคุณค่าของส่ิงอันเป็น
สุนทรียวตัถุ (Aesthetic  Objects) เพราะไดรู้้แจง้ถึงคุณค่าของสุนทรียวตัถุนั้น ๆ 
 ทฤษฎีของโบรดี ประกอบดว้ยขั้นตอน  ประมวลไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นท่ี 1 ผูช้ านาญพิจารณาถึงมาตรฐานของศิลปะ โบรดีแยกออกเป็น 2 จ าพวก   
ใหญ่ ๆ  คือ 
  1.1  ศิลปะท่ีเป็นศิลปะแท ้ (Serious Art) คือ ศิลปะประเภทศิลปะเพ่ือศิลปะ  ศิลปะ
ท่ีศิลปินสร้างข้ึนเพ่ือส่ือความหมาย  เพ่ือแสดงออกเฉพาะตวั  เป็นการแสดงความคิดเห็นของศิลปิน
ต่อส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงโบรดียงัแบ่งออกเป็นอีก 2 ประเภท คือ 
   1.1.1  ศิลปะในระบบ (Classic)  คือ  ศิลปะท่ีมีรูปแบบท าต่อเน่ืองกนั  ดังนั้น
จึงเกดิเป็นหลกัเกณฑร่์วมกนัของรูปแบบศิลปะนั้น ๆ 
   1.1.2  ศิลปะนอกระบบ (Avant Garde)  คือ ศิลปะแบบล ้ ายุคแบบแปลก ๆ 
ใหม่ ๆ ไม่เหมือนท่ีมีมากอ่น ดงันั้น เกณฑห์รือมาตรฐานจึงมิไดเ้หมือนศิลปะท่ีอยูใ่นระบบ 
  1.2  ศิลปะมวลชน (Popular Art) คือ ศิลปะท่ีเป็นท่ีนิยมซ้ือง่ายขายคล่องอยู่ใน  
ตลาดศิลปะ เช่น เราจะเห็นว่า รูปจิตรกรรมไทยประเภทรูปตลาดน ้ าว ัดไทร รูปบ้านไร่ปลายนา     
วิวประเทศไทย  ซ่ึงเป็นจิตรกรรมขายดี  หรือท าข้ึนเพ่ือขายนกัท่องเท่ียว  หรือหมายถึงผลงานศิลปะ
ประเภทธุรกจิ เช่น ภาพโปสเตอร์ (ท่ีวยัรุ่นนิยมประเภทภาพโปสเตอร์ดารา  หรือภาพสวย  ๆ งาม ๆ 
ท่ีมิได้จัดเป็นโปสเตอร์ท่ีใช้เป็นส่ือในการโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ ในลกัษณะงานประยุกต์ศิลป์
โดยตรง)  แฟชั่น  เส้ือผา้  รถยนต์  เคร่ืองใช้ไมส้อยต่าง ๆ ท่ีเด็กคุ้นเคยในชีวิตประจ าวนั  เช่น  
รูปแบบของกระเป๋า  รองเท้า  เกณฑ์หรือมาตรฐานของศิลปะต่าง  ๆ น้ี  โบรดีระบุว่าจะต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 2. ขั้นท่ี 2 ผูส้ร้างและผูว้างแผนหลกัสูตรวางแผนเลือกส่ือ  ส าหรับสอนท่ีมีมาตรฐาน
ของคุณสมบติั 4 ด้าน คือ การรับรู้ผสัสะ โครงสร้าง  ความรู้สึก และเทคนิควิธีการ   ส่ือ (Media)  
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ในท่ีน้ีหมายถึง  วสัดุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  เช่น  ดินเหนียว  สี  และหมายถึง  
ประเภทหรือหมวดของศิลปะ  ซ่ึงในท่ีน้ีคือหมวดศิลปะในแขนงของทัศนศิลป์  เช่น  จิตรกรรม  
ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ท่ีจะน ามาเป็นตัวอย่างในการเรียน  ผูว้างแผนหลกัสูตรเลือกส่ือ     
ซ่ึงมีคุณสมบติัในดา้น  4  ดา้นน้ีท่ีเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอนศิลปะ  คุณสมบัติ  4  ด้านน้ี
มีความหมาย  ดงัน้ี 
  2.1 ส่ือท่ีมีคุณสมบัติด้านส่วนประกอบการรับรู้ (Sensory  Properties) หมายถึง
คุณสมบติัดา้นส่วนประกอบต่าง ๆ ทางทัศน์  (Visual  Elements)  ได้แก ่ สี  เส้น  รูปร่าง  รูปทรง  
และพ้ืนผิว  เป็นตน้ 
  2.2  ส่ือท่ีมีคุณสมบัติด้านโครงสร้าง (Formal Properties) คือ คุณสมบัติท่ีเกดิจาก
การเช่ือมโยงส่วนประกอบเหล่านั้นเข้าด้วยกนั (Organization of Elements หรือ Structure of Art)  
เช่น จงัหวะลีลา ความสมดุล สดัส่วน ความขดัแยง้ ความสอดคลอ้ง และจุดเด่น-ดอ้ย 
  2.3  ส่ือท่ีมีคุณสมบติัดา้นความรู้สึก (Expressive Properties) คือ คุณสมบติัท่ีผลงาน
ศิลปะช้ินนั้นให้ความรู้สึกอารมณ์แกผู่ดู้ เช่น รู้สึกสงบ รู้สึกสดช่ืน ร่าเริง รู้สึกรุนแรง และรวดเร็ว 
  2.4  ส่ือท่ีมีคุณสมบัติด้านเทคนิค (Technical Properties) คือ ผลงานศิลปะนั้ น 
แสดงให้เห็นวิธีการหรือเทคนิคเด่นชดั  ภาพจิตรกรรมบางภาพแสดงร่องรอยของทีแปรงหรือรอย
พู่กนัท่ีตวดัไปมารวดเร็ว  รอยแปรงหยาบ  บางภาพเกล่ียนุ่มนวลเนียน  ไม่มีรอยแปรง  (พู่กนั)  
ปรากฏ  ประติมากรรมบางช้ินเห็นรอยสลกัเด่นชัด  บางช้ินรู้ว่าเป็นงานปะเช่ือมโลหะ  บางช้ิน
แสดงว่าหลอม  หรือเทคนิคจิตรกรรมประเภทปะติด  (Collage)  เหล่าน้ี  เป็นตน้ 
 3. ขั้ นท่ี  3 ผู ้สร้างและผู้วางแผนหลักสูตรเลือกตัวอย่างสุนทรียว ัตถุ (Aesthetic  
Exemplars) เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน วตัถุท่ีเลือกมี 5 ประเภท คือ 
  3.1  ผลงานศิลปะท่ีมีคุณสมบติัดา้นส่วนประกอบการรับรู้ 
  3.2  ผลงานศิลปะท่ีมีคุณสมบติัดา้นโครงสร้าง 
  3.3  ผลงานศิลปะท่ีมีคุณสมบติัดา้นความรู้สึก 
  3.4  ผลงานศิลปะท่ีมีคุณสมบติัดา้นเทคนิค 
  3.5  ผลงานศิลปะท่ีมีคุณสมบติัพิเศษดา้นสุนทรีย ์
 4. ขั้นท่ี 4  ครูเป็นผูน้ าบทเรียนในประสบการณ์การแสดงออก 3 ดา้น  คือ 
  4.1 ประสบการณ์ศิลปะปฏิบติั (จากวสัดุต่าง ๆ) 
  4.2  ประสบการณ์ดา้นสุนทรีย ์(จากงานศิลปะท่ีเลือกสรร) 
  4.3  ประสบการณ์ดา้นศิลปวิจารณ์ (จากงานศิลปะท่ีเลือกสรร) 
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  ประสบการณ์ขา้งตน้จะเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกดิความซาบซ้ึงในศิลปะ  เน่ืองมาจาก      
2 สาเหตุ คือ 1) เน่ืองจากเกดิความกระจ่างแจ้ง  (Clarification) และ 2) เน่ืองจากเกดิความรู้และ
การศึกษาท่ีเขม้ขน้ (Intensification) 
 5. ขั้ นท่ี 5 ประสบการณ์เหล่าน้ีจะเสริมสร้างให้ผู ้เรียนเก ิดการรับรู้แบบศิลปิน         
เกดิความสามารถในการตัดสินประเมินค่าของศิลปะ  เฉกเช่น  นักวิจารณ์ศิลปะเกดิรสนิยม          
อนัสุนทรีย์  เช่น ผูนิ้ยมศิลปะ (Connoisseur) และประสบการณ์เหล่าน้ี  น้อมน าไปสู่ความรัก      
ทะนุถนอมรู้คุณค่าของศิลปะในลกัษณะ   รักอยา่งมีเหตุผล   รักด้วยสติปัญญา   (หรือมกัเรียกกนัว่า      
รักแบบใชส้มอง) นัน่เอง            
 จากทฤษฎีดงักล่าวสรุปไดว้่า  หัวใจของทฤษฎีอยูท่ี่ความรู้ซ้ึงถึงคุณค่าของสุนทรียแ์ละ
การวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของงานทศันศิลป์  ซ่ึงศิลปินสร้างข้ึนเพ่ือส่ือความหมาย  ทั้ งท่ีเป็นรูปธรรม
และนามธรรม  รวมถึงผลงานศิลปะประเภทธุรกจิ  ในลกัษณะงานประยุกต์ศิลป์โดยตรงและ
สามารถน าไปวางแผนเลือกส่ือการเรียนการสอนทัศนศิลป์  เช่น  ตัวอย่างภาพผลงานทัศนศิลป์       
ซ่ึงมีคุณสมบัติ  4  ด้าน  คือ  การรับรู้ผัสสะ  โครงสร้าง  ความรู้สึก  และเทคนิควิธีการ  รวมถึง
ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของศิลปินระดบัโลก  โดยครูเป็นผูช้ี้น าให้นักเรียนเกดิความซาบซ้ึง  เห็นคุณค่า  
และเกดิความสามารถในการตดัสินประเมินค่าของผลงานศิลปะ    
 

ทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพ (Aesthetic Development) ของพาร์สัน  
 ไมเคิล เจ พาร์สัน (Michael J. Parson, 1987) เป็นศาสตราจารยแ์ละหัวหน้าภาควิชา
ศิลปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผูเ้ขียนหนังสือ How We 
Understand Art  ท่ีนักวิชาการศิลปศึกษา  และนักวิจัยท่ีศึกษาในเร่ืองของการพัฒนาเด็กด้าน
สุนทรียภาพหรือการรับรู้ทางศิลปะใชเ้ป็นต าราศึกษาหาความรู้ พาร์สันเป็นผูร่้วมส่งเร่ืองตีพิมพ์ใน 
Journal of Aesthetic Education ประกอบดว้ย บทความในอนาคตเก ีย่วกบัศิลปศึกษา ความรู้ความ
เขา้ใจศิลปะหลกัสูตรบูรณาการ และการพฒันาเด็กในศิลปะ 
 ในปี 1987 เป็นรูปแบบท่ีพฒันาจากการศึกษา ในปี ค.ศ. 1976 และ ค.ศ. 1978 ลกัษณะ
ของการศึกษา  ในปี 1976 มีระดับการพัฒนาสุนทรียภาพ 4 ระดับ และปี ค .ศ. 1978 มีระดับ         
การพัฒนาสุนทรียภาพ 6 ระดับ แต่ภายหลงัได้ปรับปรุงเป็น 5 ระดับ ซ่ึงถือเป็นพ้ืนฐานของ         
การพฒันาสุนทรียภาพ ลกัษณะของระดับ มีจุดเด่นบนพ้ืนฐานแนวโน้มเก ีย่วกบัการตอบรับของ  
ส่ิงเหล่าน้ี คือ เน้ือหา การแสดงออก ส่ือ รูปร่างและรูปแบบ และการประเมินค่า พาร์สัน มีความ
มุ่งมัน่เพ่ือบรรลุผลส าเร็จในเร่ือง การพฒันาสุนทรียภาพ (Jo Chiung-Hua Chen, 1997) บนพ้ืนฐาน
แนวคิดทฤษฎีเชาวปั์ญญาของเพียเจท์ (Piaget’s Cognitive Theory) และทฤษฎีพฒันาจริยธรรมของ
โคลเบิร์ก (Kohlberg’s Moral Development Theory) 
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 พาร์สัน ได้วิจัยการท างานศิลปะของเด็ก และได้เสนอแนะการเรียนรู้ศิลปะท่ี มี
ประสิทธิภาพ คือ การเรียนรู้ศิลปะต้องส่ง เสริมท้าทายให้นักเรียนคิด มองดูงานศิลปะท่ี มี           
ความหลากหลาย และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมท่ีดึงความคิดออกมา จากงานวิจัยของ      
พาร์สัน ได้กล่าวว่าการมองเห็น และการเข้าใจศิลปะของเด็กจะบรร ลุระดับท่ีสูงข้ึนต้องมีระดับ   
การพฒันาสุนทรียภาพ ดงัน้ี 
 ระดับ 1 ความช่ืนชอบ (Favoritism) เป็นลักษณะเบ้ืองต้นของการรับรู้ทางศิลปะใน
ภาพรวม มีความพึงพอใจตามสัญชาตญาณ สนใจสีเป็นพิเศษ และความรู้สึกตอบรับสัมพนัธ์กบั
เน้ือหาของภาพอยา่งอิสระ การมองจะไม่ค่อยพบข้อบกพร่องในภาพ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเน้ือหา 
หรือรูปแบบการวาด ช่ืนชอบสีท่ีจดัจา้นจะเรียนรู้เน้ือหาจากภาพ เช่น ระบุส่ิงท่ีปรากฏในภาพ มีการ
เช่ือมโยงความคิดกบัความทรงจ าไปอยา่งอิสระ ลกัษณะทั่วไป คือ การยินดีเปิดใจรับโดยไม่ค านึง
ว่าส่ิงนั้นมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่สัมพนัธ์กนั 
 ในทางจิตวิทยา เป็นระดบัท่ีมีการรับรู้มุมมองของผูอ่ื้นเพียงเล็กน้อย เป็นการรับรู้จาก
ประสบการณ์ตนเองลว้น ๆ ไม่มีอยา่งอ่ืน และไม่มีการเปรียบเทียบใด ๆ 
 ในด้านสุนทรียศาสตร์ ภาพวาดเป็นส่ิงกระตุ้นประสบการณ์ท่ีให้ความเพลิดเพลิน   
โดยไม่เก ีย่วว่าภาพวาดนั้นส่ือถึงอะไร หรือภาพนั้นจะเป็นศิลปะนามธรรมหรือไม่ ความรู้สึกชอบ
ภาพวาดกเ็หมือนกบัการตดัสินภาพนั้น และยากท่ีจะตดัสินให้ภาพหน่ึงภาพใดเป็นภาพท่ีดีหรือไม่ดี 

 ระดบั 2 ความงามและความจริง (Beauty and Realism) แนวคิดส าคัญของระดับน้ี คือ 
แนวคิดของเน้ือหา ว ัตถุประสงค์พ้ืนฐานของภาพวาดคือ การแสดงความคิดบางอย่างท่ีเป็น      
ความจริง ภาพวาดท่ีมีคุณค่าต้องมีเน้ือหาน่าสนใจ และเป็นภาพเหมือนจริงไม่เสริมปรุงแต่ง     
แสดงเน้ือหาในชีวิตประจ าวนั ไม่เน้นจินตนาการและความเพอ้ฝัน อารมณ์เป็นส่ิงท่ีถูกน าเสนอ
แสดงออกมา เช่นรอยยิม้ หรือท่าทาง ช่ืนชอบความงาม และรูปแบบท่ีเป็นความจริงเท่านั้น ทักษะ 
ความอดทน ความเอาใจใส่ของศิลปินท่ีวาดภาพนั้นเป็นเร่ืองท่ีน่าช่ืนชม ความงาม ความจริง และ
ทกัษะนั้นเป็นวตัถุประสงค์ส าหรับของการตดัสินภาพวาด 

 ในทางจิตวิทยา ระดบั 2 เป็นขั้นพฒันาท่ีสูงข้ึนไปอีกระดับ เพราะเป็นการรับรู้มุมมอง
ของผูอ่ื้น ความคิดของการแสดงออกต้องการให้เห็นความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีทุกคนสามารถ
มองเห็น และส่ิงท่ีเป็นเพียงการระลึกถึง 

 ในทางสุนทรียศาสตร์ ระดับ 2 เป็นขั้ นพัฒนาท่ีสูงข้ึนไปอีกระดับ เพราะสามารถ
วิเคราะห์ความแตกต่างบางประการเก ีย่วกบัความสัมพนัธ์การเห็นคุณค่าของความงาม จากบางส่ิงท่ี
ไม่ใช่ความสัมพันธ์การเห็นคุณค่าของความงาม ตัวอย่างเช่น การตัดสินว่า ภาพของเรอนัวร์ 
(Renoir) เป็นภาพวาดท่ีดี เพราะมีรูปสุนัข และบรรดาสุนัขนั้นดูดี แต่ประการหลงัน้ีกลายเป็น
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ขอ้เท็จจริงเก ีย่วกบัสุนัข ไม่ใช่รสนิยมของผู้ชมซ่ึงเป็นระดับ 1 ในท านองเดียวกนั สีของพอล คลี 
(Paul Klee)  นั้นสวย น่ีเป็นขอ้เท็จจริงเก ีย่วกบัสี ไม่ใช่ความช่ืนชอบส่วนบุคคล 

 ระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness) เป็นความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง มุ่งพิจารณา
เก ีย่วกบัส่ิงท่ีภาพวาดนั้นต้องการแสดงออก ภาพนั้นบอกเล่าเร่ืองราว หรือประสบการณ์ท่ีเกดิข้ึน 
ให้ความรู้สึกมีความน่าสนใจภาพวาดนั้นกย็ิ่งมีคุณค่า วตัถุประสงค์ของการสร้างงานศิลปะ คือ 
แสดงประสบการณ์อารมณ์ของคนบางคน ความงามของเน้ือหา  กลายเป็นเร่ืองรองของส่ิงท่ี
แสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่  ความลึกของความรู้สึกเป็นเร่ืองใหม่ ๆ ท่ีน่าช่ืนชม 

ในทางจิตวิทยา ระดบั 3 เป็นขั้นพฒันาท่ีสูงข้ึนไปอีกระดบั เพราะอาศยัการรับรู้ใหม่ของการต่ืนตัว
ภายในของประสบการณ์อารมณ์ของผูอ่ื้น และเป็นความสามารถใหม่ในการส่ือสารทางอารมณ์จาก
คนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง นอกจากน้ียงัเช่ือมโยงประสบการณ์ทางอารมณ์ของตนท่ีอยู่ภายในจิตใจ
ของแต่ละคนให้แสดงออกมา 

 ในดา้นสุนทรียศาสตร์ ระดับ 3 เป็นความกา้วหน้าเพราะช่วยให้เห็นความสอดคลอ้ง
กนัระหว่างความงามเก ีย่วกบัเน้ือหา ความเป็นจริงของรูปแบบ และทักษะของศิลปิน เปิดตาเปิดใจ
ให้คนไดเ้ห็นขอบข่ายงานท่ีกวา้งข้ึน และเขา้ใจดีข้ึนเก ีย่วกบัระดบัคุณภาพการแสดงออก 

 ระดับ 4 แบบอย่าง และรูปแบบ (Style and Form) ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง มีผลต่อ
แนวความคิดมากมายเก ีย่วกบัภาพวาด ความส าคัญอยู่ท่ีภาพวาดถูกจัดการในด้านพ้ืนผิว สี รูปร่าง 
ช่องว่างเพราะว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเห็นได้โดยทั่วไป และในด้านแบบอย่าง และความสัมพนัธ์กบั
แบบอย่าง  เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กบัว ัฒนธรรม ส่ิงท่ีแสดงออกในศิลปะจะถูก
ตีความหมายอีกคร้ังในประเด็นของรูปแบบ และแบบอย่าง และแนวความคิดโดยทั่วไปค่อนข้าง  
จะมีสภาพความคิดเป็นส่วนตวั 

 ในทางจิตวิทยา เป็นขั้นการพฒันาท่ีสูงข้ึนไปอีกระดบั ในท่ีน้ีเป็นความสามารถในการ
รับรู้มุมมองเก ีย่วกบัวฒันธรรม ส่ิงน้ีเป็นความรู้ความเขา้ใจท่ีซบัซอ้นมากข้ึนกว่าการเข้าใจความคิด
ของบุคคล ตวัอยา่งเช่น เม่ือตีความหมายของงานศิลปะช้ินหน่ึง และสร้างความรู้สึกต่องานศิลปะ
นั้นดว้ยตนเอง แลว้ความรู้สึกนั้นยงัเป็นส่วนหน่ึงของประเพณี 

 ในดา้นสุนทรียศาสตร์ เป็นขั้นการพฒันาท่ีสูงข้ึนไปอีกระดบั เพราะพบความส าคัญใน
วิธีการ รูปแบบ และแบบอย่าง รู้ข้อแตกต่างระหว่างเน้ือหา และอารมณ์ความรู้สึกอะไรเป็น
ความส าเร็จในงานศิลปะดว้ยตัวตนเอง พบความสัมพนัธ์ของภาพวาดกบัประวติัศาสตร์ และเป็น
การแสดงออกประเภทท่ีมีความหมาย ช่วยให้การวิจารณ์งานศิลปะพบประโยชน์น าไปสู่การรับรู้ 
และมองเห็นการตดัสินสุนทรียภาพท่ีมีแหตุผล 
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 ระดับ 5 ความเป็นตัวตน (Autonomy) ในระดับน้ีความส าคัญของความเข้าใจอย่าง
ลึกซ้ึงคือ แต่ละคนตอ้งมีแนวความคิดการตดัสินภาพวาด และมองเห็นคุณค่าของวฒันธรรมท่ีสร้าง
งานศิลปะให้มีความหมาย คุณค่าเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงไปตามประวติัศาสตร์และปรับอย่างต่อเน่ือง
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีร่วมสมยั การตดัสินน้ีเป็นความรู้สึกท่ีเป็นส่วนตัวและเพ่ือสังคมลึกซ้ึง
มากข้ึน 

 ในทางจิตวิทยา เป็นขั้นการพฒันาท่ีสูงข้ึนไปอีกระดบั เพราะว่าตอ้งมองในมุมมองของ
วฒันธรรม ตอ้งใชค้วามสามารถซักถามข้อสงสัยเก ีย่วกบัมุมมองท่ีก  าหนด เพ่ือท าความเข้าใจด้วย
ตนเอง แลว้สามารถตอบค าถามเหล่านั้นได ้ ซ่ึงแสดงถึงมุมมองท่ีมีต่อวฒันธรรม 

 ในดา้นสุนทรียศาสตร์ เป็นขั้นการพฒันาท่ีสูงข้ึนไปอีกระดับ เน่ืองจากสามารถรับรู้  
ไดว้่า ความคาดหวงัอาจจะสร้างความเขา้ใจผิดเก ีย่วกบัวฒันธรรม นอกจากน้ี จะมีความเข้าใจยิ่งข้ึน
ดว้ยการปฏิบติังานศิลปะ ทั้งดา้นการสร้างสรรค์และการช่ืนชมผลงานศิลปะ เป็นการตรวจสอบอีก
คร้ังอย่างต่อเน่ือง และปรับการตัดสินด้วยตนเองในสถานการณ์ทั่วไปเป็นการส ารวจคุณค่า
สถานการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีก  าลงัเปล่ียนแปลงไป 

 คอสเตอร์ (Koster, 2001: 169) ไดส้รุประดบัพฒันาการตามทฤษฎีของพาร์สนั ไวด้งัน้ี 

 ระดบั 1 ความช่ืนชอบ (Favoritism) ลกัษณะท่ีปรากฏ คือ 

 1.  แสดงปฏิกริิยาต่อส่ิงทีกระตุน้เห็นไดช้ดั 

 2.  แสดงความรู้สึกสนใจต่อสีอยา่งชดัเจน 

 3.  มองภาพงานศิลปะไม่ค่อยพบความบกพร่อง 

 4.  ชอบภาพท่ีแสดงเร่ืองราว 

 5.  เช่ือมโยงภาพกบัความทรงจ า 

 6.  ตระหนกัเลก็นอ้ยกบัมุมมองของคนอ่ืน 

 ระดบั 2  ความงามและความจริง  (Beauty and Realism) ลกัษณะท่ีปรากฏ คือ 

 1.  ให้ความส าคญักบัศิลปะท่ีแสดงออกเป็นรูปร่างเหมือนจริง  

 2.  ช่ืนชมทกัษะ และความเอาใจใส่ของศิลปิน 

 3.  ตดัสินงานท่ีส่ือสารความจริง และเทคนิควิธีการท่ีสร้างงานไดส้วย  

 4.  แยกวตัถุจากแนวคิด หรือความรู้สึกของงาน 

 5.  รับรู้ความแตกต่างมุมมองของคนอ่ืน ๆ 

 ระดบั 3  การแสดงออก (Expressiveness) ลกัษณะท่ีปรากฏ คือ 

 1.  มองท่ีงานศิลปะส าหรับการส่ือให้เห็นประสบการณ์  

 2.  ตดัสินงานศิลปะในส่ิงท่ีมีผลต่ออารมณ์ 
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 3.  ประยกุต์ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเร่ิมและความรู้สึกท่ีลึก 

 4.  ไม่เช่ือว่าสามารถจะตดัสินงานศิลปะไดอ้ยา่งไม่มีอคติ  

 5.  เห็นความงาม ความจริงและทกัษะเป็นประเด็นน าไปสู่คุณค่าของงาน  

 ระดบั 4  แบบอยา่งและรูปแบบ (Style and Form) ลกัษณะท่ีปรากฏ คือ 

 1.   เห็นศิลปะเป็นสงัคม ไม่ใช่การบรรลุผลส าเร็จเฉพาะบุคคล 

 2.   ส านึกว่างานศิลปะคงอยูใ่นวฒันธรรมประเพณี 

 3.  เช่ือว่างานศิลปะท่ีมีแบบอย่างและรูปแบบนั้นมาจากผูช้ม และความต้องการของ
สงัคมส่วนรวมช่วยให้ผูส้ร้างงานศิลปะเลือกแบบอยา่งและรูปแบบได้ 
 4.   พบว่าส่ือ รูปแบบ และแบบอยา่งมีความหมาย 

 ระดบั 5  ความเป็นตวัตน (Autonomy) ลกัษณะท่ีปรากฏ คือ 

 1.  คุณค่าศิลปะสามารถยกระดบัเหตุผล และปัญหาสังคม 

 2.  เห็นศิลปะเป็นส่ิงท่ีเหนือกว่าวฒันธรรม 

 3.  เขา้ใจว่าประเพณีเป็นส่ิงท่ีสร้างสงัคมข้ึน 

 4.  เห็นความตั้งใจเป็นส่ิงท่ีไม่เคยจบ น าไปสู่การตีความหมายใหม่โดยผูช้ม 
 จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า การเรียนรู้ศิลปะท่ีมีประสิทธิภาพต้องส่งเสริมทักษะ   
การคิดของนกัเรียนซ่ึงการมองเห็น และการเข้าใจศิลปะของเด็กจะบรรลุระดับท่ีสูงข้ึนนั้นต้องมี
ระดบัการพฒันาสุนทรียภาพ  โดยเร่ิมจาก ความช่ืนชอบความรู้สึกสนใจต่อสี การแสดงเร่ืองราวท่ี
เช่ือมโยงภาพกบัความทรงจ าของตนเอง  มองเห็นความงามและความจริงท่ีเป็นภาพเหมือนจริง     
ไม่เสริมปรุงแต่ง ซ่ึงแสดงเน้ือหาในชีวิตประจ าวนัโดยแสดงออกให้เห็นถึงประสบการณ์อารมณ์
ความรู้สึกในเบ้ืองลึก ความคิดสร้างสรรค์  ความแปลกใหม่ มีความเข้าใจแบบอย่าง และ               
รูปแบบอย่างลึกซ้ึง  สามารถตัดสินสุนทรียภาพอย่างมีเหตุผล ตลอดจนสามารถมองเห็นถึง          
ความเป็นตัวตน เห็นคุณค่าของวฒันธรรมท่ีสร้างงานศิลปะอย่างมีความหมาย  สามารถยกระดับ
เหตุผล เพ่ือน าไปสู่การตีความหมายใหม่ 
 

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์  
 เฟลม์แมน (Edmund Burke Feldman, 1972)  แถลงว่า  ทฤษฎีของเขามุ่งท่ีจะสร้าง
หลกัการในการตีความและประเมินผลงานศิลปะ จุดมุ่งหมายหลกัของทฤษฎีน้ี คือ ความเข้าใจ 
(Understanding) และความช่ืนชม (Delight) ในศิลปะ 
 เฟลมแ์มน  อธิบายความหมายถึงค าว่า  ความเข้าใจ  ว่า  บุคคลท่ีได้รับการฝึกฝนให้มี
ความเขา้ใจต่องานศิลปะจะสามารถ  “อ่านขอ้มูล”  ต่าง ๆ ทางศิลปะออก  และข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ี  
เป็นส่ิงท่ีจะไขไปสู่การวิเคราะห์และตัดสินงานศิลปะ  เขากล่าวว่า ข้อมูลในท่ีน้ีเป็นข้อมูลด้าน
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คุณภาพของผลงานศิลปะ  มิใช่ข้อมูลทางประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี  ไม่เก ีย่วข้องใด  ๆ กบั
ความเกา่แก ่ หรือแมมี้ค่าเชิงโบราณวตัถุ  ผูว้ิจารณ์จะต้องหาทางท าความเข้าใจและเข้าถึ งเหตุและ
ผลของงานศิลปะช้ินนั้น ๆ ให้อะไรแกต่นเอง  ส่วนความช่ืนชมนั้น เฟลมแ์มน อธิบายว่า  เม่ือบุคคล
บงัเกดิความเขา้ใจในผลงานศิลปะช้ินนั้น ๆ  ย่อมจะบังเกดิความพึงพอใจ  ช่ืนชมในผลงานช้ินนั้น
ตามมาดว้ย 
 เฟลมแ์มน แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงานศิลปะออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นท่ี 1  การบรรยาย (Description) 
 ขั้นท่ี 2  การวิเคราะห์โครงสร้าง (Formal Analysis) 
 ขั้นท่ี 3  การตีความ (Interpretation) 
 ขั้นท่ี 4  การประเมินหรือตดัสิน (Evaluation or Judgment)                        
 เฟลมแ์มน ออกตวัว่าขั้นตอนน้ีอาจจะดูซ ้ าซอ้นกนับา้ง แต่เขาคิดว่าแต่ละหน่วยมีหน้าท่ี
แตกต่างกนั  ผูว้ิเคราะห์งานศิลปะจะตอ้งปฏิบติัแตกต่างกนัในแต่ละขั้นตอน  ขั้นตอนทั้ ง 4 จะต้อง
ปฏิบติัเรียงกนัไปตามล าดบัจากง่ายไปหายาก ตามท่ีระบุอยูใ่นทฤษฎี 
 ขั้นท่ี 1 การบรรยายนั้น  ผูว้ิเคราะห์งานศิลปะจะส ารวจดูส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏแกส่ายตา 
ผูดู้ในทนัทีทนัใด  ไดแ้ก ่ เสน้  สี  รูปร่าง  รูปทรง  พ้ืนผิว  แสง  เงา  และวิเคราะห์ถึงเทคนิควิธีการ
ท่ีผูดู้คิดว่าเป็นวิธีการหรือเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างงานศิลปะช้ินนั้น 
 ขั้นท่ี 2  การวิเคราะห์โครงสร้างนั้น  ผูว้ิเคราะห์จะเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงท่ีผูว้ิเคราะห์ได้
ส ารวจไวใ้นขั้นแรก  คุณภาพของเสน้  สี  รูปร่าง  รูปทรง  เพ่ือให้เกดิการรับรู้ถึงองค์ประกอบทาง
ศิลปะของผลงานนั้น  ซ่ึงจะเป็น “ขอ้มูล”  ให้กบัการตีความและตดัสินผลงานต่อไป 
 ขั้นท่ี 3  การตีความนั้น  ผูว้ิเคราะห์จะกล่าวหรือแถลงถึงความหมายของผลงานศิลปะ  
ท่ีมีต่อตน  ความหมายของศิลปะในท่ีน้ีหมายถึงความหมายของศิลปะท่ีมีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษยโ์ดยทัว่ ๆ ไป  ในขั้นตอนน้ีผูว้ิเคราะห์อาจหาขอ้สนันิษฐานท่ีเก ีย่วกบัความคิด  หรือหลกัการ
ท่ีสามารถช่วยยนืยนัว่าท าไมผลงานศิลปะนั้นมีผลต่อความคิดเห็นของตนเช่นนั้น 
 ขั้นท่ี 4  การประเมินหรือตดัสินงานศิลปะนั้นเป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็น  ต้องมีการสืบสวน  
ตรวจสอบถึงเจตนาและผลท่ีเกดิของงานศิลปะช้ินนั้น  โดยการเปรียบเทียบกบังานศิลปะช้ินอ่ืน         
ท่ีคล้ายคลึงกนั  พิจารณาว่ามันเหมือนหรือต่างกบังานศิลปะช้ินอ่ืนในยุคสมัยเดียวกนัเช่นไร       
เฟลด์แมน เนน้ว่าการตดัสินผลงานศิลปะอยา่งมีสุนทรียภาพนั้นจะต้องมีเหตุมีผลและใช้หลกัเกณฑ์
อยา่งมีคุณธรรม  เพราะการตดัสินนั้นเป็นปฏิบติัการท่ีสูงส่ง    
 เฟลด์แมน ระบุว่าทฤษฎีของเขาเป็นระบบของกระบวนการสร้างความเข้าใจในศิลปะ
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ให้แกบุ่คคลท่ีวิเคราะห์งานศิลปะช้ินนั้น  ความเข้าใจน้ีเองจะน าไปสู่การช่ืนชมความซาบซ้ึงหรือ
เห็นคุณค่าของงานศิลปะนั้น 
 เฟลด์แมน ยอมรับนับถือการวิเคราะห์ในลักษณะท่ีเรียกว่า ไร้มายา (Naive) คือ  
วิเคราะห์งานศิลปะจากความคิดเห็นความรู้สึกท่ีผูว้ิเคราะห์มีต่อผลงานนั้นตรงๆอย่างจริงใจ  โดยมิ
ตอ้งค านึงถึงคุณค่าทางประวติัศาสตร์  ความเกา่แกข่องผลงาน  ผูส้ร้างงานคือใคร  หรือค านึงถึง
หลกัเกณฑท์างศิลปะต่าง ๆ  ดงันั้น ไม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้กส็ามารถวิเคราะห์ได้  คือ  วิเคราะห์ไป
ตามท่ีคิดเห็น 
 ทฤษฎีของเฟลด์แมน เป็นทฤษฎีประเภทศิลปวิจารณ์เช่นกนั  โดยโยงเข้ากบัด้าน
สุนทรีย ์มีนัยว่าถ้าเกดิความเข้าใจเกดิความรู้แลว้  ความช่ืนชมหรือสุนทรียภาพของผูท่ี้ได้รับ
ประสบการณ์น้ีจะตามมาเอง 
 เฟลด์แมน ระบุขั้นตอนของการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ 4 ขั้น คือ 
 ในขั้นแรกนั้น ผูว้ิเคราะห์จะแจกแจงหรือบรรยายถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ในงานศิลปะ
ช้ินนั้นว่า  เขาเห็นส่ิงใดบ้าง  เช่น  เขาเห็นเส้นลกัษณะใด  สีใด  หรือรูปร่างแบบใด  รูปทรงใด  
ต่อจากนั้น 
 ขั้นท่ีสอง จึงวิเคราะห์โครงสร้างของผลงานศิลปะช้ินนั้น  การท่ีบุคคลจะพิจารณาเห็น
โครงสร้างของส่ิงหน่ึงส่ิงใดได ้ บุคคลนั้นจะตอ้งสามารถผูกโยงส่วนประกอบยอ่ยต่างๆ เข้าด้วยกนั  
เช่น  รูปกลมท่ีมีสีเหลืองสด  เป็นการระบุส่วนประกอบย่อย 2 หน่วย คือ รูปร่าง  และสีเข้าด้วยกนั  
หรือ  “รูปทรงของกล่องสีฟ้าซ่ึงดูว่าอยู่ข้างหน้าของรูปสามเหล่ียมท่ีดูขรุขระ”  ในกรณีน้ีบุคคลท่ี
ตีความ  ระบุความสัมพันธ์ของส่วนประกอบย่อย  สี  รูปร่าง  รูปทรง  ผิวพ้ืน  และทิศทาง            
เขา้ดว้ยกนั 
 ในขั้นท่ี 3 นั้น  ผูว้ิเคราะห์จะเร่ิมมองหาความหมายของข้อสันนิษฐาน  หรือตั้ งข้อ
สมมติฐานหรือออกความคิดเห็น  ความรู้สึกท่ีศิลปะช้ินนั้นให้แกต่น  ซ่ึงอาจเป็นสมมติฐาน  หรือ
ความคิดเห็นมากกว่าหน่ึงแง่กไ็ด้  เพราะส่ิงต่างๆ นั้นเปล่ียนแปลงพฒันาแตกต่างออกไปอยู่เสมอ  
คุณค่าของส่ิงต่าง ๆ มีมาตรฐานต่างกนัไปตามวนั  เวลา  และสภาวะของส่ิงแวดลอ้ม 
 ในขั้นสุดท้ายนั้น เป็นการตัดสินประเมินผล  ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีต้องอาศยัความ
รอบคอบระมดัระวงั ตอ้งค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ หลายแง่มุม  ส าหรับ เฟลด์แมนแลว้  เขาคิดว่าคุณค่าของ
ศิลปะจะต้องแสดงให้เห็นว่าปัญหาท่ีส าคัญ กคื็อ การท่ีศิลปะนั้นสามารถส่ือความหมาย หรือ       
ให้ความหมาย  (ในเชิงศิลปะ)  แกม่นุษย ์ สอดคลอ้งกบัทุกส่ิงเก ีย่วกบัมนุษยใ์นช่วงเวลาหน่ึง ๆ  
ความแปลกใหม่สะดุดตาในผลงานศิลปะ  เป็นคุณสมบัติท่ียอดเยี่ยมกต่็อเม่ือมันสามารถส่ือ
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ความหมายกบัมนุษยไ์ดลึ้กซ้ึง  คือ การเพียงแต่สร้างความแปลกใหม่สะดุดตาในผลงานของศิลปิน
จะไม่มีคุณค่า  ถา้มนัไม่ส่ือความหมายกบัมนุษยอ่ื์น ๆ ท่ีเห็นผลงานนั้น ๆ 
 จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า  ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์มุ่งสร้างหลกัการในการตีความ
และประเมินผลงานศิลปะ  โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ความเขา้ใจและความช่ืนชมในศิลปะ  ซ่ึงจะน าไปสู่
ความซาบซ้ึงหรือเห็นคุณค่าของผลงาน  ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ  แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน  คือ  
การบรรยายส่วนประกอบต่าง ๆ  ในงานศิลปะและเทคนิควิธีการสร้างงาน  การวิเคราะห์โครงสร้าง
เพ่ือให้เกดิการรับรู้ถึงองค์ประกอบทางศิลปะ  การตีความผลงานศิลปะท่ีมีคุณค่านั้นจะต้องสามารถ
ส่ือความหมายกบัมนุษยไ์ด้อย่างลึกซ้ึง  รวมถึงการประเมิน หรือตัดสินผลงานศิลปะ อย่างมี
สุนทรียภาพจะตอ้งมีเหตุมีผล และใชห้ลกัเกณฑอ์ยา่งมีคุณธรรม 
 

ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education: DBAE)   

 ทฤษฎีน้ีเนน้กจิกรรมศิลปะ 4 แกน คือ (วิสูตร โพธ์ิเงิน, 2556: 20-21) 
 1.   แกนศิลปะปฏิบติั (Art Production) 
 2.   แกนประวติัศาสตร์ศิลป์ (Art History) 
 3.   แกนสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
 4.   แกนศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) 

 ทฤษฎีน้ีเนน้แนะน าการเรียนการสอนศิลปะให้ครอบคลุมทั้ ง 4 แกน ให้น ้ าหนักแต่ละ 
แกนให้เหมาะสมกบัช่วงชั้นการศึกษาการสอนในทฤษฎีการสอนแบบบูรณาการ (DBAE) เช่น ใน
วิชาศิลปวิจารณ์ควรมีการน ารูปแบบของผลงานใหม่ๆมาศึกษา เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้อภิปรายและ
วิเคราะห์ผลงานถึงส่ิงท่ีสะท้อนถึงสังคมร่วมสมยั โดยท่ีผูส้อนควรจะมีพ้ืนความรู้ ความเข้าใจใน
มาตรฐานการตดัสินคุณค่า รวมถึงลกัษณะของศิลปะสมยัใหม่เป็นอย่างดี ผลงานศิลปะสมยัใหม่มกั
มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และบ่งบอกถึงความนึกคิดของศิลปินท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มในช่วงเวลาหน่ึง  
รายละเอียดของทฤษฎีทั้ง 4 แกน มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  แกนศิลปะปฏิบัติ (Art Production)  เป็นองค์ประกอบอีกหน่ึงแกนส าคัญส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ซ่ึงจะแนะน าแนวคิด  การแกปั้ญหา  และการแนะน าวิธีการ  เทคนิค
ทางศิลปะ วสัดุท่ีหลากหลาย  และเหมาะสมในการสร้างผลงานศิลปะ  แต่บางบทเรียนศิลปะท่ียงั
เป็นมาตรฐาน เพราะว่าการสอนเด็กในส่ิงรอบตวัให้เขาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ข้ามสัมพนัธ์ เช่ือมโยง
กบัส่ิงแวดลอ้ม บูรณาการส่ิงรอบตวั และความรู้อ่ืนทั้งในและนอกหลกัสูตร 
 2.  แกนประวติัศาสตร์ศิลป์ (Art History)  เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างผลงานศิลปะ 
ทุกแขนง ซ่ึงจะเป็นแนวคิดของท่ีมาท่ีไปของผลงานศิลปะทั้ งท่ีเป็นของศิลปิน หรือของตนเอง   
โดยมีค าถามส าคญัพ้ืนฐาน  คือ  ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร่  ท าไม  และอย่างไรท่ีเก ีย่วข้องกบั
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ผลงานศิลปะนั้น ๆ (สไตล ์แนวคิด สัญลกัษณ์ในผลงาน ช่วงเวลาในการสร้างงาน ส่ือวสัดุในการ
สร้างสรรค์  เทคนิควิธีการ  และว ัฒนธรรมเก ีย่วข้องกบัผลงานศิลปะ)  ผูเ้รียนจะรู้และทราบถึง  
ความแตกต่าง และสามารถเรียนรู้ถึงอิทธิพลจากผ่านนอกท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ ไม่ว่า
จะเป็นอิทธิพลจากวรรณกรรม  ศาสนา  ระบบการอุปถมัภ์  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลย ี 
ซ่ึงลว้นแลว้มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งส้ิน 
  ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัตก 
  ศิลปะเรอเนสซอง (Renaissance) 
  ศิลปะเรอเนสซอง มีตน้ก  าเนิดข้ึนในเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลี อยู่ในช่วง  “ยุคฟ้ืนฟู
ศิลปะวิทยาการ”  ศิลปะเรอเนสซองเป็นผลมาจากการน าหลกัการ  ปรัชญาความรู้ในสุนทรียภาพ
ดั้ งเดิม  จากศิลปะคลาสสิคของกรีกและโรมนักลับมาใช้อีกคร้ังหน่ึง  ซ่ึงเป็นสมัยแห่งการใช ้      
พุทธิปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงาน  ค านึงถึงหลกัเหตุผลความเป็นจริงในธรรมชาติ  แต่เน้น
ความส าคัญของลักษณะเฉพาะบุคคล  ศิลปะเรอเนสซองภายใต้การอุปถมัภ์ของกลุ่มบุคคลผู้มี
อ านาจในสงัคม  ท าให้ศิลปกรรมพฒันาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างสูง  และได้แพร่สะพดัไปสู่ประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่ยโุรป  ศิลปะเรอเนสซองแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา  ไดแ้ก ่
  เรอเนสซองสมยัเร่ิมต้น  ตั้ งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 14  เป็นช่วงท่ีศิลปินพยายาม
สลดัอิทธิพลศิลปกรรมแบบกอธิคและไบแซนไทน์ออกไป  และสร้างรูปแบบทางศิลปกรรมโดย       
หันกลบัมายึดหลักทฤษฎีแนวมนุษยนิยมในสมยักรีกและโรมนั  ศิลปินได้สร้างพฒันาการทาง
ศิลปะในสาขาต่าง ๆ อย่างชัดเจน  สถาปัตยกรรมน ารูปแบบของโรมันมาต่อเสริม  โดยมุ่งเน้น
โครงสร้างท่ีใหญ่โตโอ่อ่า  สง่างาม  ด้านประติมากรรมเน้นความเหมือนจริงตามสัดส่วนและ         
ใส่ความนุ่มนวล  มีชีวิตชีวามากข้ึน  ส่วนดา้นจิตรกรรมมีพฒันาการในเร่ืองการใช้สี  แสงเงา  และ
หลกัทศันียภาพอยา่งถูกตอ้งสวยงาม 
  เรอเนสซองสมัยรุ่งเรืองหรือยุคทอง ตั้ งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 15 เป็นช่วงท่ี       
กรุงโรมกลายเป็นศูนยก์ลางศิลปกรรม  และศิลปินต่าง ๆ ได้ผ่านการบ่มเพาะฝีมือ  และสติปัญญา  
มาจากสมยัเร่ิมต้น  ได้พฒันาถึงจุดสุดยอด  สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรมท่ีกา้วหน้ามากท่ีสุด   
ในยคุน้ี  สถาปัตยกรรมยงัคงเนน้ความใหญ่โต  หรูหรา  โดยยดึรูปแบบคลาสสิคของกรีกและโรมนั
อย่างเคร่งครัด และประยุกต์ให้เข้ากบัจุดมุ่งหมายการใช้งานอย่างลงตัว ประติมากรรมให้
ความส าคัญกบัความงดงามเหมือนจริงอันสมบูรณ์แบบทุกรายละเอียด  และด้านจิตรกรรมกถึ็ง
พร้อมด้วยเทคนิควิธีการในแบบเฉพาะตัวของศิลปินท่ีเน้นความนุ่มนวล  พล้ิวไหว  สร้างมิติ  
บรรยากาศดว้ยสี แสง และเงา อยา่งประณีต  ศิลปินส าคญัในยุคน้ี  ได้แก ่ ดาวิซี  มิเคลนัเจโล  และ
ราฟาแอล มิเคลันเจโล  ประติมากรผูย้ิ่งใหญ่ชาวฟลอเรนซ์ได้รับการยกย่องว่ามีความโดดเด่น      
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มากท่ีสุดจากผลงานแกะสลกัหินอ่อนรูปเปลือยขนาดเท่าคนจริงของเทพแบคคุส (Bacchus) เทพเจ้า
แห่งสุราเมรัย สูง 2.3 เมตร  ได้อย่างงดงาม  นอกจากน้ียงัมีผลงานแกะสลกัหินอ่อนรูป  “ปิเอต้า”  
(Pieta)  และเดวิด  เป็นต้น  มิเคลนัเจโลยงัสามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่างยอดเยี่ยม  
ไม่แพก้นั  เช่น  การวาดภาพลงบนเพดานโบสถ์ซ่ึงมีลกัษณะโค้ง  ภาพมีเร่ืองราวเก ีย่วกบัต านาน
ของบุคคลท่ีเช่ือมโยงกบัพระผูเ้ป็นเจา้ในพระคมัภีร์คริสต์ศาสนา  ผลงานจิตรกรรมของมิเคลนัเจโล
เต็มเป่ียมไปด้วยพลังแห่งจินตนาการอนัตระการตา  ถึงพร้อมด้วยฝีมือและความสร้างสรรค์           
อนับรรเจิด จนไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นผลงานจิตรกรรมท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดภาพหน่ึงของโลก 
  เรอเนสซองสมยัปลาย เร่ิมตั้ งแต่เข้าสู่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 วงการศิลปะ 
ในช่วงเวลาน้ีมีความขัดแยง้กนัด้านอุดมคติ  การสร้างสรรค์ศิลปะจึงแยกออกเป็นหลายแนวทาง  
เรียกศิลปกรรมในช่วงน้ีว่า  “ศิลปะแมนเนอริสม์” ซ่ึงมีลักษณะผิดแผกไปจากเดิม ในด้าน
สถาปัตยกรรมไม่ปรากฏชัดนัก  ยงัคงยึดแบบอย่างมาจากเรอเนสซองสมยัรุ่งเรือง  แต่เพ่ิมเติม   
ความหรูหรามากข้ึน  ส่วนประติมากรรมมีการขยายสดัส่วนให้ผิดผนัไปจากธรรมชาติ ให้อ่อนช้อย
มากข้ึน ดา้นจิตรกรรมเนน้สร้างลีลาและบรรยากาศให้ดูอ่อนไหว กระจัดกระจาย สัดส่วนเบ่ียงเบน 
พร้อมจะคล่ีคลายไปสู่ศิลปะรูปแบบใหม่ 
  ศิลปะลทัธิเรียลลิสม ์  (Realism) 
  ศิลปะเรียลลิสม ์ เกดิข้ึนในฝร่ังเศสโดยเป็นการเคล่ือนไหวทางศิลปะท่ีชัดเจนของ
กลุ่มจิตรกร  และประติมากรในราวปี ค.ศ. 1830 -1880  มีศูนย์กลางอยู่ท่ีกรุงปารีส  กอ่นจะแพร่
ความนิยมออกไปในระดับสากล  ในทางประว ัติศาสตร์ศิลป์นั้ น  “เ รียลลิสม์”  ใช้เ รียก                 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินกลุ่มหน่ึงท่ีน าเสนอให้เห็นสภาพ  “ความเป็นจริง”  ในสังคม
ปัจจุบนัขณะนั้น  ศิลปะและผูส้ร้างงานในแนวน้ีเรียกว่า “เรียลลิสม์” (Realist) ซ่ึงมีนัยแตกต่างจาก 
“ศิลปะแบบเหมือนจริง”  (Realistic)  อันเป็นการลอกเลียนความเหมือนจริงในธรรมชาติ  หรือ
เรียกว่า “ธรรมชาตินิยม” (Naturalism)  ท่ีมุ่งถ่ายทอดลกัษณะทิวทศัน์ธรรมชาติมากเป็นพิเศษ 
  ลัทธิเ รียลลิสม์  เป็นกลุ่มท่ี ยึดหลักความเป็นจริงท่ี เกดิ ข้ึน มุ่งเน้นเร่ืองความ     
เหล่ือมล ้าในสังคม  โดยเฉพาะกลุ่มคนชนชั้นล่าง สถาปัตยกรรมไม่มีรูปแบบเฉพาะตัว  เป็นการ 
ผสมผสานสถาปัตยกรรมจากท่ีต่าง ๆ มาประยกุต์  และใชว้ิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาใช้เป็นโครงสร้าง  
เช่น  เหลก็หล่อและกระจก  เป็นตน้  ดา้นประติมากรรม  ยงัคงมีอิทธิพลของประติมากรรมคลาสสิค
และโรแมนติคผสมอยู ่  แต่เน้ือหาเร่ิมแสดงออกเก ีย่วกบัชีวิตของสามญัชนมากข้ึน 
  ศิลปะลทัธิโพสต์อิมเพรสชันนิสม ์ (Post-Impressionism) 
  จิตรกรรมลทัธิโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ หรืออิมเพรสชันนิสม์ในยุคหลัง พฒันา   
การใชสี้ท่ีร้อนแรง  สดใส  เส้นชัดเจน  และเปล่ียนแปลงรูปทรงจากเดิม  หรือตัดทอนให้ง่ายข้ึน  
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เนน้การแสดงอารมณ์ของจิตรกรมากข้ึน จิตรกรส าคัญ ได้แก ่ตูลูส โลเตรค เซซาน, โกแกง  และ 
วินเซนต์  ฟาน กอ๊ก  (Vincent  Van  Gogh)  จิตรกรชาวดัตซ์  ถนัดในการใช้เส้นท่ีมีพลงั  ใช้สีสด
เขม้และตดักนั  เพ่ือแสดงความรู้สึกอยา่งมีความหมาย  ผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพธรรมชาติและภาพ
หุ่นน่ิง  มีการตวดัฝีแปรงเป็นเสน้หนาเห็นรอยอย่างชัดเจน  ฟาน  กอ๊ก  หมกหมุ่นกบัการวาดภาพ
จนประสบปัญหาภาวะทางอารมณ์  เขาจึงมักแสดงความรู้สึกของตนลงไปในภาพด้วยสีสั น           
อนัจดัจา้นและร้ิวรอยฝีแปรงบนพ้ืนผิวท่ีนูนเด่น (บุศรินทร์ ค าหุ่ง, 2553) 
 3.  แกนสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) “สุนทรียศาสตร์”  หรือ “ศาสตร์ของความงาม”  
เป็นปรัชญาท่ีส าคญัทางศิลปะ  ซ่ึงจะเป็นแนวในการช่วยตดัสินใจเร่ืองของความงาม  ของผูเ้รียนท่ีมี
ต่องานศิลปะ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีรสนิยมท่ีดี  ในบางวฒันธรรมไม่ปรากฏแนวคิดเร่ืองของความงาม
เด่นชดั  แต่เนน้เร่ืองของหนา้ท่ีท่ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบ ความเช่ือในแต่ละวฒันธรรมนั้น ๆ ไม่ว่าจะ เป็น
การออกแบบท่ีดี การใช้ประโยชน์โดยท่ีส่ิงเหล่าน้ีกส็ามารถมาตัดสินคุณค่าของงานศิลปะได ้      
แต่การท่ีจะตดัสินใจเร่ืองของคุณค่า  ยงัตอ้งมีเร่ืองของความช่ืนชอบ  ความงามเข้ามาเก ีย่วข้องท่ีจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถระบุถึงส่ิงท่ีเป็นความงามของตนเอง  และการตัดสินใจเร่ืองของความงามท่ีมี
ต่องานศิลปะ  โดยท่ีสามารถบอก  เขียน  บรรยาย  และเตรียมส่ิงท่ีจะเป็นการยืนยนัในความคิดของ
ตนเองได ้
 4.  แกนศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) ศิลปวิจารณ์หรือการวิ เคราะห์งานศิลปะ          
(การสะท้อน หรือการแสดงออกของความรู้สึกซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเหตุผลท่ีระบุถึงความชอบ  
หรือไม่ชอบ  สวยหรือไม่สวย  ท่ีสามารถท าให้รู้สึกไม่ดีได้)  ศิลปวิจารณ์จึงเป็นแนวทางท่ีมีความ
พยายามส่งเสริมให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ผลงานศิลปะ  พูดคุยเก ีย่วกบัผลงานศิลปะของผูเ้รียนเอง  และ
ของเพ่ือร่วมชั้น  รวมไปถึงผลงานศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  น ามาวิเคราะห์โดยสร้างประสบการณ์ท่ีดี
ให้กบัทุกคน  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากการเปรียบเทียบผลงานศิลปะในประวติัศาสตร์ หรือการ
เร่ิมตน้ในการอธิบายง่าย ๆ ว่าส่ิงท่ีพวกเขาเห็นคืออะไรในผลงานศิลปะ  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของส่ิงท่ี
ปรากฏให้เห็นเร่ืองของทศันธาตุ การจดัองค์ประกอบศิลป์ หรือเน้ือหา เป็นการน าทางเข้าสู่คุณภาพ
ของการวิจารณ์  และได้สัมผสัส่ิงท่ีไม่มีตัวตนหรือส่ิงท่ีเป็นนามธรรมท่ีแฝงอยู่ในงานศิลปะท่ีตัว
ศิลปินตอ้งการให้ผูช้มรับรู้  ในบางคร้ังผูส้อนตอ้งให้ผูเ้รียนได้ฝึกวิเคราะห์ผลงานตามหลกัการทาง
ศิลปะ  เช่ือมโยงประสบการณ์  และให้คิดไตร่ตรอง  แล้วค่อยเขียนกอ่นท่ีจะมาน าเสนอหรือ
แลกเปล่ียนกนั 
 จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนศิลปะต้องค านึงถึง
หลักการทางศิลปศึกษาทั้ ง 4 แกน ได้แก ่แกนศิลปะปฏิบัติ เป็นการรู้จักการเลือกใช้ว ัสดุ ท่ี
หลากหลาย เทคนิควิธีการในการสร้างผลงานศิลปะ แกนประวัติศาสตร์ศิลป์ผูเ้รียนได้เรียนรู้ถึง
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อิทธิพลต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ  แกนสุนทรียศาสตร์คือการเห็นคุณค่าและ
ตัดสินความงามท่ีมีต่องานศิลปะ และแกนศิลปวิจารณ์เป็นการวิเคราะห์งานศิลปะ  เร่ืองของ       
ทศันธาตุ การจดัองค์ประกอบศิลป์ และเน้ือหาท่ีแฝงอยู่ในงานศิลปะมาบูรณาการในการวางแผน
กจิกรรม  ซ่ึงการใชท้ฤษฎีศิลปศึกษาในแต่ละกจิกรรมไม่จ าเป็นต้องใช้ให้ครบทั้ ง 4 แกน  ส่ิงท่ีต้อง
ค านึงถึงส าหรับผูส้อน  คือ เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของกจิกรรม  

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy Revised  

 เกดิจากการปรับปรุงแนวคิดการแบ่งประเภทการเรียนรู้แบบดั้ งเดิม  โดยนักการศึกษา  
2 ท่าน ไดแ้ก ่Anderson and Krathwohl (2001) ซ่ึงได้ปรับปรุงวตัถุประสงค์ให้พิจารณาเป็น 2 มิติ 
คือ พิจารณาลกัษณะของความรู้ และพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น 
 ส่ิงท่ีแตกต่างระหว่างแนวคิดของ Bloom (1956) กบัแนวคิดของ Anderson and 
Krathwohl (2001)  คือ 
 1. การเพ่ิมมิติด้านลกัษณะความรู้เพ่ือช่วยให้การก  าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้          
มีความชดัเจนยิง่ข้ึน 
 2.  การปรับรูปแบบค าท่ีใชจ้ากค านามเป็นค ากริิยา 

3.  ขั้นท่ี 1 เปล่ียนจากค าว่า “ความรู้” เป็น “การจ า” ขั้นท่ี 5 เปล่ียนจาก “สังเคราะห์”  
เป็น “ประเมิน” และขั้นท่ี 6 เปล่ียนจาก “ประเมิน” เป็น “สร้างสรรค์” โดยสามารถเปรียบเทียบได้  
ดงัภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2   ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom กบัแนวคิดของ Anderson and Krathwohl  
ท่ีมา :        Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and       

                assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York:           
                Addison Wesley Longman. 
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 การพิจารณาลกัษณะของความรู้ (Knowledge Dimension) Anderson and Krathwohl  
(2001) ไดแ้บ่งออกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก ่
 1.   ความรู้เก ี่ยวกบัความเป็นจริง  (Factual Knowledge) หมายถึง ความรู้ในส่ิง ท่ี         
เป็นจริงอยู ่เช่น ความรู้เก ีย่วกบัค าศพัท์  และความรู้ในส่ิงเฉพาะต่าง ๆ 
 2.  ความรู้ในเชิงมโนทศัน์ (Conceptual Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีมีความซับซ้อน  
มีการจดัหมวดหมู่เป็นกลุ่มของความรู้ และโครงสร้างของความรู้ 
 3.   ความรู้ในเชิงวิธีการ (Procedural Knowledge) หมายถึง ความรู้ว่าส่ิงนั้น ๆ ท าได้
อยา่งไร ซ่ึงรวมถึงความรู้ท่ีเป็นทกัษะเทคนิคและวิธีการ 
 4.  ความรู้เชิงอภิปริชาญ (Metacognitive Knowledge) หมายถึง ความรู้เก ีย่วกบัเร่ือง
ทางปัญญาของผู้เรียนเอง คือ ความรู้ท่ีผูเ้รียนจะท าความเข้าใจเก ีย่วกบัการวางแผนและการ
แกปั้ญหาไปจนถึงการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

ทกัษะความรู้ระดบัล่าง——————->ทกัษะความรู้ระดบับนสุด 
 

ภาพท่ี 3   ทกัษะความรู้ของ  Anderson and Krathwohl (2001) 

  4.1  ความจ า (Remembering)  เป็นระดบัพ้ืนฐานของการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ
น าเอา หรือดึงเอาความรู้ การสืบคน้ การเตือนความจ า ได้จากความจ าระยะยาวของคนออกมาเพ่ือ
ก  าหนดการเรียนรู้ให้พฒันาต่อไปในระดับท่ีสูงข้ึน ท่ีได้จากความรู้เดิมของคนจ า เรียกความรู้ท่ี
เก ีย่วขอ้งจากหน่วยความจ าระยะยาว 
   4.1.1 ตระหนกัถึง 
   4.1.2  นึกถึง 
  4.2 ความเขา้ใจ (Understanding) ระดบัถดัมาเป็นกระบวนการสร้างความรู้อย่างมี
ความหมาย จากส่ือ จากการอธิบาย การพูด การเขียน การแยกแยะ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ 
หรือการอธิบาย ท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจในส่ิงท่ีก  าลงัเรียนรู้ เขา้ใจ ก  าหนดความหมายของส่ิงท่ีเรียน
จากการเขียนหรือจากส่ือ 
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   4.2.1  การตีความ 
   4.2.2   ยกตวัอยา่ง       
   4.2.3   จ าแนก 
   4.2.4   สรุป 
   4.2.5   เปรียบเทียบ 
   4.2.6   อธิบาย 
  4.3  การประยุกต์ใช้ (Applying) กระบวนการในขั้ นต่อมา เป็นการน าความรู้    
ความเขา้ใจไปประยกุต์ใช ้หรือน าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ ด้วยกระบวนการหรือวิธีการด าเนินการ
อยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
   4.3.1  การด าเนินการ 
   4.3.2  การใชป้ระโยชน์ 
  4.4  การวิเคราะห์ (Analyzing) ระดบัต่อมาเป็นกระบวนการน าส่วนต่าง ๆ ของการ
เรียนรู้มาประกอบเป็นโครงสร้างใหม่ ดว้ยการการพิจารณาว่ามีส่วนใด สัมพนัธ์กบัส่วนอ่ืนอย่างไร 
พิจารณาโครงสร้างโดยรวมของส่ิงท่ีเรียนรู้ แยกแยะวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างผ่านการกระบวนการ
อยา่งเป็นระบบ 
   4.4.1   ความแตกต่าง 
   4.4.2   การจดัรูปแบบ 
   4.4.3   วตัถุประสงค ์
  4.5  การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการพิจารณาตัดสินหรือ     
ลงสรุปเก ีย่วกบัคุณค่าของเน้ือหาและวิธีการต่าง ๆ โดยอาศยัเกณฑ ์ และมาตรฐานท่ีวางไว ้แบ่งเป็น  
2 ลกัษณะ คือ 
   4.5.1 ประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน ( Judgment in Terms of Internal 
Evidence) เป็นความสามารถในการตัดสินเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง โดยใช้เน้ือหาสาระใน
เหตุการณ์นั้ นเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน เช่น อ่านเน้ือเร่ืองแล้วสามารถตัดสินได้ว่าตัวละครใด        
เป็นคนดี  เลว ตามเน้ือเร่ืองท่ีปรากฏนั้น  การตดัสินพฤติกรรมของนักเรียนว่ากระท าถูกต้องหรือไม่
ตามระเบียบของโรงเรียนนั้น เป็นตน้ 
   4.5.2  ประเมินโดยอาศยัเกณฑ์ภายนอก (Judgment in Terms of External 
Criteria) เป็นความสามารถในการตัดสินเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง โดยใช้เกณฑ์ท่ีไม่ได้ปรากฏ
ตามเน้ือเร่ืองหรือเหตุการณ์นั้ น ๆ แต่ใช้เกณฑ์ท่ีก  าหนดข้ึนมาใหม่ ซ่ึงอาจเป็นเกณฑ์ตามหลัก
เหตุผลหรือเกณฑท่ี์สงัคมหรือระเบียบประเพณีก  าหนดไวก้ไ็ด้ เช่น การตัดสินพฤติกรรมของเด็ก
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วยัรุ่นโดยใชเ้กณฑว์ฒันธรรมไทยว่าเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงอาจแตกต่างจากการตัดสินโดยใช้เกณฑ์
จิตวิทยาวยัรุ่น การตดัสินคุณค่าของวิชาตามสภาพสงัคมปัจจุบันว่า  มีคุณค่าเพียงใดกบัการเรียนใน
ยคุปัจจุบนั เป็นตน้ (สุริน ชุมสาย ณ อยธุยา, 2552: 14) 
  4.6 การสร้างสรรค์  (Creating) ในระดบัสูงสุดของการเรียนรู้เพ่ือให้ได้องค์ประกอบ
ของส่ิงท่ีเรียนรู้ร่วมกนัด้วยการสังเคราะห์ เพ่ือเช่ือมโยงให้รูปแบบใหม่ของส่ิงท่ีเรียนรู้ หรือ
โครงสร้างของความรู้ท่ีผ่านการวางแผน และการสร้างหรือการผลิตอยา่งเหมาะสม 
   4.6.1   สร้าง 
   4.6.2   การวางแผน 
   4.6.3   การผลิต 
 จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า การเรียนรู้ของผูเ้รียนเกดิจากการรับรู้จากส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว  โดยใช้ปัญญาในการจัดโครงสร้างของความรู้อย่างเป็นระบบ  รวมถึงทักษะ  เทคนิค  
วิธีการ การวางแผน  การแกปั้ญหา  ตลอดจนการประเมิน ซ่ึงทกัษะความรู้ถูกแบ่งออกเป็น 6 ระดับ
ดว้ยกนั คือ ความจ า ความเขา้ใจ การประยกุต์ใช ้การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์  
ในการประเมินค่านั้น  เป็นการพิจารณาตัดสินเก ีย่วกบัคุณค่าของเน้ือหาและวิธีการต่าง ๆ โดยใช้
เกณฑต์ามหลกัเหตุผล หรือเกณฑท่ี์สงัคม หรือระเบียบประเพณีก  าหนดไว้ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ  
 การจดักจิกรรมศิลปะ (Hilderbrand, 1975) เป็นวิถีทางท่ีจะสะท้อนผลไปสู่การพฒันา
ลกัษณะนิสัย เพ่ือเป็นพลังในการเรียนรู้และด ารงชีวิตในสังคม  โดยเน้นลกัษณะนิสัยท่ีท าเป็น  
แกปั้ญหาเป็น และคิดเป็น  การสร้างสรรค์กจิกรรมศิลปะ นบัว่าเป็นส่ิงส าคัญสุดยอดของการเรียนรู้  
เพราะการปฏิบัติกจิกรรมศิลปะของเด็กจะช่วยให้เด็กได้ทดลองใช้วสัดุอุปกรณ์  รู้วิธีการท างาน  
กระบวนการท างานศิลปะ  และได้ท างานร่วมกนัด้วย นอกจากนั้นกจิกรรมศิลปะยงัสร้างเสริมให้
เกดิคุณค่าดา้นต่าง ๆ แกเ่ด็กอีก  เช่น  คุณค่าทางด้านประสาทสัมผสั  จินตนาการ  การแสดงออก  
และการสร้างสรรค์รสนิยม ฯลฯ  ซ่ึงคุณค่าท่ีเกดิข้ึนยอ่มมีจุดเร่ิมตน้มาจากการปฏิบัติกจิกรรม (วิรุณ 
ตั้งเจริญ, 2539) 
 Hilderbrand (1975) ไดเ้สนอแนะการจดักจิกรรมศิลปะ ดงัน้ี 
 1.   ให้ความส าคญัในกระบวนการท างานของเด็กมากกว่าการค านึงถึงผลงานของเด็ก 
 2.  ให้ความสนบัสนุนการแสดงออกทางดา้นการสร้างสรรค์  โดยหลีกเล่ียงการให้เด็ก
วาดลอกเลียนแบบ  หรือวาดภาพระบายสีจากสมุดวาดภาพ  ท าให้ เด็กไม่ได้ใช้ความคิดอิสระ  ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 
 3.   แสดงความช่ืนชมต่อผลงานความกา้วหนา้ของเด็ก 
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 4.   วางแผนและเตรียมกจิกรรมต่าง ๆ ส าหรับเด็กให้พร้อม 
 5.   ควรจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เด็กสามารถหยบิไดง่้าย  และสะดวกในการใช้ 
 6.   ควรหลีกเล่ียงค าถามท่ีว่า  “ก  าลงัท าอะไรอยู”่ หรือเดาว่าส่ิงท่ีเด็กท าคืออะไร 
 7.   ฝึกฝนและแนะน าเด็กไดล้องฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง  รู้จกัการแสดงออกและมีทัศนคติ
ท่ีดีต่องานศิลปะ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามวุฒิภาวะของเด็กดว้ย 
 8.  ให้คิดว่า  กจิกรรมทางดา้นศิลปะ มีความส าคัญเหมือนกบัการจัดประสบการณ์ใน
การเขียนและอ่าน 
 9.   ให้ความรู้ในดา้นศิลปะ  เช่น  เร่ืองสี  ขนาด  และรูปร่าง  เป็นตน้  แกเ่ด็ก 
                  10.  อธิบายให้ผู ้ปกครองเข้าใจถึงจุด มุ่งหมาย  และแนวทางในการส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ทางดา้นศิลปะแกเ่ด็ก 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการคิดขั้นสูง (ธนวฒัน์ กนัภยั, 
2554: 201-212)          
 ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ 

 อาจารยผู์ส้อน ผูเ้ช่ียวชาญการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา นักวิจารณ์ศิลปะ  
และศิลปิน เห็นว่า วตัถุประสงค์ในวิชาศิลปวิจารณ์ท่ีส่งเสริมการพฒันาการคิดขั้นสูงของนักศึกษา 
คือ ให้นกัศึกษาสามารถพูดอธิบายวิจารณ์งาน ไดอ้ยา่งมีขั้นตอนผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ซ่ึงเป็น
การแสดงออกถึงการคิดขั้นสูง นกัศึกษารู้จกัฝึกการสงัเกตมีการสร้างประเด็นในการวิจารณ์และเน้น
ให้เกดิกระบวนการถ่ายทอดความรู้ได ้นกัศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาท่ีก  าลงัเรียนในวิชาศิลปวิจารณ์
เห็นว่า ต้องให้นักศึกษาเกดิระบวนการวิจารณ์งานศิลปะ  โดยเน้นหลักทฤษฎีการวิจารณ์  รู้จัก
กระบวนการคิดเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีจะน าไปวิจารณ์ได ้
 ด้านเน้ือหาสาระ 
 อาจารยผู์ส้อน ผูเ้ช่ียวชาญการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา นักวิจารณ์ศิลปะ 
และศิลปินมี ความเห็นว่า  เน้ือหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาการคิดขั้ นสูงคือการฝึกการวิเคราะห์
สงัเคราะห์การแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของทั้งศิลปินไทย และต่างประเทศ และการบูรณาการ
ทฤษฎีเน้ือหาส าหรับศิลปวิจารณ์ เช่น ทฤษฎีศิลปวิจารณ์ และอีกประเด็นท่ีมีความส าคัญ คือ เน้ือหา
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคม และวฒันธรรม องค์ความรู้ในศาสตร์ด้านอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากองค์
ความรู้ดา้นองค์ประกอบศิลป์ ทศันธาตุ คุณสมบัตินักวิจารณ์ทฤษฎีการวิจารณ์ คือ เน้ือหาในส่วน
ของประว ัติศาตร์ศิลป์ สังคมศาสตร์ ปรัชญาสุนทรียศาสตร์และจิตวิทยา  นักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปศึกษาท่ีก  าลงัเรียนในวิชาศิลปวิจารณ์ เห็นว่า ต้องเรียนรู้เน้ือหาในส่วนของหลกัการด้านการ
วิจารณ์ กระบวนการในการวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะเรียนรู้หลกัปรัชญา ทฤษฎีต่าง  ๆ ความรู้ด้าน
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วิชาชีพครูจิตวิทยาการศึกษาท าให้สามารถเขา้ใจนกัเรียนไดม้ากข้ึน     
 ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน   
 อาจารยผู์ส้อน ผูเ้ช่ียวชาญการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา นักวิจารณ์ศิลปะ  
และศิลปิน เห็นว่า  ควรเป็นกจิกรรมท่ีให้นักศึกษาได้ฝึกการแสดงความคิดเห็นถ่ายทอด
แนวความคิดอยู่ตลอดเวลากจิกรรมท่ีเน้นให้เกดิสังคมการวิจารณ์  นักศึกษาต้องพฒันาตนเอง
ตลอดเวลาไดอ่้านงานเขียนของนกัวิจารณ์คนอ่ืน ๆ นักศึกษาต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ทั้ งการพูดปากเปล่าในชั้ นเรียนและการฝึกเขียนงานวิจารณ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาท่ี         
ก  าลงัเรียนในวิชาศิลปวิจารณ์เห็นว่า ในชั้นเรียนการวิจารณ์ควรฝึกการวิเคราะห์ ตีความผ่าน         
บทสนทนาในชั้ นเรียน  เรียนรู้ทฤษฎี ศิลปิน และการวิจารณ์งานศิลปะ การดูงานตามหอศิลป์
พิพิธภณัฑ ์ และบางส่วนเห็นว่าควรจะให้นกัศึกษาได้ท างานศิลปะปฏิบัติ แลว้น ามาวิจารณ์กนัใน
ชั้นเรียน ดา้นวิธีสอน            
 อาจารยผู์ส้อน ผูเ้ช่ียวชาญการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา นักวิจารณ์ศิลปะ 
และศิลปิน เห็นว่า ควรใชว้ิธีการสอนท่ีให้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นฝึกวิจารณ์ส่ือท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนท่ี ส่งเสริมให้นักศึกษาเกดิการพฒันา   
การคิดขั้นสูง คือ รูปภาพตวัอยา่งผลงานศิลปะผลงานจริงท่ีนกัศึกษาไดดู้ตามสถานท่ีแสดงงาน เช่น
หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนส่ือออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต การชมภาพยนตร์ศิลปะท่ีเป็น
ประโยชน์ และตวัอยา่งงานเขียนวิจารณ์ของนกัวิจารณ์ นกัศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาท่ีก  าลงัเรียนใน
วิชาศิลปวิจารณ์ เห็นว่า ตอ้งเป็นวิธีการเรียนท่ีให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากท่ีสุด เช่น มีการน าเสนอ
งานในชั้นเรียน  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทั้ งของนักศึกษาและผูส้อน โดยต้องเน้นการวิจารณ์
ในชั้ นเรียน  เปิดโอกาสให้มีการซักถามโต้ตอบ ดูตัวอย่างผลงานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ อธิบาย      
สร้างความเขา้ใจกนัในชั้นเรียน และการฝึกการท างานเป็นกลุ่ม      

 ด้านการวัดและประเมนิผล                   

 อาจารยผู์ส้อน  ผูเ้ช่ียวชาญการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา  นักวิจารณ์ศิลปะ  
และศิลปินมีความเห็นว่า  ควรวดัจากความสามารถในถ่ายทอดความคิดเห็นได้อย่าสมเหตุสมผล 
เช่น การเช่ือมโยงบูรณาการหลกัการทางศิลปะ  ปรัชญาเน้ือหาในศาสตร์ต่าง ๆ  สามารถวิเคราะห์
สงัเคราะห์การวิจารณ์ท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการคิดขั้นสูง  ทั้ งการพูดวิจารณ์ปากเปล่า  
และงานเขียนวิจารณ์ศิลปะ  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาท่ีก  าลงัเรียนในวิชาศิลปวิจารณ์ เห็นว่า 
ควรประเมินจากความสามารถในการวิจารณ์งานศิลปะปฏิบัติ  คือ  สามารถอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง บอกแนวทางการพฒันางานได้ทั้ งปากเปล่า และจากการเขียน
วิจารณ์ 



46 
 

 จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า  การจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริม        
การพฒันาการคิดขั้นสูง  อาจารยผู์ส้อนจะตอ้งให้ผูเ้รียนฝึกการอ่าน  สังเกต  วิเคราะห์  สังเคราะห์  
และแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลต่อผลงานของศิลปินไทย  และต่างประเทศ  ท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทสงัคม  วฒันธรรม  ประวติัศาสตร์ศิลป์  จิตวิทยา  รวมถึงปรัชญาสุนทรียศาสตร์ และมีการวดั
ประเมินผลจากความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (วรพจน์ วงศ์กจิรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์,  2554: 123-
124) 
 

 
 

ภาพท่ี 4   ทกัษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน, 2545) 
 

 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรมจะเป็นตัวก  าหนดความพร้อมของนักเรียนในการ
เขา้สู่การท างานซ่ึงมีความซบัซอ้นเพ่ิมข้ึนในโลกปัจจุบนัทกัษะดา้นน้ี ไดแ้ก ่
 1.  ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 
 2.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) 
 3.  การส่ือสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) 
 ทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลย ี      
 ทุกวนัน้ีเราอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีขบัเคล่ือนดว้ยส่ือ และเทคโนโลยีซ่ึงจะเห็นได้
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จากการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากมายการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
และความสามารถในการเช่ือมโยงกนั และการมีส่วนร่วมในอตัราท่ีไม่เคยเกดิข้ึนมากอ่นพลเมือง 
และแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งสามารถแสดงทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้
หลากหลาย เช่น 
 1.   ทกัษะดา้นสารสนเทศ (Information Literacy) 
 2.   ทกัษะดา้นส่ือ (Media Literacy) 
 3.   ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   (Information, Communications 
and Technology, Literacy) 
 ทักษะชีวิตและอาชีพ 

 ชีวิตและสภาพการท างานในทุกว ันน้ี จ าเป็นต้องมีทักษะการคิด และองค์ความรู้
เพ่ิมข้ึนมากมายความสามารถในการท างานในยคุท่ีแข่งขนักนัด้านข้อมูลข่าวสารและการด ารงชีวิต
ท่ีมีความซ ้ าซอ้นให้ประสบความส าเร็จไดน้ั้นจ าเป็นท่ีนกัเรียนตอ้งใส่ใจอยา่งเคร่งครัดในการพฒันา 
ทกัษะชีวิตต่อไปน้ีให้เพียงพอ ไดแ้ก ่
 1.   ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั (Flexibility and Adaptability) 
 2.   การริเร่ิมและการก  ากบัดูแลตนเองได ้ (Initiative and Self-Direction) 
 3.   ทกัษะดา้นสงัคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 
 4.   การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability) 
 5.  ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ  (Leadership and Responsibility) (ส านักงาน
ส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2545) 
 นักเรียนจึงควรเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายในในศตวรรษท่ี 21  เร่ิมตั้ งแต่ใน
โรงเรียนและต่อเน่ืองไปถึงการศึกษาในวิทยาลยัดว้ยการสัง่สมทกัษะ ต่อไปน้ี 
 1.   ความรู้เก ีย่วกบัวฒันธรรมมนุษย ์ และโลกทางกายภาพ  และโลกธรรมชาติ  ซ่ึง
ไดแ้ก ่การศึกษาในเร่ือง  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 
ภาษาและศิลปะ  โดยเนน้การศึกษาเพ่ือตอบค าถามส าคญั  ทั้งในยคุน้ีและท่ีคงอยูทุ่กยคุสมยั 
 2.   ทกัษะทางปัญญาและเชิงปฏิบติั  ซ่ึงไดแ้ก ่      
  2.1  การตั้งค าถามและการวิเคราะห์   
  2.2  การคิดเชิงวิพากษแ์ละการคิดเชิงสร้างสรรค์    
  2.3  การส่ือสารดว้ยการเขียนและการพูด     
  2.4  ความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองปริมาณ      
  2.5  ความรู้พ้ืนฐานในขอ้มูลข่าวสาร      
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  2.6  การท างานเป็นทีมและการแกไ้ขปัญหา      
  โดยฝึกปฏิบติัให้ทัว่ทุกหลกัสูตร  ในลกัษณะท่ีความท้าทายของปัญหา  โครงการ  
และมาตรฐานการปฏิบติั ประเมินผล เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ      
 3.  ความรับผิดชอบส่วนตวัและต่อสงัคม ซ่ึงไดแ้ก ่   
  3.1  ความรู้และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในระดบัท้องถ่ินและระดบัโลก  
  3.2  ความรู้และความสามารถระหว่างวฒันธรรม   
  3.3  การใชเ้หตุผลทางจริยธรรมและลงมือปฏิบติั   
  3.4  พ้ืนฐานและทกัษะส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
  โดยยดึมัน่กบัการมีส่วนร่วมในชุมชุนท่ีหลากหลายและความทา้ทายในโลกจริง 
 4.   การเรียนรู้แบบบูรณาการ  ซ่ึงได้แก ่ การสังเคราะห์และความส าเร็จขั้นสูงใน
การศึกษาทัว่ไปและเฉพาะทาง  โดยสาธิตผ่านการประยกุต์ใชค้วามรู้  ทักษะ  และความรับผิดชอบ
ในสภาพ แวดลอ้มใหม่และปัญหาท่ีซบัซอ้น 
 จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า  การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี  21 นั้ น นักเรียนควร
เตรียมพร้อมรับมือต่อการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่โดยการพฒันาทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะ
ดา้นสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลย ีการส่ือสาร นวตักรรม ทักษะทางปัญญาและเชิงปฏิบัติ การท างาน
เป็นทีม การแกไ้ขปัญหา  รวมถึงการพฒันาทักษะชีวิตและอาชีพ โดยการมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และต่อสงัคม 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกกิจกรรมทางทัศนศิลป์  

 งานวิจัยในประเทศ 

 ธนิตย ์เพียรมณีวงศ ์(2556: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทักษะด้วย
ตนเองทางทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
และพฒันาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์ สู่งาน
ทัศนศิลป์ในรายวิชาศิลปะพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอ่นและหลงัเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุ และ
องค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 3) ศึกษาผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียน หลงัการใช้แบบ
ฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทัศนศิลป์ และ 4) ศึกษา
ความพึงพอใจจากการใชแ้บบฝึกทกัษะของนกัเรียน ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศน
ธาตุ และองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์เป็นการวิจยัและพฒันา  โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
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ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ จ านวน 30 คน 
ทดลองใชใ้นภาคเรียนท่ี 2 ระยะเวลา 16 ชัว่โมง ผลการวิจยั พบว่า 1) แบบฝึกทักษะด้วยตนเองทาง
ทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีสร้าง
ข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก  าหนด 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะ
ด้วยตนเองทางทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทัศนศิลป์ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ    
หลงัเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน 3) ผลระดับคะแนนของผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียน หลงัการใช้แบบ
ฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทัศนศิลป์อยู่ในระดับ          
ท่ีดีมาก และ 4)  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน  ด้วยแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทาง       
ทศันธาตุ และองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ อยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด 
 หทัยชนันบ์ กานต์การันยกุล (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาชุด
กจิกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสซึม               
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ    
1) พฒันาชุดกจิกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 2) ประเมินความคิดสร้างสรรค์จาก
ผลงานศิลปะของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยชุดกจิกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกจิกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเ รียนชั้นมธัยมศึกษา      
ปีท่ี 5 เป็นการวิจยัและพฒันา โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวดัเพชรบุรี จ านวน 42 คน ทดลองใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ระยะเวลา 10 
ชัว่โมง ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพชุดกจิกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุด
ร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญมีคุณภาพอยูใ่นระดับดีมาก และผลการประเมินผล
งานดา้นการออกแบบงานศิลปะของนกัเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 2) ความคิดสร้างสรรค์
จากผลงานศิลปะของนกัเรียนแบ่งเป็นรายดา้น คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิด
ริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ ผลรวมอยูใ่นระดบัดี นกัเรียนสามารถคิดไดอ้ยา่งหลากหลาย ภายใต้
กรอบของเวลาท่ีก  าหนด สามารถคิดนอกกรอบ คิดวางแผนและแกปั้ญหาในการออกแบบได้ดี         
มีความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม สามารถประยุกต์ ดัดแปลงและน าไปใช้ได้เป็นส่วนใหญ่ 
สามารถคิด ตกแต่งรายละเอียดเพ่ือขยายแนวความคิดไดดี้ และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
ชุดกจิกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรั คติวิสซึม          
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เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ     
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 งานวิจัยต่างประเทศ 

 แมค็โดนลัด์ (Mcdonald, 1971) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง พฒันาและประเมินค่าของ ชุดการ
สอนส่ือประสมแบบกจิกรรมรายบุคคล ส าหรับใช้ซ่อมเสริมวิชาภาษาองักฤษ โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทัศนคติต่อวิธีสอน โดยใช้ชุดการสอนท่ีเรียนด้วย
ตนเอง กบัวิธีสอนแบบธรรมดาท่ีใช้การบรรยายและการอภิปราย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชน จ านวน 126 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มการทดลองท่ีเรียนโดยใช้ชุดการสอน 
สามารถท าคะแนนสอบหลงัเรียนไดดี้กว่ากลุ่มควบคุม และนอกจากนั้นกลุ่มทดลองยงัมีทัศนคติท่ีดี
ต่อการสอน โดยใชชุ้ดการสอน 
 

 2.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปวิจารณ์ 
 งานวิจัยในประเทศ  

 วิสูตร โพธ์ิเงิน (2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการสอน
ศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของยีน เอ มิทเลอร์ ท่ีส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะของ
นักเรียนประถมศึกษา ช่วงอายุ 7-9 ปี การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ พฒันารูปแบบการสอน
ศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของ ยีน เอ มิทเลอร์ ท่ีส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะของ
นักเรียนประถมศึกษา ช่วงอายุ 7-9 ปี กลุ่มประชากรในการวิจัย คือ ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ด้าน ได้แก ่
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปศึกษา จ านวน 5 คน ผูเ้ช่ียวชาญด้านการรับรู้ทางศิลปะเด็ก จ านวน 6 คน และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปวิจารณ์ จ านวน 4 คน ผลการวิจยั พบว่า การพฒันารูปแบบการสอนศิลปศึกษา
โดยใชแ้ผนการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา โดยวิธีศิลปวิจารณ์ตาม
แนวทฤษฎีของยีน เอมิทเลอร์ นั้น ส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะและสามารถน าไปจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา ช่วงอายุ 7-9 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอน
ศิลปศึกษาท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน ประกอบด้วย การก  าหนด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
กจิกรรมการจดัการเรียนรู้ ขั้นตอนการสอนโดยบูรณาการวิธีศิลปวิจารณ์ 4 ขั้น ของยีน เอมิทเลอร์ 
แบ่งเป็น 5 ดา้น สรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ จดัให้มีเน้ือหาสาระท่ียาก-ง่ายเหมาะสม
กบัช่วงวยัเด็ก 2) ดา้นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ิมเวลาในกจิกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการสอนควรท่ีจะ
หลากหลาย และในแต่ละแผนควรมีการสรุปในส่ิงท่ีเรียนรู้ 3) ดา้นขั้นตอนในการวิจารณ์ศิลปะ ตาม
แนวทฤษฎียีน เอ มิทเลอร์ ความยาก-ง่าย การตั้ งค าถามควรค านึงถึงพฒันาการด้านภาษาในเด็ก
นักเรียน และเน้นเด็กเป็นศูนยก์ลาง 4) ส่ือ/ภาพเพ่ือการวิจารณ์ ควรหลีกเล่ียงภาพผลงานมีความ
ซบัซอ้น ควรหาภาพผลงานท่ีมีรูปแบบการจดัวางง่าย ๆ และมีความชดัเจน และ 5) ด้านการวดั และ
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การประเมินผล ควรเพ่ิมเกณฑ์การประเมินผลในการกระบวนการเรียนรู้ขั้นวิจารณ์ทั้ ง 4 ขั้นตอน 
ทางดา้นความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญด้านศิลปศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญด้านศิลปวิจารณ์และผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นการรับรู้ทางศิลปะในเด็ก เก ีย่วกบัแผนการเรียนรู้ และองค์ประกอบแผนการเรียนรู้ ผูเ้ ช่ียวชาญ
ทั้ ง 3 ด้าน มีความเห็นว่าแผนการเรียนรู้ และองค์ประกอบแผนการเรียนรู้ในรูปแบบการสอน
ศิลปศึกษา สามารถน าไปจดัการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนประถมศึกษา ช่วงอาย ุ7-9 ปีได ้
 ธนวฒัน์ กนัภยั (2554: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจัยเร่ือง การน าเสนอแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมการพฒันาการคิดขั้นสูง ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา  
ระดับปริญญาตรี  การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาแนวทางการจัดการเรียนการสอน         
ศิลปวิจารณ์ และ 2) ส่งเสริมการพฒันาการคิดขั้ นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก ่อาจารยผู์ส้อนวิชาศิลปวิจารณ์ 4 คน นักศึกษาท่ีก  าลงั
เรียนในวิชา ศิลปวิจารณ์ 17 คน ผู ้เ ช่ียวชาญการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา  5 คน               
นักวิจารณ์ศิลปะ 5 คน และศิลปิน 5 คน ในภาคเรียนท่ี 1/2554  ผลการวิจัย พบว่า 1)  ด้าน
วตัถุประสงค์  ควรก  าหนดให้นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิจารณ์ศิลปะโดยบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้  2)  ด้านเน้ือหาสาระ ต้องบูรณาการความรู้ด้านศิลปวิจารณ์ให้
เช่ือมโยงกบัศาสตร์ดา้นต่าง ๆ  เช่น ประวติัศาสตร์ศิลป์  ปรัชญา  และหลักการทางศิลปะ  3)  ด้าน
กจิกรรมและกระบวนการเรียนการสอน  ควรจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น  
เนน้ให้เกดิสงัคมการวิจารณ์ในชั้นเรียน 4) ดา้นวิธีสอน  ควรให้นักศึกษาเป็นศูนยก์ลาง เปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา  มีการใช้รูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดของ
นกัศึกษา  เช่น การสอนมโนทัศน์ การสอนกระบวนการสืบสอบและหาความรู้เป็นกลุ่มการสอน
กระบวนการคิดสร้างสรรค์  ส่ือท่ีใช้ประกอบการสอน  ได้แก ่ ผลงานจริง  และบทวิจารณ์ศิลปะ    
5)  ดา้นการวดัและประเมินผล ควรประเมินความสามารถในการแสดงออกทางความคิด การคิด
วิเคราะห์  สงัเคราะห์  ผ่านการพูดปากเปล่าและงานเขียนวิจารณ์ศิลปะ โดยผูส้อนสร้างเคร่ืองมือ
การประเมินการวิจารณ์โดยตั้งเกณฑย์ดึตามกระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก ่ ขั้นการประยุกต์ ขั้นการ
วิเคราะห์ และขั้นการประเมินผล จนถึงขั้นการสร้างความรู้  6)  ดา้นผูส้อน ควรมีลกัษณะของนักจัด
อภิปราย  เป็นผูฟั้งท่ีดี  และรู้จริงในเร่ืองศิลปวิจารณ์  7)  ดา้นผูเ้รียน ควรมีลกัษณะของผูแ้สดงความ
คิดเห็นและผูฟั้งท่ีดี  และ 8) บรรยากาศการเรียนการสอน  ควรมีการจัดการเรียนการสอนใน
ลกัษณะการสัมมนาในบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง  นอกจากน้ีนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาต้องมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 งานวิจัยต่างประเทศ 

 Lois Hetland, Ellen Winner, Shirley Veneema, Kimberly M. Sheridan, 2007 ได้เห็น
ความส าคญัของการศึกษาวิชาศิลปะในสตูดิโอ เป็นขอ้คน้พบท่ีดีว่าการสอนศิลปะควรเป็นอย่างไร 
และนักเรียนจะได้อะไรจากชั้นเรียนน้ี โดยให้ครูทั้ ง 5 คน สอนโดยใช้รูปแบบของการเรียนวิชา
สตูดิโอด้วยความเข้าใจ 8 รูปแบบ คือ 1. Develop Craft  2. Engage and Persist  3. Envision  4. 
Express  5. Observe  6. Reflect  7. Stretch and Explore  8. Understand Art World โดยในทุกวิธีการ
สอนจะมีการเปิดโอกาสให้นกัเรียนและครูได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1. 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พิจารณาผลงานของตนเอง 2. ให้นักเรียนถ่ายทอดความคิดของตนเอง
ออกมาให้เพ่ือนในชั้นเรียนรับฟัง 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้โต้ตอบ แลกเปล่ียนทัศนคติผ่านการ
วิจารณ์งาน 4. อภิปรายผลงานในลกัษณะการวิจารณ์ท่ีมีโครงสร้างท่ีหลากหลาย คือ มุ่งให้นักเรียน
เกดิความสนใจในการวิจารณ์ เกดิเป็นสงัคมการวิจารณ์ 
 

 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ 
 งานวิจัยในประเทศ 

 เดือนรุ่งฟ้า เพ็ญไพสิฐ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์
สุนทรียศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมของทวี นนัทขวา้ง  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึง
ปรัชญาแนวคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรวมทั้งลกัษณะรูปแบบผลงานจิตรกรรม
ของทวี นันทขวา้ง  ผูซ่ึ้งเป็นศิลปินสมยัใหม่ของไทยท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียกย่องในการเขียนภาพ
เก ีย่วกบัดอกบวั และบรรยากาศของบึงบวั ซ่ึงมีรูปแบบการสร้างสรรค์ และการแสดงออกท่ีงดงาม  
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 2) ศึกษาถึงความหมายและขอบเขตของสุนทรียศาสตร์ซ่ึงอธิบายครอบคลุม
ถึงลกัษณะและประเภทของผลงานศิลปะ ความมีอยูข่องความงามและเกณฑ์ในการตัดสินความงาม 
รวมถึงเร่ืองของประสบการณ์สุนทรียะท่ีเกดิข้ึนขณะท่ีผูช้มรับชมผลงานศิลปะ และ 3) วิเคราะห์ถึง
สุนทรียศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมของทวี นนัทขวา้ง ว่ามีลกัษณะเป็นแบบใดและมีรายละเอียดเป็น
อย่างไร เพ่ือสร้างความเข้าใจในผลงานจิตรกรรมชุดดอกบัวของท่านให้ชัดเจนมากข้ึน โดยการ
รวบรวมจากเอกสาร และข้อมูลเก ีย่วกบัประว ัติความส าคัญ และรูปแบบผลงาน จิตรกรรมของ       
ทวี นันทขวา้ง รวมทั้ งทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษรวมทั้ งสัมภาษณ์
ศิลปินและเพ่ือนร่วมงานของทวี นันทขว้าง   ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสร้างสรรค์และ            
การแสดงออกในผลงานจิตรกรรมของทวี นันทขวา้ง เกดิจากการผสมผสานระหว่างแนวคิดแบบ
พุทธปรัชญา กบัรูปแบบของศิลปะตะวนัตกหลากหลายรูปแบบแลว้สังเคราะห์สร้างสรรค์รูปแบบ
อนัเฉพาะของตัวเองข้ึนมาใหม่ โดยอาจารยท์วี นันทขวา้ง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ 
แลว้เลือกสรรเฉพาะส่ิงท่ีประทบัใจมาถ่ายทอดดว้ยสีสนับรรยากาศท่ีไม่มีอยู่จริงในโลกท่ีท าให้เกดิ
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ความรู้สึกหรือจินตนาการถึงโลกฝันอนัลึกลบั เงียบสงบและมีความสุขซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีผูช้ม
สามารถสมัผสัรับรู้ไดเ้ช่นเดียวกนั โดยมีความสอดคล้องกบัปรัชญาศิลปะในทฤษฎีการเลียนแบบ 
(Representation Theory) ตามทรรศนะของอริสโตเต้ิล และทฤษฎีการแสดงออก (Expression 
Theory) ตามทรรศนะของดิวอ้ี (John Dewey) ซ่ึงเช่ือว่า การแสดงออกเป็นการกระตุ้นให้ผูช้มเกดิ
อารมณ์ความรู้สึกออกมา (Expression as Evocation) ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ซ่ึงเช่ือว่า การแสดง
ออกเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างศิลปินกบัผูช้มโดยมีผลงานศิลปะเป็น ส่ือกลาง (Expression as 
Communication) และดูแคส (C.J. Ducassee) ซ่ึงเช่ือว่า การแสดงออกเป็นคุณสมบติัท่ีมีอยูใ่นตัวงาน
ศิลปะ (Expression as Property of the Work of Art) ส่วนเร่ืองคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์นั้ น 
วิเคราะห์ไดว้่า ผลงานจิตรกรรมชุดดอกบัวของอาจารยท์วี นันทขวา้ง เป็นผลงานศิลปะท่ีมีคุณค่า
ทางสุนทรียะอย่างแท้จริง ท่ีสามารถสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้แกผู่ ้ชมได้ โดยมีความ
สอดคลอ้งกบัทั้งทฤษฎีอตันยันิยม (Subjective Theory) และ ทฤษฎีสัมพทัธนิยม (Relative Theory) 
แต่ผลงานจิตรกรรมชุดดอกบัวของอาจารยท์วี นันทขวา้งมีความสอดคลอ้งกบัเหตุผลของทฤษฎี
สมัพทัธนิยมมากกว่าทฤษฎีอตันยันิยม 
 พระมหารังสนัต์ กตฺิติปํฺโญ (2553: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจัยเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์
สุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
สุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท  โดยประมวลเอาแกน่แนวคิดทางพระพุทธศาสนา  เร่ือง
พุทธธรรมและปรัชญาของเพลโต,  คลีฟเบลล์ และลีโอ  ตอลสตอยเป็นแม่บท ทั้ งน้ีกเ็พ่ือประยุกต์
โครงสร้างทางความคิดสุนทรียศาสตร์เชิงศีลธรรม  นอกจากน้ียงัได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความคิด
สุนทรียศาสตร์ทั้ งหลาย  ทั้ งในส่วนท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั  และแตกต่างกนั  ผลการวิจัย พบว่า  
สุนทรียศาสตร์แบบตะวนัตก  มีความเช่ือพ้ืนฐานท่ีขัดแยง้กนัตามแต่ละทฤษฎี  ซ่ึงศีลธรรมนิยม  
และศิลปะนิยม  ล้วนให้เหตุผลแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง  และสัมพทัธนิยมได้มีแนวทางในการ
ประนีประนอมทั้ งสองทฤษฎีนั้นเข้าด้วยกนั คุณค่าทางสุนทรียะ คือ คุณสมบัติของว ัตถุท่ีถูก
สร้างสรรค์  และตกแต่งให้เกดิความงาม  มีคุณสมบัติแห่งความเป็นสุนทรียะอย่างแท้จริง ส่วน
ทฤษฎีวตัถุจัก  มีคุณค่าทางสุนทรียะ  ต้องได้รับการยินยอมหรือยอมรับว่างามจากผูช่ื้นชม หรือ     
ช่ืนชมความงามนั้น ๆ หากไม่สามารถท าให้ผูช่ื้นชมศิลปะเข้าถึงความงามนั้น ๆได้ ศิลปะย่อมไม่มี
คุณค่า เพราะคุณค่าของศิลปะตอ้งมีเจตนาในการส่ือความงามสู่ผูร้ับชมหรือช่ืนชอบศิลปะ  
 มนธวชั จ าปานิล (2555: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจัยเร่ือง แนวทางการสอนรายวิชาด้าน
สุนทรียศาสตร์ในบริบทของทัศนศิลป์และดนตรี ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี การวิจัยคร้ังน้ี            
มีวตัถุประสงค์เพ่ือ หาแนวทางการสอนรายวิชาด้านสุนทรียศาสตร์ในบริบทของทัศนศิลป์  และ
ดนตรี ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในด้านจุดประสงค์  เน้ือหาวิชา  กจิกรรมการเรียนการสอน      
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ส่ือการสอน  และการวดัผลประเมินผล  งานวิจัยน้ีเก ีย่วข้องกบัความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ซ่ึงเป็น
แกนหน่ึงในทฤษฎีการสอนศิลปศึกษา 4 แกน หรือ DBAE โดยเน้นสุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์
และดนตรี  ผลการวิจยั พบว่า  1) จุดประสงค์ ต้องการให้ผูเ้รียนมีความรู้พ้ืนฐานของศิลปะแขนง
ต่าง ๆ โดยเนน้ท่ีการรับรู้คุณค่าความงาม  มีรสนิยมอนัดี  สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้ 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  คือ  ควรประชุมวางแผนร่วมกนัของทีมผูส้อนเพ่ือก  าหนดทิศทางการสอน    
2) เน้ือหาประกอบดว้ยพ้ืนฐานของศิลปะ การบูรณาการประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม คือ ควรบูรณาการศาสตร์ทั้ ง 3 ด้าน ให้เป็นเน้ือเดียวกนั  3) กจิกรรมใช้แบบบรรยาย
ประกอบส่ือท่ีเน้นให้ ผู ้เ รียนเก ิดประสบการณ์ตรง ข้อเสนอแนะในประเด็นน้ี คือ ควรใช ้               
วิธีการศึกษานอกสถานท่ี  การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองและใช้การสอนเป็นทีมชุดเดียวกนั  4) ส่ือ
การสอน  ควรใชส่ื้อพ้ืนฐานท่ีท าให้เกดิสุนทรียภาพต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด  และควรใช้ส่ือการสอนซ่ึงมี
การบูรณาการทางสุนทรียภาพเน้ือหาท่ีครบทั้ง 3 ดา้น  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ควรมีการปรับปรุง
ต าราและส่ือการสอนให้ทนัสมยั  มีความหลากหลายมากข้ึน และ 5)  การวดัประเมินผล  ควรเน้น
การวดัดา้นพุทธิพิสยั จิตพิสยั และควรใชเ้คร่ืองมือวดัผลหลายแบบร่วมกนั ข้อเสนอแนะ คือ ควรมี
การวดัดา้นจิตพิสยัผูเ้รียนเก ีย่วกบัความรู้สึกและการเห็นคุณค่าความงาม   
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 เดวิส (Devis, 1997) ไดศึ้กษาในทฤษฎีพฒันาการของเด็กทางสุนทรียภาพแบบโค้งรูป
ตวัยขูองการ์ดเนอร์ โดยท่ีเดวิสพบข้อมูลสนับสนุนตามทฤษฎีว่า คุณภาพเชิงสุนทรียใ์นภาพวาด
ของเด็กปฐมวยัมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัศิลปินผูใ้หญ่ สามารถวาดได้อย่างเช่ือมัน่ เฉียบขาด แต่จะ
ลดลงในเด็กช่วงวยัระยะกลาง คือ เด็กอาย ุ8-10 ขวบ ซ่ึงเดวิสพบว่า ความแตกต่างระหว่างเด็กกบั
ผูใ้หญ่ คือ ความกา้วหนา้ของการใชส้ญัลกัษณ์เชิงอุปมาอุปไมยของผูใ้หญ่จะกา้วหนา้กว่าเด็ก  

  

 สรุปกจิกรรมทางทศันศิลป์  ช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน  ส่งเสริม 
ความคิดสร้างสรรค์  ท าให้นกัเรียนสามารถคิดไดอ้ยา่งหลากหลาย  ภายใต้กรอบของเวลาท่ีก  าหนด  
สามารถคิดนอกกรอบ  คิดวางแผนและแกปั้ญหาในการออกแบบได้ดี  สามารถน าไปประยุกต์ ใช ้ 
และมีทศันคติท่ีดีต่อการสอน  ซ่ึงการจดักระบวนการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์  ช่วยส่งเสริม  
การรับรู้ทางศิลปะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ แลกเปล่ียน  
ทศันคติผ่านการวิจารณ์งาน ทั้ งยงัช่วยพฒันาการคิดขั้นสูง ในการศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ 
ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานของศิลปะแขนงต่าง ๆ กจิกรรมใช้แบบบรรยายประกอบส่ือท่ีเน้นให้
ผูเ้รียนเกดิประสบการณ์ตรง โดยใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยัและมีความหลากหลาย  มุ่งเนน้ท่ีการรับรู้    

        คุณค่าความงาม  มีรสนิยมอนัดี  สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
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บทที่  3 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจยั เร่ืองการพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า
ส าหรับนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) โดยมีรูปแบบและวิธีวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 1.   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
 2.   ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.   ระเบียบวิธีวิจยั 
 4.   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 5.   การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 6.   การด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 7.   การจดักระท าต่อขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 8.   การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  98 คน  
(โรงเรียนฐานปัญญา, 2559) 
 2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 แผนการ
เรียนศิลป์ค านวณ โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพ ฯ  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 21 คน          
โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย  
 

ตวัแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 1.  ตัวแปรต้น (Independent Variables)  ได้แก ่ กจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริม
สุนทรียะและการประเมินค่า  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวิชาศิลปะเพ่ิมเติม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทศันศิลป์ 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแ้ก ่
  2.1 ระดบัสุนทรียะในนกัเรียน 
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  2.2 การประเมินค่าในนกัเรียน        
  2.3 ความพึงพอใจโดยใชก้จิกรรมศิลปวิจารณ์   
 

ระเบยีบวิธีวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการงานวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจัยจึงได้ก  าหนด

แบบแผนการวิจยัแบบ  One  Group  Pretest - Posttest  Design  (ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ, 
2538: 249)  คือ การออกแบบให้ความรู้โดยมีการทดสอบกอ่นการเรียนรู้ (Pretest)   จากนั้นนักเรียน
ไดศึ้กษากจิกรรมศิลปวิจารณ์  แลว้จึงท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ Posttest ตามแบบแผนดงัน้ี 

 

การทดสอบกอ่นเรียนรู้ การให้ส่ิงทดลอง การทดสอบหลงัเรียน 
T1 X T2 

 

 T1 : หมายถึง   การทดสอบกอ่นเรียน 
 X :  หมายถึง   การเรียนโดยใชก้จิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะ 
      และการประเมินค่า 
 T2 : หมายถึง   การทดสอบหลงัเรียน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

 1.   การสมัภาษณ์ (Interview) 
 2.   แผนการจดัการเรียนการสอน  รายวิชาศิลปะเพ่ิมเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
สาระทศันศิลป์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนฐานปัญญา  และกจิกรรมท้ายบทเรียนในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ดว้ยกจิกรรมศิลปวิจารณ์ 
 3.   แบบประเมินสุนทรียะ 
 4.  แบบวดัการประเมินค่า 
 5.   แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การสร้างกรอบความคิดในการสมัภาษณ์ (Interview)  ผูว้ิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดงัน้ี 

 1. ศึกษาค้นควา้ หนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก ีย่วข้องกบัการวิจัยชั้นเรียน 
และแนวคิดทฤษฏีหลกัการในการสมัภาษณ์ (Interview) 
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 2. ประมวลข้อมูล ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา ก  าหนดประเด็นค าถาม น าอภิปราย      
ในการจัดกลุ่มสนทนา โดยขอค าแนะน าจากอาจารยผู์ค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมี 2 ประเด็น คือ              
1) กจิกรรมศิลปวิจารณ์ และ 2) ดา้นการน าไปใชใ้นการพฒันางานทศันศิลป์ 
 3. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
งานวิจยัคร้ังน้ีคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 6 ท่าน แยกเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอน
ศิลปวิจารณ์ จ านวน 2 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนสุนทรียศาสตร์ จ านวน 2 ท่าน และครูผูส้อน
ศิลปะระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 ท่าน เพ่ือสัมภาษณ์โดยผูว้ิจัยได้ก  าหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาผูเ้ช่ียวชาญ  และครูผูส้อนศิลปะระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัน้ี 
  3.1  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปวิจารณ์ 
   3.1.1 มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา สาขาศิลปศึกษา  หรือ
สาขาวิชาท่ีเก ีย่วขอ้งกบัศิลปะ 
   3.1.2 เป็นนกัวิจารณ์ศิลปะท่ีมีผลงานการวิจารณ์ศิลปะท่ีเป็นท่ีรู้จัก  และได้รับ
การยอมรับ 
  3.2  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสุนทรียศาสตร์ 
   มีประสบการณ์การสอน  การบรรยาย  การอบรมสัมมนาทางวิชาการแก ่
สถาบนัการศึกษา  และหน่วยงานทางการศึกษา  เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 
  3.3  ครูผูส้อนศิลปะระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ดงัน้ี 
   3.3.1 จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปศึกษา  หรือ
สาขาวิชาท่ีเก ีย่วขอ้งกบัศิลปะ 
   3.3.2 เป็นผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การสอนในระดับมัธยมศึกษา  สาระ
ทศันศิลป์  เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

 4. ผูว้ิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ ( Interview)โดยประสานงานกบัผู ้เช่ียวชาญ เพ่ือขอ      
นดัหมายเวลาในการสมัภาษณ์     

 5.   วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เพ่ือก  าหนดเน้ือหาการวดัผลประเมินผลพฒันากจิกรรมศิลป
วิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า  กบัการน าไปใช้ในการพฒันางานทัศนศิลป์
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 6.   น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ัง 

 จากขั้นตอนด าเนินการสมัภาษณ์ดงักล่าว สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5   ขั้นตอนการสมัภาษณ์ (Interview) 
 

 แผนการสอน  รายวิชาศิลปะเพ่ิมเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 

 การสร้างแผนการสอนโดยใช้กจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการ
ประเมินค่าตอ้งมีความสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนักบัวตัถุประสงค์  ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 1.   ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก ีย่วขอ้ง  ดงัน้ี 
  1.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  สาระทศันศิลป์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
  1.2  ทฤษฎีสุนทรียศึกษา (Harry  Broudy, 1972)    
  1.3 ทฤษฎีพฒันาการสุนทรียภาพ (Aesthetic Development) ของพาร์สนั 
  1.4  ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Edmund  Burke  Feldman, 1972)   
  1.5 ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education: DBAE)   
  1.6  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy Revised (Anderson and Krathwohl, 
2001)            
  1.7  การจดักจิกรรมการเรียนการสอนศิลปะ (Hilderbrand, 1975)   
  1.8  แนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมการพฒันาการคิด  
ขั้นสูง (ธนวฒัน์ กนัภยั, 2554)         

ศึกษาเอกสารต าราและงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง และแนวคิดทฤษฏีหลกัการในการสมัภาษณ์ 

(Interview) 
 

ประมวลความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างประเด็นค าถาม 
 

ขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ควบคมุวทิยานิพนธ์ในการก าหนดประเด็นค าถาม 

ในการสมัภาษณ์ (Interview) 

ด าเนินการสมัภาษณ์ (Interview) 

วิเคราะห์ข้อมลูจากการในการสมัภาษณ์ (Interview) เพื่อเป็นกรอบความคิดในการสร้าง
กิจกรรมศิลปวิจารณ์ 
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  1.9  ทกัษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2545)         
 2.  ก  าหนดหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างของหลกัสูตรสถานศึกษา   
 3.  วางแผนการจัดการเรียนรู้ในรายคาบให้สอดคล้องสัมพนัธ์กนักบัวตัถุประสงค์    
การวิจยั  ซ่ึงมีการก  าหนดขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  3.1  สาระส าคญั (Concept) 
  3.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
  3.3  เน้ือหา (Content) 
  3.4  กจิกรรมการเรียนการสอน (Instructional Activities) 
  3.5  ส่ือและอุปกรณ์ (Instructional Media) 

  3.6 การวดัและประเมินผล (Measurement and Evaluation)  ระดับประสิทธิภาพ
ของกจิกรรมศิลปวิจารณ์  ซ่ึงเป็นอตัราส่วนระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ โดยถือเกณฑ ์80/80 
   เกณฑ ์80  ตวัแรก หมายถึง ค่าเฉล่ียของระดบัการประเมินค่าระหว่างเรียนของ
ผูเ้รียนทั้งกลุ่ม โดยคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัมาค านวณหาค่าร้อยละ (ค่าตั้งแต่ 80 ข้ึนไป) 
   เกณฑ์ 80  ตัวหลัง หมายถึง ค่าคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน  (Posttest)  
ของการท าแบบทดสอบของผูเ้รียนทุกคน โดยคะแนนท่ีได้จากการวดัผล  มาค านวณหาค่าร้อยละ  
(ค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ั้งแต่ 80% ข้ึนไป) 
 แบบวดัการประเมินค่า 

 เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบวดัการประเมินค่าซ่ึงเป็นข้อสอบแบบปรนัย 
4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  เร่ืองสุนทรียศาสตร์  ประวติัศาสตร์ศิลป์  และองค์ประกอบศิลป์  โดยใช้
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ฯ จ านวน 1 ฉบบั  ซ่ึงมีข้อค าสั่งให้ปฏิบัติตามเน้ือหาสรุปจากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมี
ขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 1. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบและแบบวัดทักษะจากเอกสาร ต าราและ
งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง 

 2. ศึกษาจุดประสงค์และวตัถุประสงค์วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัก  าหนดจ านวน
ขอ้สอบแบบปรนยั  เพ่ือใชเ้ป็นขอ้สอบกอ่นและหลงัการเรียนรู้ 

 3. ศึกษาแนวคิดหลกัการ  และทฤษฏีจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัย             
ท่ีเก ีย่วขอ้ง 
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 4. สร้างแบบวดัการประเมินค่าแบบปรนัย จ านวน 1 ฉบับ มีข้อค าสั่งเป็นแบบให้
ปฏิบติัตามเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือใชว้ดัระดบัการประเมินค่าของนกัเรียนทั้งกอ่นและหลงัเรียน 
 5. น าการจดักจิกรรมศิลปวิจารณ์ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่านประเมิน 

 6. น าแบบทดสอบปรนยัไปหาค่าความยากง่ายตามการจ าแนก และความเช่ือมัน่     
 แบบประเมินสุนทรียะ 
 แบบประเมินสุนทรียะ  ประกอบดว้ยภาพผลงานศิลปะ จ านวน 3 ภาพ คือ ภาพผลงาน

ศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ  และชุดค าถาม จ านวน 8 ค าถาม ใช้ส าหรับประเมินสุนทรียภาพ
ของนกัเรียนกอ่นเรียน  (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test) มีดงัน้ี 

 1.  ภาพผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม จ านวน 3 ภาพ แบ่งเป็นภาพผลงานศิลปินไทย  
จ านวน 1 ภาพ  และศิลปินต่างประเทศ จ านวน 2 ภาพ ใช้ส าหรับเป็นตัวแทนภาพผลงานศิลปะใน
การตอบค าถามจากชุดค าถาม 

  เกณฑก์ารคดัเลือกภาพผลงานศิลปะ  มีดงัน้ี 
  1.1  เป็นผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม 
  1.2  เป็นผลงานของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ 
  1.3  เป็นผลงานของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงท่ีได้รับการยอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญ  และ

ครูผูส้อนศิลปศึกษา 
  1.4  ผลงานมีความเหมาะสมกบัวยั และพฒันาการของนักเรียนระดับชั้ นมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย 
  1.5  ผลงานของศิลปินมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว  โดยค านึงถึงความมีรูปแบบ  เน้ือหา

และองค์ประกอบศิลป์ของภาพ  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.2  เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 

 2.  ชุดค าถาม  ซ่ึงมีค าถามปลายเปิด 8 ค าถาม ตามแนวทางการใช้ค าถามทางทฤษฎี
พฒันาการสุนทรียภาพของ Michael J. Parson, 1987  ใช้ส าหรับตอบค าถามร่วมกบัภาพผลงาน
ศิลปะ  จ านวน 3 ภาพ โดยชุดค าถาม 8 ค าถาม ประกอบดว้ย  
  2.1  ขอ้มูลผลงานศิลปะ 

  2.2  นกัเรียนเห็นอะไรในภาพน้ี      
  2.3  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรเม่ือเห็นภาพน้ี     
  2.4  ภาพน้ีเก ีย่วขอ้งกบัเร่ืองราวอะไร     
  2.5  นกัเรียนคิดว่าสีในภาพน้ีเป็นอยา่งไร  เป็นสีท่ีดีหรือไม่   
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  2.6  นักเรียนคิดว่ารูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ในภาพน้ีเป็นอย่างไร และพ้ืนผิวเป็น
อยา่งไร 

  2.7  นกัเรียนคิดว่าภาพน้ีวาดยากหรือไม่  อะไรวาดยากท่ีสุด   
  2.8 นกัเรียนอยากเปล่ียนแปลงภาพน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง 

 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินสุนทรียะ  มีดงัน้ี 
 1.  ศึกษาชุดค าถาม  ตามแนวทางการใช้ค าถามทางทฤษฎีพฒันาการสุนทรียภาพของ  

Michael J. Parson, 1987   
 2.  น าแบบประเมินสุนทรียะไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา  เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง

และความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  แลว้จึงน าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ  แลว้น าไปปรับปรุง
แกไ้ขให้สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 3. แกไ้ขแบบประเมินสุนทรียะตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา   และ
ผูท้รงคุณวุฒิ   

 4.  ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือให้สมบูรณ์  เพ่ือน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  
 การสร้างแบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัไดท้ าตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัไดป้รึกษาอาจารยผู์ค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ศึกษาจากเอกสารท่ีเก ีย่วข้องรวมถึง
สอบถามผูรู้้  และการสร้างประเด็นค าถามท่ีครอบคลุมการหาคุณภาพกจิกรรมศิลปวิจารณ์  

 2. สร้างแบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินสุนทรียะ และ 
2)  แบบวดัการประเมินค่ากอ่นและหลงัเรียน   และเกณฑ์การให้คะแนนซ่ึงประกอบด้วย   ข้อ
ค าถามท่ีเก ีย่วกบัการออกแบบกจิกรรมศิลปวิจารณ์และความเหมาะสมของเน้ือหา  จากนั้นเสนอ
อาจารยผู์ค้วบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย ในการแปลผลของการประเมินผลงาน
นักเรียน ใช้คะแนนเฉล่ียจากการให้คะแนนของอาจารยแ์ละผู้เช่ี ยวชาญ 5 ท่านโดยให้ระดับค่า
คะแนนดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย 8-10  คะแนน อยูใ่นระดบัดีมาก 
  ค่าเฉล่ีย 7-8    คะแนน อยูใ่นระดบัดี 
  ค่าเฉล่ีย 5-6    คะแนน อยูใ่นระดบัพอใช ้
  ค่าเฉล่ีย 1-4    คะแนน อยูใ่นระดบัปรับปรุง 

 3. น าแบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ความชดัเจนและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item 
Objective Congruence) โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน  
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 จากการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) ของ
แบบประเมินคุณภาพกจิกรรมศิลปวิจารณ์ดา้นเน้ือหา โดยผูว้ิจยัสร้างขอ้ค าถามเพ่ือประเมินคุณภาพ
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ดา้นเน้ือหา และดา้นแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6   ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพกจิกรรมศิลปวิจารณ์ฯ 
 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ 
การประเมินค่าส าหรับนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  มีลักษณะการประเมินค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ตามแนวความคิดของ Likert (quoted in Best: 182) ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ Likert จากหนังสือของ อุทุมพร 
จามร (อุทุมพร จามร, 2530: 62) 

 2. ก  าหนดโครงสร้างค าถามหรือแนวการถามและสร้างค าถามให้ตรงกบัวตัถุประสงค์
ท่ีระบุไว ้
 3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการพัฒนากจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่าส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน 1 ฉบับ 
โดยก  าหนดค่าระดบัของขอ้ค าถามในแบบสอบถามดงัน้ี 
   

สร้างแบบประเมินคณุภาพกิจกรรมศิลปวิจารณ์และข้อสอบปรนยั 

น าแบบประเมินคณุภาพเคร่ืองมือ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินสนุทรียะ 
2) แบบวดัการประเมินค่าก่อนและหลงัเรียน 

แบบประเมินสนุทรียะ แบบวดัการประเมินค่าก่อนและหลงัเรียน 

น าไปใช้ วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง 

น าไปใช้ 

ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ ศึกษาจากเอกสารเก่ียวข้องกับการสร้างประเด็นค าถามใน  
การหาคณุภาพกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสนุทรียะและการประเมนิค่า 
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  เหมาะสมมากท่ีสุด  ใชค่้าระดบัเท่ากบั  5 
  เหมาะสมมาก   ใชค่้าระดบัเท่ากบั  4 

  เหมาะสมปานกลาง ใชค่้าระดบัเท่ากบั  3 
  เหมาะสมนอ้ย   ใชค่้าระดบัเท่ากบั  2 
  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ใชค่้าระดบัเท่ากบั  1 

  ในการแปลความหมายของแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้คะแนนเฉล่ียท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของ  Best จากนั้ นน ามาหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยให้ค่าเฉล่ียดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง  พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  พึงพอใจในระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  พึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  พึงพอใจในระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  พึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน  ตรวจพิจารณาความ

สมบูรณ์และส านวนภาษา จากนั้นวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC)  ต้องมีค่า .50  ข้ึนไป  
แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม 
 5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้ในการวิจัย  จ ากขั้ นตอนการสร้า ง
แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกจิกรรมศิลปวิจารณ์  สามารถสรุปเป็นภาพได้
ดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7   ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 

ก าหนดโครงสร้างค าถามให้ตรงกับวตัถปุระสงค์ 
 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพฒันากิจกรรมศิลปวิจารณ์ 

น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจ  แล้วน ามาแก้ไข 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้ในการวิจยั 
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การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาวิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ติดต่อขอความร่วมมือจากผูอ้  านวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมธัยมศึกษา  

โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพฯ 
 2. ปรึกษาเร่ืองการด าเนินการทดลองกบัผูเ้ช่ียวชาญ  เก ีย่วกบัขั้นตอนการด าเนินงาน  

แนวการจดักจิกรรมการเรียนรู้  การทดสอบกอ่นเรียนรู้และหลงัเรียนรู้ 
 3. ท าการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย  
 4. คัดเลือกนักเรียน  จ านวน 21 คน  เพ่ือด าเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของ

กจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือว ัดทักษะการประเมินค่า ทดสอบกอ่นเรียนรู้ (Pre-test) โดยใช้แบบ
ประเมินระดบัการประเมินค่าซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบปรนยั 30  ข้อ เร่ืองสุนทรียศาสตร์ ประวติัศาสตร์
ศิลป์  และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 5. ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาเรียนรู้จากกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ 
การประเมินค่า 
 6. ทดสอบหลงัเรียนรู้ (Post-test) โดยใช้แบบวดัการประเมินค่าซ่ึงเป็นข้อสอบแบบ
ปรนยั 30 ขอ้  เร่ืองสุนทรียศาสตร์  ประวติัศาสตร์ศิลป์  และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 7. ให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักจิกรรมศิลปวิจารณ์  
เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า 
 8. น าไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบกจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

 9. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดทักษะหลังจากเรียน 2 สัปดาห์ เพ่ือความคงทนใน        
การเรียน (Retentiontest) 

 จากขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล สามารถสรุปเป็นภาพได้
ดงัน้ี 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ท าการสุ่มตวัอย่างอยา่งง่าย  

ปรึกษาเร่ืองการด าเนนิการทดลองกับผู้ เชี่ยวชาญ 

ทดสอบก่อนการเรียนรู้ (Pre-test) 

ติดต่อขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ภาพท่ี 8   ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 

การจัดกระท าต่อข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยท าการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มประชากร ซ่ึงเป็นนักเรียนท่ีก  าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวิชาศิลปะเพ่ิมเติม สาระทศันศิลป์ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา 2559  ท าการเกบ็ข้อมูล จ านวน 2 คร้ัง ได ้แก ่การเกบ็ข ้อมูลกอ่นการทดลอง (Pre-
test) และการเกบ็ขอ้มูลหลงัการทดลอง (Post-test) ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และประเมินผลการ
ทดลองของการพัฒนากจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่าโดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติด าเนินการดงัน้ี 

 1. การประเมินความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหากบัวตัถุประสงค์ โดยวิเคราะห์ค่าดัชนี   
ความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) 

 2. การประเมินแบบประเมินสุนทรียะ และแบบวดัการประเมินค่า  โดยวิเคราะห์หา
ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder Richardson 

 3. การประเมินประสิทธิภาพของกจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ     
การประเมินค่า 

   4. การค านวณค่าสถิติพ้ืนฐานโดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) หาค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบค่าท่ี (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอ่นเรียนกบัหลงัเรียน 
 5. กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เป็นอิสระจากกนั (Dependent Samples) เป็นการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ี มีความสัมพันธ์กนัด้วย  t-test  (ยุทธ    
ไกยวรรณ์, 2543: 148) 
 

ให้กลุ่มตวัอย่างศึกษาเรียนรู้จากกิจกรรมศิลปวิจารณ์ 

ทดสอบหลงัเรียนรู้ (Post-test) 

ให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

น าไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบกิจกรรมศิลปวจิารณ์ 

ทดสอบความคงทนในการจ าทางด้านทกัษะของนกัเรียนเมื่อผา่นไป 2 สปัดาห ์
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  และประเมินผลการทดลองของการพฒันากจิกรรมศิลป
วิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่าโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ   ดงัน้ี 

 1. การประเมินประสิทธิภาพของแผนการสอน  รายวิชาศิลปะเพ่ิมเติม กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ศิลปะ  สาระทศันศิลป์  โดยการค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ E1  

 

      100x
NxA

X
E

1

1


  

 

  เม่ือ     1E      แทนประสิทธิภาพของกระบวนการ 

   1X  แทนคะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรือกจิกรรมในบทเรียน 
         A     แทนคะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหรือกจิกรรมในบทเรียน 

         N  แทนจ านวนผูเ้รียน 
 2. การประเมินการประเมินค่า โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  ( ) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าท่ี T-test  เพ่ือทดสอบความแตกต่าง  หรือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
กอ่นและหลงัการสอนโดยใชก้จิกรรมศิลปวิจารณ์ 

 

       =   N
x        

 

   เม่ือ        แทนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
      N  แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 

  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

S.D   =      NX2 - (X2) 
                        N (N-1) 
 

   เม่ือ  S.D.   แทนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X2   แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     X2  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก  าลงัสอง 

      N    แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 

  สถิติหาค่าความเท่ียงตรง 
 

      N
RIOC 
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   เม่ือ  IOC   แทนดชันีความสอดคลอ้ง 
     R   แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      N      แทนจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 3. การประเมินสุนทรียะ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  ( )  หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

           = N
x       

        

   เม่ือ      แทนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X   แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
      N   แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 

  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 

S.D    =     NX2 - (X2) 
                N (N-1) 
 

   เม่ือ  S.D.    แทนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X2   แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     X2    แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก  าลงัสอง 

      N     แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 

 4. การประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยการแจกแจงความถ่ี  และค่าร้อยละ  
(Percentage) 
 

     P     =     
n

100F
 

 

   เม่ือ  P  แทนค่าร้อยละ 

     F  แทนจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
     n  แทนประชากร 
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แผนผงัสรุปโครงสร้างการด าเนินงานวิจัยเร่ือง “การพัฒนากจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริม
สุนทรียะและการประเมินค่าส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5” 
 

ขั้นตอนการวิจยั วิธีด าเนินงาน ผลท่ีได้รับ 
 ขั้นตอนท่ี 1 สร้างเคร่ืองมือ 

1. แผนการสอน โดยใช้กจิกรรม 

ศิลปวิจารณ์ 
2. แบบประเมินสุนทรียะ 

3. แบบวดัการประเมินค่า 

4. แบบสอบถามวดัความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
ขั้นตอนท่ี 2 การทดลอง 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผล/สรุปผล 
 

ภาพท่ี 9   แผนผงัสรุปโครงสร้างการด าเนินงานวิจยั 
 

ทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 
1. ขอ้มูลผลค่าประสิทธิภาพ 
2. ขอ้มูลสุนทรียะ 
3. ขอ้มูลการประเมินค่า 
4. ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจ 

วิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยั 

 

1. ศึกษาเอกสารต ารา งานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

2. สัมภาษณ์(Interview)                       

3. สร้างเคร่ืองมือ 

   3.1 สร้างแผนการสอน โดยใช้

กิจกรรมศิลปวิจารณ์ 

   3.2 แบบประเมินสุนทรียะ 

   3.3 แบบวดัการประเมินค่า 

   3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

4. หาค่า IOC 

5. ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 21 คน 

 

แกไ้ข 

ประเด็นค าถามท่ีจะใช้ในการ

สัมภาษณ์ 

- แนวทางการสร้างแผนการสอน 

โดยใชกิ้จกรรมศิลปวิจารณ์ 

- แนวทางการสร้างแบบวดัการ

ประเมินค่า 

- แนวทางการสร้างแบบประเมิน

สุนทรียะ 

-แนวทางการสร้างแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

1. สร้างแผนการสอน โดยใช้

กิจกรรมศิลปวิจารณ์ 

2.  แบบประเมินสุนทรียะ 

3.  แบบวดัการประเมินค่า 

4.  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง  “การพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมิน
ค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5” มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและหาประสิทธิภาพ
ของกจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  2) เปรียบเทียบสุนทรียะ และการประเมินค่ากอ่นและหลงัเรียน โดยใช้กจิกรรม
ศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนในการจดักจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการ
ประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 โดยการใช้กจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า  ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบั  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของกจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะ
และการประเมินค่า 
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบสุนทรียะ และการประเมินค่ากอ่นและหลงัเรียน โดยใช้
กจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า 
 1. ผลการเปรียบเทียบสุนทรียะ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการประเมินค่า 
  2.1 การประเมินค่าภายใน 
  2.2 การประเมินค่าภายนอก 
 ตอนท่ี 3   ผลความพึงพอใจของผูเ้รียนในการจัดกจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริม
สุนทรียะและการประเมินค่า 
 

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะ และการ

 ประเมนิค่า 
 

 ในการหาประสิทธิภาพของกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการ
ประเมินค่า ผู ้วิจัยได้ด าเนินการโดยการหาประสิทธิภาพของกจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริม
สุนทรียะและการประเมินค่า ดงัน้ี        
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ตารางท่ี 4  แสดงผลการทดลองการหาประสิทธิภาพของกจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริม 
 สุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 
 

จ  านวน 
นักเรียน 

 

คะแนนระหว่างเรียน 
คะแนน 
หลงัเรียน 

 

ประสิทธิภาพ 

คร้ังท่ี 1 
สีคู่ 
ตรงขา้ม 

คร้ังท่ี 2 
การวิจารณ์ภาพ 
โมนาลิซ่า 

คร้ังท่ี 3 
รายงานเร่ือง 
ศิลปะตะวนัตก 

คร้ังท่ี 4 
การน าเสนอ 
ศิลปะตะวนัตก 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

E1/E2 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

 
21 

7.81 8.24 8.76 8 10 8.46 82.03/84.60 
 

คิดเป็นร้อยละ  82.03 
ร้อยละ  84.60 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่ากจิกรรมศิลปวิจารณ์ฯ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า  
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 21 คน มีผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัด 
การเรียนรู้ระหว่างเรียน (E1) เท่ากบัร้อยละ 82.03  และผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัด  
การเรียนรู้หลงัเรียน (E2) เท่ากบัร้อยละ 84.60  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 
 

ตอนที่ 2   ผลการเปรียบเทียบสุนทรียะ และการประเมนิค่าก่อนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรม
 ศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า 

 

ตารางท่ี 5  แสดงผลเปรียบเทียบผลคะแนนสุนทรียะของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 

การทดสอบ 
 

N 
ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

 

t-test 
 

sig 

กอ่นเรียน 21 1.38 0.49 
18.50 .000* 

หลงัเรียน 21 3.14 0.57 
 

*มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง ท่ี 2 แสดงให้ เห็นผลระดับคะแนนสุนทรียะของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 21 คน มีคะแนนระดบัสุนทรียะกอ่นเรียนมีค่าเฉล่ีย  (  )  เท่ากบั 1.38 อยู่
ในระดบัพฒันาการสุนทรียะระดบัท่ี 1 ความช่ืนชอบ คะแนนระดบัสุนทรียะหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย  (
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) เท่ากบั 3.14 อยู่ในระดับพัฒนาการสุนทรียะระดับท่ี 3 การแสดงออก และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) กอ่นเรียนเท่ากบั 0.49 หลงัเรียนเท่ากบั 0.57 ส่วนค่าสถิติ t-test  มีค่าเท่ากบั 18.50 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
ตารางท่ี 6   แสดงผลเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินค่าของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 

การทดสอบ 
 

N 
ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

 

t-test 
 

sig 

กอ่นเรียน 21 16.67 3.29 
15.25 .000* 

หลงัเรียน 21 26.38 2.13 
 

*มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นผลคะแนนการประเมินค่าจากแบบทดสอบกอ่นเรียนของ
นักเรียนมีค่าเฉล่ีย  (  ) เท่ากบั 16.67 คะแนนผลคะแนนการประเมินค่าหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย (  ) 
เท่ากบั 26.38 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กอ่นเรียนเท่ากบั 3.29 หลงัเรียนเท่ากบั 2.13 
ส่วนค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากบั  15.25  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีผลคะแนนการประเมินค่า        
หลงัเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตอนที่ 3   ผลความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ
 การประเมนิค่า 

 

ตารางท่ี 7   ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยกจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะ 
 และการประเมินค่าของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ความพึงพอใจ   S.D. แปลผล ล าดบั 
1. ด้านเน้ือหา 4.67 0.48 มากท่ีสุด 1 
2. นักเรียนได้รับรู้หลกัการวิจารณ์ผลงานศิลปะ 4.29 0.46 มาก 7 
3. นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 4.48 0.51 มาก 4 
4. นักเรียนได้ฝึกการวิพากษ ์ วิจารณ์  ผลงานทัศนศิลป์ 
ของศิลปิน 

4.67 
 

0.48 
 

มากท่ีสุด 1 

5. นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นในการ
วิจารณ์ผลงานศิลปะมากขึ้น 

4.43 
 

0.51 
 

มาก 5 
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ตารางท่ี 7   ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะ
และการประเมินค่าของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจ   S.D. แปลผล ล าดบั 
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเช่ือมโยงความรู้ 
น าไปสู่การสรุปสาระส าคญั 

4.38 
 

0.50 
 

มาก 6 

7. ภาพผลงานทัศนศิลป์มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

4.48 
 

0.51 
 

มาก 4 

8. ส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในห้องเรียนส่งเสริมให้นักเรียน 
เกดิความเขา้ใจในการมองผลงานศิลปะได้ดียิง่ขึ้น 

4.52 
 

0.60 
 

มากท่ีสุด 3 

9. การจดัการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมศิลปะวิจารณ์ท าให้ 
นักเรียนอยากเรียนศิลปะมากยิง่ขึ้น 

4.52 
 

0.51 
 

มากท่ีสุด 3 

10. ระยะเวลามีความเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ 4.43 0.60 มาก 5 

11. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกจิกรรมศิลปวิจารณ์  
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการคิดประเมินค่า 

4.62 
 

0.50 
 

มากท่ีสุด 2 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อกจิกรรมศิลปวิจารณ์ฯ โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาในรายด้าน 
นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน โดยนักเรียนเห็นด้วยมากท่ีสุดในด้านเน้ือหาเร่ือง       
การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ และนักเรียนได้ฝึกการวิพากษ์  วิจารณ์  ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 
โดยเขา้ใจหลกัการวิพากษ ์วิจารณ์ผลงานทศันศิลป์ของศิลปินและของตนเอง ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่า เพ่ือน ามาพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองใน
ระดบัมากท่ีสุด เป็นล าดบัท่ีหน่ึง (  = 4.67, S.D. = 0.48)  รองลงมาคือ ความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อกจิกรรมศิลปวิจารณ์ โดยวิธีการกระตุ้นให้นักเรียนเกดิประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ โดยผ่าน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (  = 4.62, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ด้านการสร้างสรรค์
และการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์โดยผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานตามแนวคิด
ของตนเองโดยน าเทคนิควิธีการของศิลปินมาใช้ในผลงานของตนเอง ด้านส่ือการเรียนรู้ มีการ
คดัเลือกส่ือการเรียนรู้โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติทั้ ง  4 ด้าน คือ คุณสมบัติด้านส่วนประกอบการ
รับรู้ ด้านโครงสร้าง ด้านความรู้สึก ด้านเทคนิคและคัดเลือกจากผลงานท่ีมีช่ือเสียง เน่ืองจาก
สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และการจัดการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์  ซ่ึงนักเรียน
เห็นดว้ยเป็นล าดบัสุดทา้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.52, S.D. = 0.60) 
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 นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกจิกรรม      
ศิลปวิจารณ์ฯ โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ซ่ึงนักเรียนเห็นด้วยมากในด้านการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัครูและเพ่ือนร่วมชั้ นเรียน โดยการอภิปรายกลุ่มหน้าชั้ นเรียน เพ่ือให้เกดิความการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และฝึกการท างานกลุ่ม และด้านภาพผลงานทัศนศิลป์มีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาและกจิกรรมการเรียนรู้ มีการคดัเลือกภาพเพ่ือให้เขา้ใจเน้ือหาในบทเรียนมากยิ่งข้ึน อยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.48, S.D. = 0.51) รองลงมาคือนักเรียนมีความมัน่ใจในการแสดงความคิดเห็นใน
การวิจารณ์ผลงานศิลปะมากข้ึน โดยให้นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพ่ือให้มีความกล้า
แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และระยะเวลามีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เวลาทั้ งหมด 
16  คาบเรียนในการจัดก ิจกรรมศิลปวิจารณ์  นักเรี ยนได้เ รียนรู้ ศิลปะครบทั้ ง  4  แกน คือ 
สุนทรียศาสตร์ ประวติัศาสตร์ศิลป์ และศิลปะปฏิบัติโดยผ่านกจิกรรมศิลปวิจารณ์ (  = 4.43,      
S.D. = 0.60) รองลงมาคือ ดา้นเน้ือหาเร่ืองศิลปะตะวนัตกในยุค  Renaissance และศิลปะตะวนัตก
ในยคุ  Realism โดยศึกษา  เรียนรู้ ประวติัศาสตร์ศิลป์ตะวนัตกดว้ยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ และ
ส่ือเทคโนโลย ีเช่น อินเตอร์เน็ต และนกัเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเช่ือมโยงความรู้น าไปสู่การ
สรุปสาระส าคัญ เ พ่ือให้นักเรียนเก ิดความเข้าใจในเน้ือหา บทเรียนมากยิ่งข้ึน (  = 4.38 ,             
S.D. = 0.50) และเน้ือหาเร่ืองศิลปะตะวนัตกในยุค  Modernism  โดยให้เข้าใจ เปรียบเทียบความ
แตกต่างของศิลปะตะวนัตกและศิลปะตะวนัออก โดยศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง และนักเรียนได้รับรู้
หลกัการวิจารณ์ผลงานศิลปะ ไดเ้ขา้ใจ ซาบซ้ึงในความงามของผลงานทัศนศิลป์ นักเรียนเห็นด้วย
เป็นล าดบัสุดทา้ยอยูใ่นระดบัมาก 
 สรุป กจิกรรมศิลปวิจารณ์ฯ ช่วยพฒันาผลการเรียนวิชาศิลปะของนักเรียนให้สูงข้ึน 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกดิการคิดวิเคราะห์ การประเมินค่า หลกัการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ การ
ปฏิบติังานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยรู้จักวางแผน การแกปั้ญหา 
รวมทั้ง การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น ตลอดจนเกดิความซาบซ้ึง เห็นคุณค่าความงามด้าน
สุนทรียะ  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
เพ่ือให้ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระทัศนศิลป์  และน าไปใช้ในการจัด  การเรียนรู้กบั
ผูเ้รียน เพ่ือพฒันาสุนทรียะและการประเมินค่า โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัดงัน้ี 
 1.   เพ่ือศึกษาและหาประสิทธิภาพของกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ
การประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบสุนทรียะ และการประเมินค่ากอ่นและหลงัเรียน โดยใช้กจิกรรม
ศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนในการจัดกจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริม
สุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ การเรียนด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือ
ส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ 
  2.1 ตวัแปรตน้ คือ การพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการ
ประเมินค่าส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
  2.2 ตวัแปรตาม  คือ  
   2.2.1 ระดบัสุนทรียะในนกัเรียน  
   2.2.2 การประเมินค่าในนกัเรียน  
   2.2.3 ความพึงพอใจโดยใชก้จิกรรมศิลปวิจารณ์   
  ระยะเวลาด าเนินการวิจยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล และทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  
2559 สปัดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ รวมทั้งหมด 16 คาบเรียน 
 เคร่ืองมือในการวิจยั         
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย   
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 1.  การสมัภาษณ์ (Interview)       
 2.  แผนการจดัการเรียนการสอน  รายวิชาศิลปะเพ่ิมเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
สาระทศันศิลป์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนฐานปัญญา  และกจิกรรมท้ายบทเรียนในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ดว้ยกจิกรรมศิลปวิจารณ์   
 3.   แบบประเมินสุนทรียะ        
 4.  แบบวดัการประเมินค่า        
 5.   แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน      
 การวิเคราะห์ขอ้มูล         
 1.   วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ     
การประเมินค่า ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก  าหนดไว ้ คือ 80/80 โดย     
 2.   หาค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนเฉล่ียร้อยละท่ีได้จากการทดสอบกอ่นและหลงัเรียน
จากการเรียนด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์   เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า  โดยน าไป
ค านวณหาค่ามชัฌิมเลขคณิต (  )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของกลุ่มทดลองและ        
กลุ่มควบคุม   
 3.   วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกจิกรรม         
ศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
ใชค่้าสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลว้น าไปแปลความหมายค่า
ระดบัตามเกณฑท่ี์ก  าหนดไว  ้
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า  ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  สรุปผลการวิจยัดงัน้ี     
 1.  กจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า  ส าหรับนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 21 คน ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด (E1/E2) 
คือ 82.03/84.60 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 2.  ผลการเปรียบเทียบสุนทรียะและการประเมินค่า กอ่นและหลงัเรียนด้วยกจิกรรม
ศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า 
  2.1 ผลระดบัคะแนนสุนทรียะของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 21 
คน มีคะแนนระดบัสุนทรียะกอ่นเรียนมีค่าเฉล่ีย  ( )  เท่ากบั 1.38 อยู่ในระดับพฒันาการสุนทรียะ
ระดบัท่ี 1 ความช่ืนชอบ และคะแนนระดับสุนทรียะหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย  (  ) เท่ากบั 3.14 อยู่ใน
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ระดบัพฒันาการสุนทรียะระดบัท่ี 3 การแสดงออก และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กอ่นเรียน
เท่ากบั 0.49 หลงัเรียนเท่ากบั 0.57 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนมีระดับพฒันาการสุนทรียะหลงัเรียน
สูงกว่ากอ่นเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2.2 ผลระดบัคะแนนการประเมินค่า  ผลสัมฤทธ์ิกอ่นเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.67 
และผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 26.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กอ่นเรียนเท่ากบั 
3.29 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลงัเรียนเท่ากบั 2.13 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 3.  ความพึงพอใจต่อกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
เท่ากบั 0.48 และนกัเรียนมีพฤติกรรมความสนใจต่อการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 
 

 ในการวิจัยเร่ือง “การพัฒนากจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการ
ประเมินค่า ส าหรับนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5” สามารถน าไปสู่ผลการอภิปรายได้
ดงัต่อไปน้ี   
 1.  จากผลการวิจัยกจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กจิกรรมศิลปวิจารณ์ฯท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ี์ก  าหนดไว ้ พบว่า  มีผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ระหว่างเรียน (E1) 
เท่ากบัร้อยละ 82.03 และผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้หลงัเรียน (E2) เท่ากบั
ร้อยละ 84.60 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ คือ  80/80 โดยนักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติตามจุดประสงค์  
ขอ้ค าถาม  และค าช้ีแจง  จากกจิกรรมศิลปวิจารณ์ตามขั้นตอนเป็นไปตามแบบแผน  กระบวนการท่ี
วางไว ้ ส่งผลให้นกัเรียนมีพฒันาการทางทักษะ  ความรู้ความเข้าใจ  และการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเอง  มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในวิชาศิลปะเพ่ิมเติม  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนิตย ์เพียรมณีวงศ ์(2556: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  การพฒันาแบบ
ฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ และองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี 2 
จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การ
สร้างงานทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึนมีผลการประเมินประสิทธิภาพ   
ของการจดัการเรียนรู้เท่ากบั 94.22/97 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีก  าหนดไว้ และสอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของหทัยชนันบ์ กานต์การันยกุล (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพฒันาชุด
กจิกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพ
ชุดกจิกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม         
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ      
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก และผลการประเมินผลงานด้านการออกแบบงานศิลปะของนักเรียนใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก และ 2) ความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะของนักเรียนแบ่งเป็นราย
ดา้น คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ ผลรวมอยู่
ในระดบัดี นกัเรียนสามารถคิดไดอ้ยา่งหลากหลาย ภายใตก้รอบของเวลาท่ีก  าหนด สามารถคิดนอก
กรอบ คิดวางแผนและแกปั้ญหาในการออกแบบไดดี้ มีความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม สามารถ
ประยุกต์ ดัดแปลงและน าไปใช้ได้เป็นส่วนใหญ่ สามารถคิด ตกแต่งรายละเอียดเพ่ือขยาย
แนวความคิดไดดี้ เช่นเดียวกบังานวิจยัของธนวฒัน์ กนัภยั (2554: บทคดัยอ่)  ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการ
น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมการพฒันาการคิดขั้นสูงของ
นกัศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ระดบั        ปริญญาตรี  ผลการวิจัย พบว่า 1)  ด้านวตัถุประสงค์ควร
ก  าหนดให้นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์  วิจารณ์ศิลปะ โดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ได ้  2)  ดา้นเน้ือหาสาระตอ้งบูรณาการความรู้ด้านศิลปวิจารณ์ให้เช่ือมโยงกบัศาสตร์
ด้านต่าง ๆ  เช่น ประว ัติศาสตร์ศิลป์  ปรัชญาและหลักการทางศิลปะ  3)  ด้านกจิกรรมและ
กระบวนการเรียนการสอน  ควรจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น  เน้นให้เกดิ
สงัคมการวิจารณ์ในชั้นเรียน  4)  ดา้นวิธีสอน  ควรให้นักศึกษาเป็นศูนยก์ลาง  เปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา  มีการใช้รูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดของนักศึกษา  
เช่น การสอนมโนทศัน์ การสอนกระบวนการสืบสอบและหาความรู้เป็นกลุ่ม การสอนกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์  ส่ือท่ีใชป้ระกอบการสอน  ไดแ้ก ่ ผลงานจริง  และบทวิจารณ์ศิลปะ  5)  ด้านการวดั
และประเมินผล ควรประเมินความสามารถในการแสดงออกทางความคิด การคิดวิเคราะห์  
สงัเคราะห์  ผ่านการพูดปากเปล่าและงานเขียนวิจารณ์ศิลปะ  โดยผูส้อนสร้างเคร่ืองมือการประเมิน
การวิจารณ์โดยตั้งเกณฑ์ยึดตามกระบวนการคิดขั้นสูง  ได้แก ่ ขั้นการประยุกต์  ขั้นการวิเคราะห์  
ขั้นการประเมินผล จนถึงขั้นการสร้างความรู้ 6)  ดา้นผูส้อน ควรมีลกัษณะของนักจัดอภิปราย  เป็น
ผูฟั้งท่ีดี  และรู้จริงในเร่ืองศิลปวิจารณ์ 7)  ด้านผูเ้รียน ควรมีลกัษณะของผูแ้สดงความคิดเห็นและ
ผูฟั้งท่ีดี   และ 8) บรรยากาศการเรียน การสอน ควรมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการ
สมัมนาในบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง นอกจากน้ีนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาต้องมีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 2.  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า หลงัเรียนด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริม
สุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า คะแนนสุนทรียะ
ของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 21 คน มีคะแนนระดับสุนทรียะกอ่นเรียน อยู่ใน
ระดบัพฒันาการสุนทรียะระดับท่ี 1 ความช่ืนชอบ คะแนนระดับสุนทรียะหลงัเรียน อยู่ในระดับ
พฒันาการสุนทรียะระดบัท่ี 3 การแสดงออก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนมีระดบัพฒันาการสุนทรียะ
หลงัเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลคะแนนการประเมินค่าจาก
แบบวัดการประเมินค่า นักเรียนมีผลคะแนนการประเมินค่าหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน อาจสืบเน่ืองมากจาก
เน้ือหาภายในกจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่าตรงกบัความสนใจของ
นกัเรียนท่ีตอ้งการเรียนรู้เน้ือหาทางดา้นสุนทรียศาสตร์ ประวติัศาสตร์ศิลป์ และศิลปะปฏิบัติ  ผ่าน
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย  มีประสิทธิภาพชัดเจน
และเหมาะสม ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจของนกัเรียนต่อการวิจารณ์ และสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยคะแนนทดสอบหลงัการใชศิ้ลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า
สูงกว่ากอ่นกอ่นการใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดั ดงันั้น ศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า
จึงมีความส าคญัต่อนกัเรียน และมีประโยชน์ต่อวิชาศิลปะ สอดคลอ้งกบังานวิจัยของธนิตย ์เพียร
มณีวงศ ์(2556: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทัศนธาตุ และ
องค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้ นมธัยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ผลการวิจัย พบว่า ผลระดับคะแนนของผลงานทัศนศิลป์ของ
นกัเรียน หลงัการใชแ้บบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์สูงกว่ากอ่นเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า  แบบฝึกทักษะ
ดว้ยตนเองทางทศันธาตุ และองค์ประกอบศิลป์น้ีตรงกบัความสนใจของนักเรียนท่ีต้องการเรียนรู้
เน้ือหาทางดา้นทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทัศนศิลป์มีรายละเอียดท่ีเข้าใจง่าย  
สามารถฝึกฝนกบัตนเองได้  และช่วยส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนต่อการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการน ารูปแบบและแนวทางการสอนท่ีดีมาใช้ ย่อมส่งผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนให้สูงข้ึนตามไปดว้ย       
 3.   จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า    นักเรียนมีความพึงพอใจกบัการเรียนรู้ด้วย
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด  ด้านเน้ือหาเร่ืองการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ และ
นกัเรียนไดฝึ้กการวิพากษ ์ วิจารณ์  ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิน  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจของ
นกัเรียนต่อกจิกรรมศิลปวิจารณ์ รองลงมา  คือ การสร้างสรรค์และการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ด้าน



79 
 

ส่ือการเรียนรู้  และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกจิกรรมศิลปวิจารณ์  ทั้งน้ีเพราะได้รับการพฒันาอย่างเป็น
ระบบหลายขั้นตอนทั้งในส่วนของผูเ้ช่ียวชาญ  และตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง  การ
ปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่อง   จึงกระท าหลายขั้นตอน จนใกลเ้คียงกบัความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  
เพราะการพฒันารูปแบบวิธีการสอน มีอิทธิพลและสามารถท่ีจะจูงใจให้นกัเรียนสนใจต่อการเรียนรู้
ในกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า เม่ือนักเรียนได้ท าการศึกษาแลว้ 
จะเห็นได้ว่า  เน้ือหากจิกรรมศิลปวิจารณ์ฯ เป็นเน้ือหาท่ีท าความเข้าใจได้ง่าย   มีค า ช้ีแจงตาม
ขั้นตอนกระบวนการ  และภาพประกอบตวัอยา่งการปฏิบติักจิกรรมทา้ยบทเรียนในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ของทุกกจิกรรมการเรียนรู้  มีข้อเสนอแนะ  และแสดงความคิดเห็น  ซ่ึงส่งผลให้ทราบต่อ
ความคิดความรู้สึกในการสะท้อนต่อส่ิงท่ีได้เรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจัยของธาริน กล่ินเกษร  
(2554: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจยั เร่ืองผลของการส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านกจิกรรมใน
พิพิธภณัฑศิ์ลปะ  ท่ีมีต่อสุนทรียภาพของนกัเรียนประถมศึกษา   ผลการวิจัยพบว่า   นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจดักจิกรรมในพิพิธภณัฑศิ์ลปะ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  นักเรียนชอบกจิกรรมท่ีจัดใน
พิพิธภณัฑศิ์ลปะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัท่ีเสนอไปแลว้นั้น   ผูว้ิจยัขอน าเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะเก ีย่วกบั
ผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็น   2   ประเด็น  คือ  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  และข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี                
 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้        
 1.  ครูผู ้สอนท่ีจะน ากจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า  
ส าหรับนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกจิกรรมศิลป
วิจารณ์ ควรท าการศึกษาข้อมูล ท าความเข้าใจโดยละเอียดทั้ งในเร่ืองของแผนการจัดการเรียนรู้ 
เทคนิควิธีการสอน  การวิเคราะห์ผลงานศิลปะ และการใชส่ื้อรูปภาพในการประกอบการสอน  
 2. ครูผูส้อนสามารถพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมิน
ค่า โดยการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทศันศิลป์ ดว้ยเทคนิคใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบสนองผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ท าให้นกัเรียนสนใจในการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลให้นกัเรียนมีระดบัสุนทรียะ และการ
ประเมินค่าในระดบัดี 
 3.  ควรมีการจดักจิกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ี หรือนอกห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้                 
ศึกษาศิลปะจากผลงานจริง  ซ่ึงท าให้เกดิสุนทรียภาพ เกดิความซาบซ้ึงในความงามของผลงาน 
ทศันศิลป์  
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 4.  ควรมีการใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย   โดยผูส้อนเปิดโอกาสให้
นกัเรียนจดักลุ่มและขอบข่ายผลงานศิลปะให้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
 5.  เวลาในการจัดการเรียนรู้ควรมีเวลามากพอ  เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะส าเร็จตามท่ีไดร้ับมอบหมาย  
 6.     ควรมีการเสริมแรง  และสร้างทัศนคติท่ีดีให้กบันักเรียน  มีความเช่ือมัน่ในการ
วิพากษว์ิจารณ์     ผลงานของตนเองและผูอ่ื้น    
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป ส าหรับผู้ท่ีสนใจในการพัฒนา
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ดงัน้ี        
 1.  ควรมีการศึกษาวิจยั และพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์ฯ ดว้ยขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 2.  ควรศึกษาวิจยักจิกรรมศิลปวิจารณ์ในทฤษฎีของนักวิชาการท่านอ่ืน ๆ เช่น ทฤษฎี
การตีความศิลปะดว้ยอุปมาอุปไมย ของเฮอร์มีน ไฟน์สไตล,์ 1982 เป็นตน้  
 3.   ควรมีการศึกษาส่ือ ภาพผลงานทศันศิลป์ท่ีมีผลต่อระดบัสุนทรียะของนักเรียน  
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http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG1JCRtN7PAhWJrY8KHbP5BnAQFghcMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.swu.ac.th%2Fmilestone.php&usg=AFQjCNFgZY1WdQZD1YatE88gWEftQaUBoA
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รายนามอาจารย์/ผู้เช่ียวชาญประเมนิกิจกรรมศิลปวิจารณ์  แบบประเมนิสุนทรียะ 

แบบวัดการประเมนิค่า  และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
1. รองศาสตราจารยพี์ระพงษ ์  กุลพิศาล   
 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
2. อาจารยชู์ศกัด์ิ  ศรีขวญั     
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
3. อาจารยน์ภดล  วิรุฬห์ชาตะพนัธ์    
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
4. อาจารยโ์ชดก  เกง่เขตรกจิ    
 ครูผูส้อนทศันศิลป์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม 
5. อาจารย ์มาโนช  พรหมจรรย ์    
 ครูผูส้อนทศันศิลป์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอสัสมัชญัระยอง 
 
รายนามอาจารย์/ผู้เช่ียวชาญในการตรวจผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียน 

1. นางสาวสิทธินนัท์  รุ่งทวีทรัพย ์ ผูว้ิจยั 
2. นางสาวจิรัฐติกาล  โอบออ้ม  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนฐานปัญญา 
3. นพพล  ฤทธ์ิธาอภินนัท์  ครูผูส้อนทศันศิลป์  ระดบัมธัยมศึกษาตอน ปลาย   
      โรงเรียนฐานปัญญา 
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ภาคผนวก ข 

การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและครูทัศนศิลป์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (Interview) 
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สรุปประเดน็ในการสัมภาษณ์ (Interview) 
 

ท่ี ประเด็น สรุปจากการสมัภาษณ์ น าไปใช้ หมายเหตุ 
1 
 
 
 
 
 

ผูเ้รียนจะเกดิความรู้สึกซาบซ้ึง 
เห็นคุณค่าของความงามด้าน
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ได้
อยา่งไร 
 
 

ครูผูส้อนตอ้งให้ความรู้พ้ืนฐาน 
หลกัการทางทัศนศิลป์กบั 
นักเรียน  ควบคู่กบัการ 
ปฏิบัติงาน และน าผูเ้รียนไปชม 
ผลงานจริง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
สุนทรียศาสตร์ 
1.1  ประเภทของงาน 
ศิลปะ 
1.2  เทคนิควิธีการ 
สร้างงาน 
1.3  หลกั 
องคป์ระกอบศิลป์ 

 

2 เกณฑก์ารคดัเลือกกจิกรรม 
ท่ีถ่ายทอดสุนทรียภาพ   
ให้ผูเ้รียนเกดิประสบการณ์ 
ทางสุนทรียะ 

คดัเลือกให้สอดคลอ้งกบั 
หลกัสูตรแกนกลางฯ   
ใช้หลกัการเลือกภาพของโบรดี  
คือ  ส่ือท่ีมีคุณสมบัติด้าน 
ส่วนประกอบการรับรู้   
ด้านโครงสร้าง  ด้านความรู้สึก 
และด้านเทคนิค 

ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
และทุกแผนการสอน 

 

3 การวิจารณ์ผลงานศิลปะท่ี 
แสดงออกถึงความงามด้าน 
สุนทรียะและการประเมินค่า  
 ควรเป็นอยา่งไร 

มีการเปรียบเทียบเช่ือมโยงกบั  
ส่ิงต่าง ๆ  มีการตีความโดยใช้ 
หลกัการทางทัศนศิลป์   
แลว้จึงประเมินค่าผลงาน 

ทุกหน่วยการเรียนรู้  
เร่ืองการวิจารณ์ 
ผลงานทัศนศิลป์ตาม 
แนวทางของ 
Feldman 

 

4 กจิกรรมศิลปวิจารณ์มีความ 
เหมาะสมต่อการส่งเสริมให้ 
ผูเ้รียนเกดิการพฒันาด้าน 
สุนทรียะและการประเมินค่า 
หรือไม่ 

เหมาะสม  เพราะกจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์สามารถท าให้ 
ผูเ้รียนเกดิประสบการณ์   
การรับรู้ความงามด้านสุนทรียะ  
และสามารถตดัสินประเมินค่า 
งานทัศนศิลป์ได้ 

การจดักจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์ 

 

5 กจิกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อ 
ส่งเสริมสุนทรียะ และการ 
ประเมินค่า  ควรมีลกัษณะใด 

กจิกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อ 
ส่งเสริมสุนทรียะ  ควรมีการ 
ส ารวจ   วิเคราะห์  เปรียบเทียบ 
มีการอภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น  และมีกจิกรรม 

ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
เร่ืองการวิจารณ์ 
ผลงานทัศนศิลป์ตาม 
แนวทางของ  
Feldman 
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ท่ี ประเด็น สรุปจากการสมัภาษณ์ น าไปใช ้ หมายเหตุ 
  ทางด้านปฏิบัติการ  ส่วน 

กจิกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อ 
ส่งเสริมการประเมินค่า   
ควรก  าหนดแนวทางหรือเกณฑ ์
จากประสบการณ์ของผูเ้รียนให้ 
ชัดเจน 

  

6 ขอบเขตเน้ือหาวิชา 
ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัสุนทรียภาพ 
ทางทัศนศิลป์  ควรมีเน้ือหา 
อะไรบ้าง 

หลกัการเบ้ืองตน้ทางทัศนศิลป์ 
เช่น  ประเภทของงานศิลปะ  
หลกัองคป์ระกอบศิลป์ ทฤษฎี 
สี  เทคนิควิธีการสร้างงาน 
ประวตัิศาสตร์ศิลป์  และ 
ศึกษาผลงานศิลปะจริง 

ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
ของกจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์ 

 

7 
 

ผูส้อนควรน ากระบวนการ 
ท างานศิลปะ (ศิลปะปฏิบัติ) 
มาประกอบการเรียนการสอน 
ศิลปวิจารณ์หรือไม่ 

ควร  เพราะการทดลองท า 
จะท าให้ผูเ้รียนเขา้ถึงคุณค่าของ 
ความงาม 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
ศิลปะปฏิบัติ 
 

 

8 รูปแบบวิธีการจดักจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์ท่ีน ามาใช้ในการ 
สอนเพื่อส่งเสริมสุนทรียะและ 
การประเมินค่า  ควรมีรูปแบบ 
อยา่งไร 

สอนพ้ืนฐานโดยการให้ความรู้ 
โดยรวม  การสอนโดย 
แบ่งกลุ่ม  เห็นตวัอยา่งผลงาน 
จริง  และจดักจิกรรมอยา่ง 
หลากหลาย 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
ประวตัิศาสตร์ศิลป์ 

 

9 เน้ือหาสาระในการจดั 
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ 
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและ 
การประเมินค่าในระดับชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  ควรเป็น 
อยา่งไร 

ศึกษาจากหลกัสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ส่ือความหมาย-ความรู้สึกจาก 
รูปแบบเหมือนจริงไปจนถึง 
ศิลปะแบบกึง่นามธรรม 

ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
ของกจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์ 
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ท่ี ประเด็น สรุปจากการสมัภาษณ์ น าไปใช้ หมายเหตุ 
10 ตวัอยา่งผลงานศิลปะหรือส่ือ 

การสอนในลกัษณะใดท่ีมี 
ความเหมาะสมต่อการฝึก 
การวิจารณ์ของผูเ้รียน   
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและ 
การประเมินค่า 

จากผลงานของศิลปินท่ีอยูใ่น
ยคุสมยัต่าง ๆ  ทั้ งของ 
ศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ  
โดยใช้หลกัการเลือกภาพของ
โบรดี และมีการเจาะ 
รายละเอียดให้ผูเ้รียนเห็น
เทคนิควธีิการของศิลปิน 

ทุกหน่วยการเรียนรู้
ของกจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์ 

 

11 ในการวดัและประเมินผล 
กจิกรรมศิลปวิจารณ์   
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและ 
การประเมินค่าในระดับชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  ควรเป็น 
อยา่งไร 

ผูเ้รียนรู้จกัแสดงความคิดเห็น  
 เขา้ใจความงามท่ีเกดิจากงาน 
ศิลปะ  ประเมินผลเป็น 
รายบุคคล  ก  าหนดเกณฑ ์
(Rubric Score)  ให้ชัดเจน 

ทุกหน่วยการเรียนรู้
ของกจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์ 

 

12 ระยะเวลาในการจดักจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์  เพื่อส่งเสริม 
สุนทรียะและการประเมินค่า 
ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีเหมาะสมควรมีเวลาในการ 
เรียนมากเท่าไหร่  เพราะอะไร 

2-3 คาบ/สัปดาห์  ตอ้งเป็นคาบ 
ท่ีต่อเน่ืองกนั  เพราะจะส่งผล 
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้ตาม 
จุดมุ่งหมาย 

ทุกหน่วยการเรียนรู้
ของกจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์ 

 

13 ผูเ้รียนควรมีคุณสมบัติอยา่งไร 
ท่ีมีความจ  าเป็นต่อการวิจารณ์ 
ผลงานศิลปะ  เพื่อส่งเสริม 
สุนทรียะและการประเมินค่า 

มีความรู้หลกัการทางศิลปะ  
ชอบคิดวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  
รู้จกัการเช่ือมโยงหรือน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ช ้

ทุกหน่วยการเรียนรู้
ของกจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์ 

 

14 การจดักจิกรรมศิลปวิจารณ์  
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการ 
ประเมินค่าในระดับชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  ผูเ้รียน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
อยา่งไรบ้าง 

สร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มของ 
ตนเอง  ชุมชน  และโรงเรียน  
จดัป้ายนิเทศ  แต่งกายได้อยา่ง 
เหมาะสม  มีรสนิยมในการ 
เลือกตดัสินความงาม  รู้จกั 
การคิดวิเคราะห์ 

ชีวิตประจ  าวนัของ
ผูเ้รียน 

 

 

 
 



92 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมนิค่าความสอดคล้องกิจกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะ 

และการประเมินค่า ส าหรับนักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5 
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แบบประเมนิค่าความสอดคล้องกิจกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมนิค่า 

ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5 
 

ตารางท่ี 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้  
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคลอ้ง 

ความหมาย 
 1 2 3 4 5 

1. หลกั 
องค ์
ประกอบ 

1. ด้านเน้ือหาสาระ 
ความครบถว้นองคป์ระกอบของ 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ศิลป์ 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.2 ตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.3 สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.4 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ตาม 

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ Feldman 
+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

 1.5 ทักษะกระบวนการจดัการความรู้ 
ด้านการสอนศิลปะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.6 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.7 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.8 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั 
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 2. ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ขั้นน า 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 2.2 ขั้นกจิกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 2.3 ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 2.4 กจิกรรมการเรียนการสอน 

มีความสอดคลอ้งกบักจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ 
วิเคราะห์ของ Feldman 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคลอ้ง 

ความหมาย 
 1 2 3 4 5 

 3. ด้านส่ืออุปกรณ์ 
3.1 รูปภาพและกจิกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 3.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบั 
เน้ือหา 

+1 0 +1 +1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

 3.3 ส่ือมีผลต่อการบรรลุตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 3.4 ส่ือมีรูปแบบน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 3.5 ส่ือมีความเหมาะสมกบัวยัของ 

นักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 4. ด้านการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคลอ้งกบักจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

2. การ 
วิจารณ์ 
ผลงาน 

1. ด้านเน้ือหาสาระ 
ความครบถว้นองคป์ระกอบของ 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

 
 

 

 
 

 

     

ทัศนศิลป์ 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.2 ตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.3 สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.4 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์  

ตามทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ  
Feldman 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

 1.5 ทักษะกระบวนการจดัการความรู้ 
ด้านการสอนศิลปะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.6 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.7 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.8 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั 
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคลอ้ง 

ความหมาย 
 1 2 3 4 5 

 2. ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ขั้นน า 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 2.2 ขั้นกจิกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 2.3 ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 2.4 กจิกรรมการเรียนการสอน 

มีความสอดคลอ้งกบักจิกรรม 
ศิลปะวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ 
วิเคราะห์ของ Feldman 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3. ด้านส่ืออุปกรณ์ 
3.1 รูปภาพและกจิกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 3.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบั 
เน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.3 ส่ือมีผลต่อการบรรลุตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 3.4 ส่ือมีรูปแบบน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 
 3.5 ส่ือมีความเหมาะสมกบัวยัของ 

นักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 4. ด้านการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคลอ้งกบักจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

3. ศิลปะ 
ตะวนัตก 
ในยคุ 

1. ด้านเน้ือหาสาระ 
ความครบถว้นองคป์ระกอบของ 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

       

Renaissance 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.2 ตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.4 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ตาม 

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ Feldman 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคลอ้ง 

ความหมาย 
 1 2 3 4 5 

 1.5 ทักษะกระบวนการจดัการความรู้ 
ด้านการสอนศิลปะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.6 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.7 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.8 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั 
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 2. ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ขั้นน า 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 2.2 ขั้นกจิกรรม 0 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 2.3 ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 2.4 กจิกรรมการเรียนการสอน 

มีความสอดคลอ้งกบักจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ 
วิเคราะห์ของ Feldman 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3. ด้านส่ืออุปกรณ์ 
3.1 รูปภาพและกจิกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 3.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบั 
เน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.3 ส่ือมีผลต่อการบรรลุตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 3.4 ส่ือมีรูปแบบน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 4. ด้านการวดัและประเมินผล 

4.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคลอ้งกบักจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคลอ้ง 

ความหมาย 
 1 2 3 4 5 

4. ศิลปะ 
ตะวนัตก 
ในยคุ 
 Realism 

1. ด้านเน้ือหาสาระ 
ความครบถว้นองคป์ระกอบของ 
แผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 

1.00 

 
 
 
สอดคลอ้ง 

 1.2 ตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.3 สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.4 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ตาม 

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ Feldman 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.5 ทักษะกระบวนการจดัการความรู้
ด้านการสอนศิลปะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.6 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.7 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.8 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั 
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 2. ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ขั้นน า 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 2.2 ขั้นกจิกรรม +1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
 2.3 ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 2.4 กจิกรรมการเรียนการสอน 

มีความสอดคลอ้งกบักจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ 
วิเคราะห์ของ Feldman 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคลอ้ง 

ความหมาย 
 1 2 3 4 5 

 3. ด้านส่ืออุปกรณ์ 
3.1 รูปภาพและกจิกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 3.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบั 
เน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.3 ส่ือมีผลต่อการบรรลุตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 3.4 ส่ือมีรูปแบบน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 3.5 ส่ือมีความเหมาะสมกบัวยัของ 

นักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 4. ด้านการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคลอ้งกบักจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

5. ศิลปะ 
ตะวนัตก 
ในยคุ 
Modernism 

1. ด้านเน้ือหาสาระ 
ความครบถ้วนองค์ประกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 

1.00 

 
 
 
สอดคลอ้ง 

 1.2 ตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.3 สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.4 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ตาม 

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ Feldman 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.5 ทักษะกระบวนการจดัการความรู้ 
ด้านการสอนศิลปะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.6 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.7 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.8 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั 
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคลอ้ง 

ความหมาย 
 1 2 3 4 5 

 2. ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ขั้นน า 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 2.2 ขั้นกจิกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 2.3 ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 2.4 กจิกรรมการเรียนการสอน 

มีความสอดคลอ้งกบักจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ 
วิเคราะห์ของ Feldman 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3. ด้านส่ืออุปกรณ์ 
3.1 รูปภาพและกจิกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 3.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบั 
เน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.3 ส่ือมีผลต่อการบรรลุตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 3.4 ส่ือมีรูปแบบน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 3.5 ส่ือมีความเหมาะสมกบัวยัของ 

นักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 4. ด้านการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคลอ้งกบักจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

6. การ 
สร้างสรรค ์
และการ 
วิจารณ์ 

1. ด้านเน้ือหาสาระ 
ความครบถ้วนองค์ประกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 

1.00 

 
 
 
สอดคลอ้ง 

ผลงาน 1.2 ตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
ทัศนศิลป์ 1.3 สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 1.4 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ตาม 

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ Feldman 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคลอ้ง 

ความหมาย 
 1 2 3 4 5 

 1.5 ทักษะกระบวนการจดัการความรู้ 
ด้านการสอนศิลปะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.6 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.7 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.8 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั 
กจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 2. ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ขั้นน า 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 2.2 ขั้นกจิกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 2.3 ขั้นสรุป +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 2.4 กจิกรรมการเรียนการสอน 

มีความสอดคลอ้งกบักจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ 
วิเคราะห์ของ Feldman 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3. ด้านส่ืออุปกรณ์ 
3.1 รูปภาพและกจิกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 3.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบั 
เน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.3 ส่ือมีผลต่อการบรรลุตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 3.4 ส่ือมีรูปแบบน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
 3.5 ส่ือมีความเหมาะสมกบัวยัของ 

นักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 4. ด้านการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบประเมินผลงานความ 
สอดคลอ้งกบัศิลปวิจารณ์ 

 
0 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัการประเมินค่า 
 

ข้อ 
 

รายการประเมนิ 

 

ผู้เช่ียวชาญ 
 

ค่า 

IOC 

 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 

   จากภาพ  เป็นการสร้างสรรค์

ผลงานทศันศิลป์  โดยใช้เทคนิควิธีการใด  และ

ให้ความรู้สึกอยา่งไร (ภายในและภายนอก      

   ก.  จุด  ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย  ร่มร่ืน  

   ข.  สีน ้ า  ให้ความรู้สึกร่าเริง  แจ่มใส  

   ค.  สีน ้ ามนั  ให้ความรู้สึกโดดเด่ียว  อา้งวา้ง 

   ง.  ปาดเป็นทีแปรงให้ความรู้สึกรุนแรง 

+1 +1 0 +1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

3 

เสน้ในภาพใด  แสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อย  

อ่อนโยน (ภายใน)                  

   ก.   ข.               

   ค.  ง.      

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

จงตอบค าถามขอ้  3-4                 

   ก.   ข.             

   ค.   ง.  

        

ภาพเขียนในขอ้ใด  ส่ือถึงการใชแ้สงเงาไดดี้ท่ีสุด  

(ภายใน) 

 

 

 

 
 

 

 
 

+1 

 

 

 

 
 

 

 
 

+1 

 

 

 

 
 

 

 
 

0 

 

 

 

 
 

 

 
 

+1 

 

 

 

 
 

 

 
 

0 

 

 

 

 
 

 

 
 

0.6 

 

 

 

 
 

 

 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัการประเมินค่า (ต่อ) 
4 ขอ้ใดเน้นเร่ืองการใช้สีคู่ตรงขา้ม  (ภายใน)  

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ผลงานทศันศิลป์ในขอ้ใดมีหลกัองค์ประกอบ

ศิลป์ท่ีดีท่ีสุด  (ภายใน)    

   ก.   ข.   

   ค.   ง.   

+1 +1 0 +1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

 

 

 
 

 

6 

จงตอบค าถามขอ้  6-9    

ก.          ข.          

ค.     ง.                               คู่

สีในขอ้ใดท่ีให้ความรู้สึกขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง  

 

 

 
 
 

+1 

 

 

 
 
 

+1 

 

 

 
 
 

+1 

 

 

 
 
 

+1 

 

 

 
 
 

+1 

 

 

 
 
 

1.00 

 

 

 
 
 

สอดคลอ้ง 

7 คู่สีในขอ้ใด  ใช้ในการเขียนภาพทะเล  (ภายใน)  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8 คู่สีในขอ้ใด  ส่ือถึงความสนุกสนาน  ร่าเริง  

(ภายนอก)  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9 คู่สีในขอ้ใด  ส่ือถึงความเศร้าหมอง  (ภายนอก) +1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

10 งานประติมากรรมในขอ้ใดท่ีมีส่วนประกอบท่ี

ช่วยท าให้จุดเด่นมีความงดงามมากยิง่ข้ึน(ภายใน) 

   ก.   ข.   

   ค.   ง.        

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpdG9m_XMAhUEOY8KHXBKBp4QjRwIBw&url=http://pirun.ku.ac.th/~b5310103503/page1.html&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNG8Q3zD4MOWBdKSvDNfqRklyfNFGg&ust=1464265225461351
http://watkadarin.com/exhibition/Hall4/chap32b1.htm
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj58pC57_fMAhVKq48KHbUEBCwQjRwIBw&url=http://www.dailypainters.com/paintings/212208/Mull-it-Over-Monday-Bad-paintings-and-Empty-Spaces/Diane-Hoeptner&psig=AFQjCNHdDxzln9pdBqBix0g_cThAxN-fsQ&ust=1464356350186559
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxiNbllvXMAhXDMo8KHc51DrUQjRwIBw&url=http://www.tumnandd.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C-sphinx/&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNGu_aDgZLtgUDmAmN6GDydVpze3Mg&ust=1464264033635660
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF9KmYxpXNAhWGN48KHfwYDxUQjRwIBw&url=http://www.7wondersthailand.com/wizContent.asp?wizConID=413&txtmMenu_ID=7&psig=AFQjCNEiU5i1YxZfHi5NCdbsoAKkNXd_9g&ust=1465376245200043
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtqSgpPXMAhXCMY8KHYE0AMUQjRwIBw&url=http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9550000138667&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNFzoddHIk_6GAi7ygllRnmaR04oQA&ust=1464267640332497
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpdG9m_XMAhUEOY8KHXBKBp4QjRwIBw&url=http://pirun.ku.ac.th/~b5310103503/page1.html&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNG8Q3zD4MOWBdKSvDNfqRklyfNFGg&ust=1464265225461351
http://watkadarin.com/exhibition/Hall4/chap32b1.htm
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj58pC57_fMAhVKq48KHbUEBCwQjRwIBw&url=http://www.dailypainters.com/paintings/212208/Mull-it-Over-Monday-Bad-paintings-and-Empty-Spaces/Diane-Hoeptner&psig=AFQjCNHdDxzln9pdBqBix0g_cThAxN-fsQ&ust=1464356350186559
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxiNbllvXMAhXDMo8KHc51DrUQjRwIBw&url=http://www.tumnandd.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C-sphinx/&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNGu_aDgZLtgUDmAmN6GDydVpze3Mg&ust=1464264033635660
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF9KmYxpXNAhWGN48KHfwYDxUQjRwIBw&url=http://www.7wondersthailand.com/wizContent.asp?wizConID=413&txtmMenu_ID=7&psig=AFQjCNEiU5i1YxZfHi5NCdbsoAKkNXd_9g&ust=1465376245200043
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtqSgpPXMAhXCMY8KHYE0AMUQjRwIBw&url=http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9550000138667&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNFzoddHIk_6GAi7ygllRnmaR04oQA&ust=1464267640332497
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpdG9m_XMAhUEOY8KHXBKBp4QjRwIBw&url=http://pirun.ku.ac.th/~b5310103503/page1.html&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNG8Q3zD4MOWBdKSvDNfqRklyfNFGg&ust=1464265225461351
http://watkadarin.com/exhibition/Hall4/chap32b1.htm
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj58pC57_fMAhVKq48KHbUEBCwQjRwIBw&url=http://www.dailypainters.com/paintings/212208/Mull-it-Over-Monday-Bad-paintings-and-Empty-Spaces/Diane-Hoeptner&psig=AFQjCNHdDxzln9pdBqBix0g_cThAxN-fsQ&ust=1464356350186559
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxiNbllvXMAhXDMo8KHc51DrUQjRwIBw&url=http://www.tumnandd.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C-sphinx/&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNGu_aDgZLtgUDmAmN6GDydVpze3Mg&ust=1464264033635660
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF9KmYxpXNAhWGN48KHfwYDxUQjRwIBw&url=http://www.7wondersthailand.com/wizContent.asp?wizConID=413&txtmMenu_ID=7&psig=AFQjCNEiU5i1YxZfHi5NCdbsoAKkNXd_9g&ust=1465376245200043
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtqSgpPXMAhXCMY8KHYE0AMUQjRwIBw&url=http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9550000138667&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNFzoddHIk_6GAi7ygllRnmaR04oQA&ust=1464267640332497
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpdG9m_XMAhUEOY8KHXBKBp4QjRwIBw&url=http://pirun.ku.ac.th/~b5310103503/page1.html&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNG8Q3zD4MOWBdKSvDNfqRklyfNFGg&ust=1464265225461351
http://watkadarin.com/exhibition/Hall4/chap32b1.htm
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj58pC57_fMAhVKq48KHbUEBCwQjRwIBw&url=http://www.dailypainters.com/paintings/212208/Mull-it-Over-Monday-Bad-paintings-and-Empty-Spaces/Diane-Hoeptner&psig=AFQjCNHdDxzln9pdBqBix0g_cThAxN-fsQ&ust=1464356350186559
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxiNbllvXMAhXDMo8KHc51DrUQjRwIBw&url=http://www.tumnandd.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C-sphinx/&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNGu_aDgZLtgUDmAmN6GDydVpze3Mg&ust=1464264033635660
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ตารางท่ี 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัการประเมินค่า (ต่อ) 
11 ผลงานศิลปะในขอ้ใดท่ีเป็นส่ือสะทอ้นความเป็น

จริงในสงัคม  (ภายนอก)    

   ก.    ข.   

   ค.    ง.    

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

12 จากขอ้  11  มีหลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์ท่ีดี

หรือไม่  อยา่งไร  (ภายใน)   

   ก.  ดี  ภาพมีจุดสนใจ  จุดรอง  และฉากหลงั  ซ่ึง

เป็นเร่ืองราวเดียวกนั    

   ข.  ดี  ภาพมีจงัหวะลีลาท่ีอ่อนชอ้ย  งดงาม  มี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั    

   ค.  ไม่ดี  ภาพขาดความสมดุล  ขาดความ

น่าสนใจ 

   ง.  ไม่ดี  ภาพส่ือถึงส่ิงเสพติดให้โทษแกร่่างกาย 

 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

13 

  ภาพเขียนสีน ้ ามนั  “Wheat 

Field with Crows”  Vincent Van Gogh  แสดงถึง

ความงามดา้นสุนทรียะในดา้นใดมากท่ีสุด  

(ภายใน)    

   ก.  เสน้  ข.  สี   

   ค.  รูปร่าง-รูปทรง ง.  พ้ืนผิว 
 

+1 0 +1 0 +1 0.6 สอดคลอ้ง 

https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0149V1962
https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0149V1962
http://www.vggallery.com/painting/p_0779.htm
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7sOt9LrMAhWBVo4KHVqHDZsQjRwIBw&url=http://www.boysapolclub.com/Forums/index.php?topic=2465.0&psig=AFQjCNH0EQdg_DokqByukFkFEzgTYCW25Q&ust=1462261936887599
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwispvTI8PfMAhUSSo8KHa5cC-MQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_(1853-1890)_-_Wheat_Field_with_Crows_(1890).jpg&bvm=bv.122852650,d.c2I&psig=AFQjCNGmoxRogeJD3JVE2TDtN8hQIf-ZAQ&ust=1464356849887860
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7sOt9LrMAhWBVo4KHVqHDZsQjRwIBw&url=http://www.boysapolclub.com/Forums/index.php?topic=2465.0&psig=AFQjCNH0EQdg_DokqByukFkFEzgTYCW25Q&ust=1462261936887599
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwispvTI8PfMAhUSSo8KHa5cC-MQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_(1853-1890)_-_Wheat_Field_with_Crows_(1890).jpg&bvm=bv.122852650,d.c2I&psig=AFQjCNGmoxRogeJD3JVE2TDtN8hQIf-ZAQ&ust=1464356849887860
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7sOt9LrMAhWBVo4KHVqHDZsQjRwIBw&url=http://www.boysapolclub.com/Forums/index.php?topic=2465.0&psig=AFQjCNH0EQdg_DokqByukFkFEzgTYCW25Q&ust=1462261936887599
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwispvTI8PfMAhUSSo8KHa5cC-MQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_(1853-1890)_-_Wheat_Field_with_Crows_(1890).jpg&bvm=bv.122852650,d.c2I&psig=AFQjCNGmoxRogeJD3JVE2TDtN8hQIf-ZAQ&ust=1464356849887860
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7sOt9LrMAhWBVo4KHVqHDZsQjRwIBw&url=http://www.boysapolclub.com/Forums/index.php?topic=2465.0&psig=AFQjCNH0EQdg_DokqByukFkFEzgTYCW25Q&ust=1462261936887599
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwispvTI8PfMAhUSSo8KHa5cC-MQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_(1853-1890)_-_Wheat_Field_with_Crows_(1890).jpg&bvm=bv.122852650,d.c2I&psig=AFQjCNGmoxRogeJD3JVE2TDtN8hQIf-ZAQ&ust=1464356849887860
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7sOt9LrMAhWBVo4KHVqHDZsQjRwIBw&url=http://www.boysapolclub.com/Forums/index.php?topic=2465.0&psig=AFQjCNH0EQdg_DokqByukFkFEzgTYCW25Q&ust=1462261936887599
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwispvTI8PfMAhUSSo8KHa5cC-MQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_(1853-1890)_-_Wheat_Field_with_Crows_(1890).jpg&bvm=bv.122852650,d.c2I&psig=AFQjCNGmoxRogeJD3JVE2TDtN8hQIf-ZAQ&ust=1464356849887860
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ตารางท่ี 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัการประเมินค่า (ต่อ) 
14 

 

 
 

 

จากขอ้  13  ศิลปินต้องการถ่ายทอดอารมณ์  

ความรู้สึกในดา้นใด  (ภายนอก)   

   ก.  ความรักธรรมชาติ ข.  ความร่าเริง  สดใส 

   ค.  ความเกลียดชงั ง.  ความส้ินหวงั  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

15 ขอ้ใดกล่าวผิด  (ภายนอก)     

   ก.  ศิลปะไทยมกัเขียนเก ีย่วกบัพุทธศาสนาและ

วรรณคดี     

   ข.  ศิลปะยคุ  Post- Impressionist  เน้นการ

ถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึก   

   ค.  ศิลปะยคุ  Renaissance  เนน้การถ่ายทอด

ภาพแบบเหมือนจริง    

   ง.  ศิลปะยคุ  Realism  ถ่ายทอดสภาพความ

เล่ือมล ้าของสงัคม 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 
 

 

 
 

 

 
 

16 

จงตอบค าถามขอ้  16-17    

   ก.   ข.    

   ค.   ง.   

ภาพใดแสดงออกซ่ึงดุลยภาพแบบสมมาตรได้

อยา่งสวยงามท่ีสุด  (ภายใน) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

+1 

 
 

 

 
 

 

 
 

+1 

 
 

 

 
 

 

 
 

+1 

 
 

 

 
 

 

 
 

+1 

 
 

 

 
 

 

 
 

+1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.00 

 
 

 

 
 

 

 
 

สอดคลอ้ง 

17 ผลงานทศันศิลป์ในขอ้ใด  น าเสน้โคง้มาใช้ใน

ภาพ  ท าให้รู้สึกถึงความประณีต  ละเอียดอ่อน  

มากท่ีสุด  (ภายใน)    

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้

ง 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwingeOe9ffMAhWLNo8KHe9yBG0QjRwIBw&url=http://isarapost.net/home/?p=9520&psig=AFQjCNEWlIv14-BSWtnxwnrd-ma_t986HQ&ust=1464358001548572
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4wqfN9ffMAhVKP48KHaGUC3EQjRwIBw&url=http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/C2629902/C2629902.html&psig=AFQjCNEtie4I0FJYiI4ehpPyorMGT_oAbg&ust=1464358192116536
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje9dDngPjMAhXLPY8KHcm4AlcQjRwIBw&url=http://dooqo.com/dooqo_page.php?sub_id=3319&psig=AFQjCNEYIyg9_GqChAqmav3dLUlhlcFkXw&ust=1464361170881859
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_1f6CgPjMAhXBvo8KHcI-Dq4QjRwIBw&url=http://km.st.buu.ac.th/external_newsblog.php?links=250&psig=AFQjCNFqXKwV91sYH9ILA8z3DFonP_fzOQ&ust=1464358378413872
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwingeOe9ffMAhWLNo8KHe9yBG0QjRwIBw&url=http://isarapost.net/home/?p=9520&psig=AFQjCNEWlIv14-BSWtnxwnrd-ma_t986HQ&ust=1464358001548572
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4wqfN9ffMAhVKP48KHaGUC3EQjRwIBw&url=http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/C2629902/C2629902.html&psig=AFQjCNEtie4I0FJYiI4ehpPyorMGT_oAbg&ust=1464358192116536
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje9dDngPjMAhXLPY8KHcm4AlcQjRwIBw&url=http://dooqo.com/dooqo_page.php?sub_id=3319&psig=AFQjCNEYIyg9_GqChAqmav3dLUlhlcFkXw&ust=1464361170881859
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_1f6CgPjMAhXBvo8KHcI-Dq4QjRwIBw&url=http://km.st.buu.ac.th/external_newsblog.php?links=250&psig=AFQjCNFqXKwV91sYH9ILA8z3DFonP_fzOQ&ust=1464358378413872
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwingeOe9ffMAhWLNo8KHe9yBG0QjRwIBw&url=http://isarapost.net/home/?p=9520&psig=AFQjCNEWlIv14-BSWtnxwnrd-ma_t986HQ&ust=1464358001548572
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ตารางท่ี 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัการประเมินค่า (ต่อ) 
18 ผลงานทศันศิลป์ในขอ้ใด  ให้ความรู้สึกมี

ความสุข  มีชีวิตชีวา  (ภายนอก)                                          

ก.   ข.   

   ค.   ง.   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

19 จากขอ้  18  ศิลปินตอ้งการสะทอ้นถึงส่ิงใด  
(ภายนอก) 
   ก.  พลงัอ านาจ  ข.  วถีิชีวิต 

   ค.  ธรรมชาต ิ  ง.  ความวุ่นวาย  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

20 

  พุทธชินราช  จงัหวดัพิษณุโลก  

มีการจดัวางหลกัองค์ประกอบศิลป์ท่ีดีอยา่งไร  

(ภายใน)     

   ก.  สดัส่วน  ข.  ความสมดุล  

   ค.  จงัหวะลีลา  ง.  ถูกทุกขอ้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ให้นกัเรียนเปรียบเทียบภาพทั้ง  2  ภาพน้ี  แลว้

ตอบค าถามขอ้  21-24  

       ภาพท่ี 1 พุทธประวตัิตอน                  

“                                 “มารผจญ” รูปแบบจติรกรรมไทย            

      แบบประเพณี            

                             ภาพท่ี 2 ภาพ “มารผจญ”                                                                               

                                              รูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย 
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ตารางท่ี 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัการประเมินค่า (ต่อ) 
21 นักเรียนคิดว่าภาพ  “มารผจญ”  ทั้ งสองภาพ  มีลกัษณะท่ี

คลา้ยคลึงกนัในด้านใด  (ภายในและภายนอก)   

   ก. หลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ ข.  การส่ือความหมาย     

   ค. ความประณีต  ละเอียดอ่อน     ง.  ถูกทุกขอ้  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

22 ภาพ  “มารผจญ”  ศิลปินตอ้งการถ่ายทอดถึงส่ิงใด  

(ภายนอก)     

   ก.  ความงดงามของศิลปะไทย   
   ข.  ความรุนแรงของสังคมไทย  

   ค.  ความโหดเห้ียมของเหล่าพญามาร   

   ง.  ธรรมะยอ่มชนะอธรรม 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

23 จากภาพ  “มารผจญ”  ทั้ งสองภาพ  ขอ้ใดกล่าวได้ถูกตอ้ง  

(ภายในและภายนอก)    

   ก.  ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  ใช้สีวรรณะเยน็ 
   ข.  ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  สะท้อนแง่มุมทาง

สังคม   

   ค.  ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัย  มีการผสมผสานกนั
ระหว่างศิลปะตะวนัออกและตะวนัตก  
   ง.  ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมยั  มีรูปแบบเฉพาะตวัซ่ึง

บ่งบอกถึงความเป็นไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

24 นักเรียนคิดว่าภาพใดมีความงามด้านสุนทรียะมากกว่า

กนั  เพราะเหตุใด  (ภายนอก)   

   ก.  ภาพท่ี  1  เพราะมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ผสมผสาน  ท าให้เกดิความแปลกใหม่   

   ข.  ภาพท่ี  1  เพราะมีการส่ือความหมายได้อยา่งชัดเจน 

   ค.  ภาพท่ี  2  เพราะมีรูปแบบการเขียนภาพสืบทอดกนั
มาตั้งแต่อดีต    

   ง.  ทั้ ง  2  ภาพ  มีความงามเท่าๆกนั  เพราะมีการใช้
ทัศนธาตุ  หลกัองคป์ระกอบศิลป์  และการส่ือ

ความหมายได้อยา่งดีเยีย่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัการประเมินค่า (ต่อ) 
25 

  ผลงานประติมากรรม “เสียงขลุ่ย

ทิพย”์ อาจารยเ์ขียน  ยิ้มศิริ  ไดรั้บแรงบนัดาลใจ

จากส่ิงใด  (ภายนอก)    

   ก. การเมือง การปกครอง     ข. ความเหมือนจริง  

   ค. พระพุทธรูปสมยัสุโขทยั   ง. ส่ิงต่างๆรอบตวั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

26 หลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ผลงานประติมากรรม 

“เสียงขลุ่ยทิพย”์ ของอาจารยเ์ขียน  ยิม้ศิริ  มีความโดด
เด่นในเร่ืองใด  (ภายใน)    

   ก.  จงัหวะลีลา  ข.  ความสมดุล  

   ค.  สัดส่วน  ง.  ถูกทุกขอ้   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

27 ผลงานทศันศิลป์ในขอ้ใด  ท่ีมีความน่าเกรงขาม

แต่แอบแฝงไปดว้ยคติธรรมทางพุทธศาสนา  

(ภายนอก)     

   ก.   ข.   

   ค.   ง.      

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

28 

 ภาพ  “ภิกษุสนัดานกา”  อาจารย์

อนุพงษ ์ จนัทร  สีอะคริลิกบนจีวร  มีการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวในแง่มุมใด  (ภายนอก)   

   ก.  สะท้อนการเมืองไทย 

   ข.  สะท้อนระบบการศึกษา   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัการประเมินค่า (ต่อ) 
    ค.  สะทอ้นสงัคมในแง่มุมทางพุทธศาสนา  

   ง.  สะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่  

       

29 ภาพ  “ภิกษุสนัดานกา”  มีความเหมาะสมในการ

น าไปประดบัไวท่ี้วดัหรือไม่  เพราะเหตุใด  

(ภายนอก)     

   ก.  เหมาะสม  เพ่ือย  ้าเตือนพระสงฆ์มิให้กระท า

ความชัว่      

   ข.  เหมาะสม  เพราะมีหลกัการจดัวาง

องค์ประกอบศิลป์ท่ีดี    

   ค.  ไม่เหมาะสม  เพราะจะท าให้พระสงฆแ์ตก

ความสามคัคี     

   ง.  ไม่เหมาะสม  เพราะจะท าให้คนขาดศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

30 เพราะเหตุใด เราจึงน าเทคนิควธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะของศิลปินมาสร้างสรรคใ์นผลงานของตนเอง  

(ภายในและภายนอก)    

   ก.  เพื่อพฒันารสนิยมให้เป็นท่ียอมรับของสังคม 

   ข.  เพ่ือให้เกดิความซาบซ้ึงในความงามของธรรมชาติ 

   ค.  เพื่อพฒันารูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์
ของตนเอง     

   ง.  เพื่อให้เขา้ใจศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 10  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ข้อ 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 ความครบถว้นด้านเน้ือหา                                      +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.1  หลักองคป์ระกอบศิลป์   +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2  การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์  +1 +1 0 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3  ศิลปะตะวนัตกในยคุ  Renaissance     +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.4  ศิลปะตะวนัตกในยคุ  Realism    +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.5  ศิลปะตะวนัตกในยคุ  Modernism   +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.6  การสร้างสรรคแ์ละการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์                +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 นักเรียนได้รับรู้หลกัการวิจารณ์ผลงานศิลปะ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูและเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 นักเรียนได้ฝึกการวิพากษ ์ วิจารณ์  ผลงานทัศนศิลป์

ของศิลปิน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 นักเรียนมีความมัน่ใจในการแสดงความคิดเห็นใน

การวิจารณ์ผลงานศิลปะมากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเช่ือมโยงความรู้

น าไปสู่การสรุปสาระส าคญั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7 ภาพผลงานทัศนศิลป์มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
และกจิกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8 ส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในห้องเรียนส่งเสริมให้นักเรียน
เกดิความเขา้ใจในการมองผลงานศิลปะได้ดียิง่ขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9 การจดัการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์ท าให้
นักเรียนอยากเรียนศิลปะมากยิง่ขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10 ระยะเวลามีความเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

11 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกจิกรรมศิลปวิจารณ์ฯ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 11  โครงสร้างการจดัการเรียนรู้เร่ือง การพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริม 
 สุนทรียะและการประเมินค่า  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 

หัวขอ้ 
ผล 

การเรียนรู้ 

 

เน้ือหา 
วตัถุประสงค์ 

K P A 

แผนการเรียนรู้ 
ท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ 
ท่ี 1 
สุนทรียศาสตร์ 
เร่ืองหลกั 
องคป์ระกอบ 
ศิลป์ 
 

อธิบายความ
แตกต่างของ
ศิลปะ
ประเภท
ต่างๆ 
วิเคราะห์
ทัศนธาตุ
เช่ือมโยงสู่
หลกั
องคป์ระกอบ
ศิลป์ และ
สร้างสรรค์
ผลงาน
ทัศนศิลป์ 2 
มิติ โดยใช้
หลกัทฤษฎีสี 

หลกัองคป์ระกอบทาง 
ศิลป์  เกดิจากการน าเอา 
ทัศนธาตุ  เช่น  เส้น  สี 
รูปร่าง  รูปทรง  แสงเงา 
และพ้ืนผิว  มาจัดวาง
เขา้ 
ด้วยกนัโดยค  านึงถึง 
หลกัองคป์ระกอบศิลป์ 
ซ่ึงได้แก ่ จุดเด่นของ 
ภาพความสมดุล 
เอกภาพ จงัหวะ-ลีลา  
ความกลมกลืน- 
ความขดัแยง้และ 
สัดส่วนของภาพ  
เพื่อให้เกดิคุณค่าทาง 
ความงามของศิลปะ 
1.  ประเภทของศิลปะ 
2.  ทฤษฎีสี 
3.  เทคนิควิธีการ 
สร้างงาน 
4.  หลกัองคป์ระกอบ 
ศิลป์ 

นักเรียน 
สามารถ 
อธิบายความ 
แตกต่างของ 
ผลงานศิลปะ 
ในแต่ละ 
ประเภทได้ 

นักเรียน 
สามารถ 
สร้างสรรค ์
ผลงาน 
ทัศนศิลป์   
2  มิติ  โดยใช้ 
หลกั 
องคป์ระกอบ 
ศิลป์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
สามารถบอก 
ถึงคุณค่า 
ค ว า ม ง า ม
ของ 
ผลงานศิลปะ 
ท่ีตนเอง 
สร้างสรรค ์
ขึ้นได้ 

 
เคร่ืองมือประเมิน: ขอ้ค  าถาม/แบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 12   เกณฑก์ารประเมินแผนการเรียนรู้ท่ี 1 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
3  (ดี) 

(8-10  คะแนน) 
2  (พอใช้) 

(5-7  คะแนน) 
1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

หลกัองคป์ระกอบศิลป์ สามารถจดัวางภาพได้ 
อยา่งดีเยีย่ม  ถูกตอ้งตาม 
หลกัองคป์ระกอบศิลป์ 

สามารถจดัวางภาพได้ดี 
พอใช้ตามหลกัการจดั 
องคป์ระกอบศิลป์ 

ผลงานขาดหลกัการ 
จดัองคป์ระกอบศิลป์ 
ท่ีดี 

ความคิดสร้างสรรค ์ ใช้เทคนิควิธีการสร้าง 
ผลงานท่ีมีความ 
แปลกใหม่  น่าสนใจ 

ใช้เทคนิควิธีการตาม 
ตวัอยา่งท่ีครูน ามาแสดง 
แต่มีการผสมผสานกบั 
ความคิดสร้างสรรคข์อง 
ตนเองด้วย 

คดัลอกผลงานตาม 
ตวัอยา่งท่ีครูน ามา 
แสดงทั้ งหมด 

ความสมบูรณ์ของ 
ผลงาน 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์  และ 
ส่งงานตรงตามเวลา 
ท่ีก  าหนดให้ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์   
แต่ส่งงานช้ากว่าเวลา 
ท่ีก  าหนดให้ 

ผลงานไม่เสร็จ  และ 
ส่งงานช้ากว่าเวลา 
ท่ีก  าหนดให้ 
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ตารางท่ี 13  โครงสร้างการจดัการเรียนรู้เร่ือง การพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริม 
 สุนทรียะแล ะการประเมินค่า  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   
 

 

หัวขอ้ 
ผล 

การเรียนรู้ 

 

เน้ือหา 
วตัถุประสงค์ 

K P A 

แผนการเรียนรู้ท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ 
ท่ี 1 
สุนทรียศาสตร์ 
เร่ืองหลกัการ 
วิจารณ์ผลงาน 
ทัศนศิลป์ตาม 
แนวทางของ 
 Feldman 
 

วิเคราะห์  
วิพากษ ์ 
วิจารณ์การ
เลือกใช้
วสัดุ
อุปกรณ์  
การใช้ 
ทัศนธาตุ
เช่ือมโยงสู่
หลกัองค ์
ประกอบ
ศิลป์ และ
เทคนิคของ
ศิลปินใน
การแสดง 
ออกทาง
ทัศนศิลป์  
โดยใช้
ทฤษฎีการ
วิจารณ์
ศิลปะ 

การวิจารณ์ผลงาน 
ทัศนศิลป์  คือการศึกษา 
คุณค่าความงามของ 
ผลงานทัศนศิลป์  โดย 
แยกองคป์ระกอบต่าง ๆ 
เช่น  ทัศนธาตุ  หลกั 
องคป์ระกอบศิลป์ 
เทคนิควิธีการ  เน้ือหา 
แนวคิด  รวมถึงอารมณ์ 
ความรู้สึกของศิลปิน 
โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ 
วิเคราะห์ของ  Feldman 
ซ่ึงได้แก ่ การบรรยาย 
การวิเคราะห์โครงสร้าง 
การตีความ  และการ 
ประเมินหรือตดัสิน 
1.  เทคนิควิธีการ 
สร้างสรรคผ์ลงาน 
จิตรกรรม 
2.  ประวตัิและผลงาน 
ของ  Leonardo  Da 
Vinci 
3.  หลกัการวิจารณ์ 
ผลงานทัศนศิลป์ตาม 
แนวทางของ Feldman 

นักเรียน 
สามารถบอก 
ส่วน 
ประกอบของ 
ทัศนธาตุ  
และหลกั 
องค ์
ประกอบศิลป์
ได้ 

นักเรียน 
สามารถ 
วิเคราะห์ 
วิจารณ์  และ 
ตดัสินความ 
งามผลงาน 
ทัศนศิลป์ของ 
ภาพ 
โมนาลิซ่าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
สามารถบอก 
ถึงคุณค่า 
ความงามของ 
ภาพ 
โมนาลิซ่าได้ 

 
เคร่ืองมือประเมิน: ขอ้ค  าถาม/แบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 14   เกณฑก์ารประเมินแผนการเรียนรู้ท่ี 2 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
3  (ดี) 

(8-10  คะแนน) 
2  (พอใช้) 

(5-7  คะแนน) 
1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

การคิดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ 
เช่ือมโยงทัศนธาตุสู่หลกั 
องคป์ระกอบศิลป์ได้อยา่ง 
ดีเยีย่ม 

สามารถวิเคราะห์ 
เช่ือมโยงทัศนธาตุสู่หลกั 
องคป์ระกอบศิลป์ได้ดี 

ไม่สามารถวิเคราะห์ 
 เช่ือมโยงทัศนธาตุสู่ 
หลกัองคป์ระกอบ 
ศิลป์ได้ 

การตีความ  ส่ือความ สามารถตีความ   
ส่ือความหมายผลงาน 
ทัศนศิลป์ได้อยา่งดีเยีย่ม 

สามารถตีความ   
ส่ือความหมายผลงาน 
ทัศนศิลป์ได้ดี 

ไม่สามารถตีความ 
ส่ือความหมาย 
ผลงานทัศนศิลป์ได้ 

การประเมินค่า สามารถประเมินค่าผลงาน 
ทัศนศิลป์ได้อยา่งดีเยีย่ม 

สามารถประเมินค่าผลงาน 
ทัศนศิลป์ได้ดี 

ไม่สามารถประเมิน 
ค่าผลงานทัศนศิลป์ 
ได้ 
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ตารางท่ี 15  โครงสร้างการจดัการเรียนรู้เร่ือง การพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริม 
 สุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 
 

 

หัวขอ้ 
ผล 

การเรียนรู้ 

 

เน้ือหา 
วตัถุประสงค์ 

K P A 

แผนการเรียนรู้ 
ท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ 
ท่ี 2 
ประวตัิศาสตร์ 
ศิลปะตะวนัตก 
เร่ือง  
Renaissance  
(Michelangelo 
Buonarroti) 

สืบคน้
ขอ้มูล  
ส ารวจ  
ระบุงาน
ทัศนศิลป์
ของศิลปิน
ท่ีมีช่ือเสียง  
อภิปราย
เกีย่วกบั
ศิลปะ
ตะวนัตก  
ประวตัิและ
ผลงานของ
ศิลปิน  
วิเคราะห์  
วิจารณ์  
และตดัสิน
ความงาม
ผลงาน
ทัศนศิลป์
ตามหลกั
ทฤษฎี
ศิลปะ
วิเคราะห์
ของ  
Feldman   

ศิลปะในยคุ  
Renaissance  มีตน้ 
ก  าเนิดในเมืองฟลอเรนซ์ 
ของอิตาลี  ซ่ึงเป็นผลมา 
จากการน าหลกัการ 
ปรัชญาความรู้ใน 
สุนทรียภาพดั้ งเดิมจาก 
ศิลปะคลาสสิคของกรีก 
และโรมนักลบัมาใช ้
อีกคร้ัง  โดยค  านึงถึง 
หลกัเหตุผลความ 
เป็นจริงในธรรมชาติ 
ศิลปินท่ีส าคญัในยคุน้ี 
คือ  Michelangelo 
Buonarroti 
1.  ความเป็นมาและ 
ลกัษณะของศิลปะในยคุ 
Renaissance 
2.  ความแตกต่างของ 
งานจิตรกรรมและ 
ประติมากรรม 
3.  ประวตัิและผลงาน 
ของ  Michelangelo 
 Buonarroti 
4.  หลกัการวิจารณ์ 
ผลงานทัศนศิลป์ตาม 
แนวทางของ Feldman 

นักเรียน 
สามารถบอก 
ลักษณะของ
ศิลปะในยคุ 
Renaissance
และบอก 
ประวตัิ 
รวมถึง 
ลกัษณะ 
ผลงานท่ี 
ส าคญัของ 
Michelangelo 
Buonarroti 
ได้ 

นักเรียน 
สามารถ 
วิเคราะห์ 
วิจารณ์  และ 
ตดัสินความ 
งามผลงาน 
ทัศนศิลป์ของ  
Michelangelo 
Buonarroti 
ตามหลักการ
ของ  Feldman 
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
สามารถบอก 
ถึงคุณค่า 
ความงามของ 
ผลงานศิลปะ 
ในยคุ 
Renaissance  
และบอกถึง 
ประโยชน์ 
ของการ 
วิจารณ์ได้ 

 
เคร่ืองมือประเมิน: ขอ้ค  าถาม/แบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 16   เกณฑก์ารประเมินแผนการเรียนรู้ท่ี 3 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
3  (ดี) 

(8-10  คะแนน) 
2  (พอใช้) 

(5-7  คะแนน) 
1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

การคิดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์  
 เช่ือมโยงทัศนธาตุสู่หลกั 
องคป์ระกอบศิลป์ได้ 
อยา่งดีเยีย่ม 

สามารถวิเคราะห์ 
เช่ือมโยงทัศนธาตุสู่หลกั 
องคป์ระกอบศิลป์ได้ดี 

ไม่สามารถวิเคราะห์  
 เช่ือมโยงทัศนธาตุสู่ 
หลกัองคป์ระกอบ 
ศิลป์ได้ 

การตีความ  ส่ือความ สามารถตีความ   
ส่ือความหมายผลงาน 
ทัศนศิลป์ได้อยา่งดีเยีย่ม 

สามารถตีความ   
ส่ือความหมายผลงาน 
ทัศนศิลป์ได้ดี 

ไม่สามารถตีความ 
ส่ือความหมาย 
ผลงานทัศนศิลป์ได้ 

การประเมินค่า สามารถประเมินค่าผลงาน 
ทัศนศิลป์ได้อยา่งดีเยีย่ม 

สามารถประเมินค่าผลงาน
ทัศนศิลป์ได้ดี 

ไม่สามารถประเมิน 
ค่าผลงานทัศนศิลป์ 
ได้ 
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ตารางท่ี 17  โครงสร้างการจดัการเรียนรู้เร่ือง การพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริม 
 สุนทรียะและการประเมินค่า  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 
 

 

หัวขอ้ 
ผล 

การเรียนรู้ 

 

เน้ือหา 
วตัถุประสงค์ 

K P A 

แผนการเรียนรู้ 
ท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 2 
ประวตัิศาสตร์ 
ศิลปะตะวันตก 
เร่ือง Realism 
(Edouard 
Manet) 

อภิปราย
เกีย่วกบั
ศิลปะ
ตะวนัตก  
ประวตัิและ
ผลงานของ
ศิลปิน  
วิเคราะห์  
วิพากษ ์ 
วิจารณ์  
ตดัสิน
ความงาม
ผลงาน
ทัศนศิลป์
ตามหลกั
ทฤษฎี
ศิลปะ
วิเคราะห์
ของ  
Feldman  
และเห็น
คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม   

ศิลปะแบบเหมือนจริง 
(Realistic)  อนัเป็นการ 
ลอกเลียนความเหมือน 
จริงในธรรมชาติ  ท่ีมุ่ง 
ถ่ายทอดลกัษณะ 
ทิวทัศน์ธรรมชาติ  ซ่ึง 
ลทัธิเรียลลิสม ์ เป็นกลุ่ม 
ท่ียดึหลกัความเป็นจริง 
ท่ีเกดิขึ้น  มุ่งเน้นเร่ือง 
ความเหล่ือมล ้าในสังคม 
โดยเฉพาะกลุ่มคนชน 
ชั้นล่าง 
1.  ลกัษณะของศิลปะ 
ในยคุ  Realism 
2.  ประวตัิและผลงาน 
ของ  Edouard  Manet 
3.  หลกัการวิจารณ์ 
ผลงานทัศนศิลป์ตาม 
แนวทางของ Feldman 

นักเรียน 
สามารถบอก 
ความแตกต่าง 
ของศิลปะใน 
รูปแบบ 
ต่าง ๆ ได้ 

นักเรียน 
สามารถ 
คน้ควา้หา 
ความรู้  เร่ือง 
ประวตัิศาสตร์ 
ศิลป์ตะวนัตก 
ในยคุสมยั 
ท่ีส าคญัได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
สามารถ 
ปฏิบัติงาน 
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
ได้อยา่งมี 
ความสุข 

 
 

เคร่ืองมือประเมิน: ขอ้ค  าถาม/แบบสังเกต 
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ตารางท่ี 18   เกณฑก์ารประเมินแผนการเรียนรู้ท่ี 4 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
3  (ดี) 

(8-10  คะแนน) 
2  (พอใช้) 

(5-7  คะแนน) 
1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

การคิดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ 
แยกแยะศิลปะประเภท 
ต่าง ๆ ได้ทั้ ง  4  ประเภท 

สามารถวิเคราะห์  แยกแยะ 
ศิลปะประเภทต่าง ๆ ได้   
2-3  ประเภท 

ไม่สามารถวิเคราะห์ 
 แยกแยะศิลปะ 
ประเภทต่าง ๆ ได้ 

การปฏิบัติงานร่วมกบั 
ผูอ่ื้น 

มีความเป็นผูน้ า  สามารถ 
แสดงความคิดเห็น  และมี 
ส่วนร่วมในการคน้ควา้หา 
ความรู้ 

ไม่มีความเป็นผูน้ า   
ไม่แสดงความคิดเห็น   
แต่มีส่วนร่วมในการ 
คน้ควา้หาความรู้ 

ไม่สามารถแสดง 
ความคิดเห็น  และ 
ไม่มีส่วนร่วมในการ 
คน้ควา้หาความรู้ 
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ตารางท่ี 19  โครงสร้างการจดัการเรียนรู้เร่ือง การพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริม 
 สุนทรียะและการประเมินค่า  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 
 

 

หัวขอ้ 
ผล 

การเรียนรู้ 

 

เน้ือหา 
วตัถุประสงค์ 

K P A 

แผนการเรียนรู้ 
ท่ี 5 
หน่วยการเรียนรู้ 
ท่ี 2 
ประวตัิศาสตร์ 
ศิลปะตะวนัตก  
เร่ือง 
Modernism 

วิเคราะห์  
อภิปราย  
เปรียบเทียบ
งาน
ทัศนศิลป์ 
ในรูปแบบ
ตะวนัออก  
และรูปแบบ
ตะวนัตก  
แสดงความ
คิดเห็นให้
ผูอ่ื้นได้รับรู้
ถึงคุณค่า
ความงาม
ทาง
ทัศนศิลป์ท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม  
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ภูมิ
ปัญญาไทย  
และสากล 

ศิลปะสมยัใหม่  
(Modernism) 
จิตรกรรมแนวใหม่น้ี 
สามารถแสดงออกถึง 
ความเป็นปัจเจกของ 
ศิลปินได้มากกว่าศิลปะ 
ท่ีเน้นแต่ความ 
เหมือนจริง  เป็น 
จิตรกรรมท่ีมีการเขียน 
ภาพแบบกา้วหน้า   
ซ่ึงเน้นอิสระ   
ความฉับไวในการเขียน 
มีการใช้สีสันท่ีสดใส 
ผสมผสานหลากหลาย 
เฉดสี 
1. ท่ีมาและแนวคิดของ 
ศิลปะยคุ  Modernism 
2. ลักษณะของศิลปะ
ยคุ Post-Impressionist 
3. ประวตัิและผลงาน 
ของVincent Van Gogh 
4. ความเป็นมาของ 
ศิลปะไทยร่วมสมยั 
5. ประวตัิและผลงาน 
ของ 
จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต 
6.  การวิจารณ์ผลงาน 
ทัศนศิลป์ตามแนวทาง 
ของ Feldman 

นักเรียน 
สามารถบอก 
ลกัษณะของ 
ศิลปะ 
ตะวนัตกใน 
ยคุสมยัท่ี 
ส าคญั 
รวมถึงบอก 
ประวตัิศิลปิน 
ท่ีส าคญัของ 
ยคุสมยันั้น ๆ  
ได้ 

นักเรียน 
สามารถ 
วิเคราะห์  
วิจารณ์  
ผลงานศิลปะ 
ตะวนัตกได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนเกดิ 
ความซาบซ้ึง 
ในคุณค่า 
ความงามของ 
ศิลปะ 
ตะวนัตก 

 
 
 
เคร่ืองมือประเมิน: ขอ้ค  าถาม/แบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 20   เกณฑก์ารประเมินแผนการเรียนรู้ท่ี 5 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
3  (ดี) 

(8-10  คะแนน) 
2  (พอใช้) 

(5-7  คะแนน) 
1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

การน าเสนอ 
หน้าชั้นเรียน 

บุคลิกภาพดี  มีความ 
เช่ือมัน่ในตนเองสูง   
พูดจาฉะฉาน  เตรียมส่ือ 
ในการน าเสนอผลงาน 

บุคลิกภาพดี  มีความ 
เช่ือมัน่ในตนเอง  พูดจา 
ติดขดัเล็กน้อย  เตรียมส่ือ 
ในการน าเสนอผลงาน 

บุคลิกภาพไม่ดี   
ขาดความเช่ือมัน่ใน 
ตนเอง  พูดจาติดขดั  
ไม่เตรียมส่ือในการ 
น าเสนอผลงาน 

รูปเล่มรายงาน รูปแบบถูกตอ้งตามท่ี 
ก  าหนดให้  มีความสะอาด 
เรียบร้อย  เน้ือหาสมบูรณ์ 
และถูกตอ้ง 

รูปแบบถูกตอ้งตามท่ี 
ก  าหนดให้  งานค่อนขา้ง 
สะอาด  เรียบร้อย  เน้ือหา 
ไม่สมบูรณ์ 

รูปแบบไม่ถูกตอ้ง 
ตามท่ีก  าหนดให้   
งานไม่เรียบร้อย 
 เน้ือหาไม่สมบูรณ์ 

ความตรงต่อเวลาในการ
การส่งรายงาน 

ส่งรายงานตรงตามเวลา 
ท่ีก  าหนดให้ 

ส่งรายงานช้ากว่าเวลา 
ท่ีก  าหนดให้เล็กน้อย 

ส่งรายงานช้ามาก 
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ตารางท่ี 21  โครงสร้างการจดัการเรียนรู้เร่ือง การพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริม 
 สุนทรียะและการประเมินค่า  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 
 

 

หัวขอ้ 
ผล 

การเรียนรู้ 

 

เน้ือหา 
วตัถุประสงค์ 

K P A 

แผนการเรียนรู้ 
ท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ 
ท่ี 3 ศิลปะ 
ปฏิบัติ 
เร่ือง การ 
สร้างสรรคแ์ละ 
การวิจารณ์ 
ผลงาน 
ทัศนศิลป์ 

ทดลอง  
สร้างสรรค์
ผลงาน
ทัศนศิลป์
ตาม
จินตนาการ  
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
แนวความ 
คิดต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระ โดย
ศึกษา
แนวคดิและ
วิธีการสร้าง
งานของ
ศิลปินท่ีตน
ช่ืนชอบ  
วิเคราะห์  
วิพากษ ์ 
วิจารณ์
คุณค่างาน
ทัศนศิลป์
ของตนเอง
ให้ผูอ่ื้น
ได้รับรู้ 

การสร้างสรรคผ์ลงาน 
ทัศนศิลป์อยา่งมีคุณค่า  
จะตอ้งค  านึงถึงความ 
งามทางด้านสุนทรียภาพ 
เช่น  ทัศนธาตุเช่ือมโยง 
ถึงหลกัองคป์ระกอบ 
ศิลป์  อารมณ์ความรู้สึก 
เน้ือหาเร่ืองราว  
รวมถึงเทคนิควิธีการ  
การน าเทคนิควิธีการ 
ของศิลปินมาสอดแทรก 
ในผลงานของตนเอง  
 จะท าให้ได้รู้จกัเทคนิค 
วิธีการใหม่ ๆ  เพื่อ 
พฒันาความรู้เกีย่วกบั 
ความงามให้มีเน้ือหา 
สาระมากยิง่ขึ้น 
1.  เทคนิควิธีการ 
สร้างสรรคผ์ลงานของ 
ศิลปิน 
2.  หลกัองคป์ระกอบ 
ศิลป์ 
3.  กระบวนการ 
สร้างสรรคผ์ลงาน 
ทัศนศิลป์ 
4.  หลกัการวิจารณ์ 
ผลงานทัศนศิลป์ตาม 
แนวทางของ Feldman 

นักเรียน 
สามารถบอก 
กระบวนการ 
สร้างสรรค ์
ผลงานศิลปะ 
ของตนเองได้ 
 

นักเรียน 
สามารถ 
สร้างสรรค ์
ผลงาน 
ทัศนศิลป์โดย 
ใช้เทคนิค 
วิธีการของ 
ศิลปินท่ี 
ตนเองสนใจ 
และ 
วิเคราะห์ 
วิจารณ์ 
ผลงาน 
ทัศนศิลป์ของ 
ตนเองตาม 
หลกัการของ 
Feldman  ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
สามารถบอก 
ถึงคุณค่า 
ความงามของ 
ผลงาน 
ทัศนศิลป์ของ 
ตนเองได้ 

 
เคร่ืองมือประเมิน: ขอ้ค  าถาม/แบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 22   เกณฑก์ารประเมินแผนการเรียนรู้ท่ี 6 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
3  (ดี) 

(8-10  คะแนน) 
2  (พอใช้) 

(5-7  คะแนน) 
1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

หลกัองคป์ระกอบศิลป์ สามารถจดัวางภาพได้ 
อยา่งดีเยีย่มถูกตอ้งตาม 
หลกัองคป์ระกอบศิลป์ 

สามารถจดัวางภาพได้ดี 
พอใช้ตามหลกั 
องคป์ระกอบศิลป์ 

ผลงานขาดหลกัการ 
องคป์ระกอบศิลป์ท่ีดี 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ สามารถน าเทคนิควิธีการ 
สร้างสรรคผ์ลงานของ 
ศิลปินมาใช้ในผลงานของ 
ตนเองได้  งานมีความ 
แปลกใหม่  น่าสนใจ 

สามารถน าเทคนิควิธีการ 
สร้างสรรคผ์ลงานของ 
ศิลปินมาใช้ในผลงานของ 
ตนเองได้ 

คดัลอกผลงานตาม 
ตวัอยา่งผลงานของ 
ศิลปิน 

ความสมบูรณ์ของ 
ผลงาน 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์  และ 
ส่งงานตรงตามเวลา 
ท่ีก  าหนดให้ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์   
แต่ส่งงานช้ากว่าเวลา 
ท่ีก  าหนดให้ 

ผลงานไม่เสร็จ  และ 
ส่งงานช้ากว่าเวลา 
ท่ีก  าหนดให้ 

 

ตารางท่ี 23  เกณฑร์ะดบัคะแนนและคุณภาพ 
 

ระดบัคะแนน ระดบัคุณภาพ 
8-10  คะแนน ดี 
5-7  คะแนน พอใช้ 

ต ่ากว่า  5  คะแนน ควรปรับปรุง 
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ตารางท่ี 24  บนัทึกขอ้มูลตารางคะแนนกจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ 
 การประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
  จ านวน 21 คน 
 

เลขท่ี 
 

คะแนน 
เตม็ 

Pre-test 
การประเมินคา่ 

Post-test 
การประเมินคา่ 

Pre-test 
สุนทรียะ 

Post-test 
สุนทรียะ 

 

สีคู่ตรงข้าม 
วิจารณ์ภาพ
โมนาลิซ่า 

Western  
Art 

Mixed  
Media 

30 30 4 4 10 10 10 10 

1 17 27 1 3 10 10 10 10 
2 16 25 1 3 9 10 9 8 
3 15 24 1 2 10 8 9 10 
4 15 27 2 4 8 10 9 8 
5 12 28 1 3 10 8 9 9 
6 15 24 2 3 8 10 9 8 
7 18 27 1 2 8 10 10 9 
8 12 24 1 3 10 8 9 10 
9 18 25 2 4 9 10 10 10 

10 17 27 1 3 9 8 10 10 
11 21 24 1 3 9 9 9 9 
12 14 26 1 3 9 9 10 10 
13 18 24 2 3 8 9 10 9 
14 18 27 2 4 10 10 10 10 
15 13 27 2 3 9 8 9 10 
16 18 30 1 3 9 10 9 8 
17 12 24 1 3 8 8 10 9 
18 21 30 1 3 10 9 10 10 
19 15 25 1 3 10 10 9 9 
20 24 30 2 4 10 9 10 10 
21 21 29 2 4 10 9 10 10 
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ตารางท่ี 25  แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของกจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะ  
 และการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

จ  านวน 
นักเรียน 

คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

คร้ังท่ี 1 
สีคู่ 
ตรงขา้ม 

คร้ังท่ี 2 
การ 
วิจารณ์ 
ภาพ 
โมนาลิซ่า 

คร้ังท่ี 3 
รายงาน 
เร่ือง 
ศิลปะ 
ตะวนัตก 

คร้ังท่ี 4 
การ 
น าเสนอ 
ศิลปะ 
ตะวนัตก 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

E1 /E2 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

 
21 

7.81 8.24 8.76 8 10 
 

8.46 82.03/84.60 
 

คิดเป็นร้อยละ 82.03 ร้อยละ 84.60 
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ภาคผนวก ง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
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ตารางท่ี 26  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ดา้นความรู้ คะแนนจากการทดสอบกอ่นเรียน และคะแนน 
 จากการทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบประเมินสุนทรียะ โดยใชก้จิกรรมศิลปวิจารณ์  
 เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
 จ านวน 21 คน 
 

คนที ่
คะแนนเตม็ 

Pre-สุนทรียะ  Post-สุนทรียะ  
4 4 

1 1 3 
2 1 3 
3 1 2 
4 2 4 
5 1 3 
6 2 3 
7 1 2 
8 1 3 
9 2 4 
10 1 3 
11 1 3 
12 1 3 
13 2 3 
14 2 4 
15 2 3 
16 1 3 
17 1 3 
18 1 3 
19 1 3 
20 2 4 
21 2 4 

 
ตารางท่ี 27   แสดงผลเปรียบเทียบผลคะแนนสุนทรียะของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 
การทดสอบ 

 
N 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 
t-test 

 
sig 

กอ่นเรียน 21 1.38 0.49 
18.50 .000* 

หลงัเรียน 21 3.14 0.57 

*มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 28  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ดา้นความรู้ คะแนนจากการทดสอบกอ่นเรียน และคะแนน  

 จากการทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบวดัการประเมินค่า โดยใชก้จิกรรมศิลปวิจารณ์  
 เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
 จ านวน 21 คน 
 

คนท่ี 
คะแนนเต็ม 

Pre-test การประเมินค่า Post-test การประเมินค่า 
30 30 

1 17 27 
2 16 25 
3 15 24 
4 15 27 
5 12 28 
6 15 24 
7 18 27 
8 12 24 
9 18 25 
10 17 27 
11 21 24 
12 14 26 
13 18 24 
14 18 27 
15 13 27 
16 18 30 
17 12 24 
18 21 30 
19 15 25 
20 24 30 
21 21 29 

 

ตารางท่ี 29  แสดงผลเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินค่าของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 

การทดสอบ 
 

N 
ค่าเฉล่ีย 

( ) 
ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

 

t-test 
 

sig 

กอ่นเรียน 21 16.67 3.29 
15.25 .000* 

หลงัเรียน 21 26.38 2.13 
*มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 โครงสร้างแบบประเมินสุนทรียะ ประกอบดว้ย   
 1.   ภาพผลงานศิลปะ  ประเภทจิตรกรรม จ านวน 2 ภาพ แบ่งเป็นภาพผลงานจิตรกรรม
ของศิลปินไทย จ านวน 1 ภาพ  และศิลปินต่างประเทศ  จ านวน 1 ภาพ และภาพผลงานศิลปะ  
ประเภทประติมากรรม จ านวน 1 ภาพ ใช้ส าหรับเป็นตัวแทนภาพผลงานศิลปะในการตอบค าถาม
จากชุดค าถาม    
 2.   ชุดค าถาม  ซ่ึงมีค าถามปลายเปิด 8 ค าถาม ตามแนวทางการใช้ค าถามทางทฤษฎี
พฒันาการสุนทรียภาพของ Michael J. Parson, 1987 ใช้ส าหรับตอบค าถามร่วมกบัภาพผลงาน
ศิลปะ  จ านวน 3 ภาพ เพ่ือวดัระดบัประสบการณ์ทางสุนทรียะของนักเรียน จ านวน 2 คร้ัง คือ กอ่น
เรียน (Pre-test) 1 คร้ัง และหลงัเรียน (Post-test) 1 คร้ัง โดยชุดค าถาม 8 ค าถาม ประกอบดว้ย 
  2.1 ขอ้มูลผลงานศิลปะ       
   2.1.1 ช่ือศิลปิน     
   2.1.2  ช่ือผลงาน   
   2.1.3 เทคนิค  
   2.1.4 ขนาดผลงาน  
   2.1.5 ปี ค.ศ. ท่ีสร้าง  
  2.2  นกัเรียนเห็นอะไรในภาพน้ี   
  2.3 นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรเม่ือเห็นภาพน้ี  
  2.4 ภาพน้ีเก ีย่วขอ้งกบัเร่ืองราวอะไร   
  2.5 นกัเรียนคิดว่าสีในภาพน้ีเป็นอยา่งไร  เป็นสีท่ีดีหรือไม่  
  2.6 นักเรียนคิดว่ารูปร่าง รูปทรงต่าง  ๆ ในภาพน้ีเป็นอย่างไร และพ้ืนผิวเป็น
อยา่งไร 
  2.7 นกัเรียนคิดว่าภาพน้ีวาดยากหรือไม่  อะไรวาดยากท่ีสุด  
  2.8 นกัเรียนอยากเปล่ียนแปลงภาพน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง 
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ตารางท่ี 30  ภาพผลงานศิลปะส าหรับประเมินสุนทรียะผูเ้รียน ตามทฤษฎีของ Michael J. Parsons 
 

วิจารณ์กอ่น วิจารณ์หลงั 
 

 
Artist  Michelangelo Buonarroti 
Title  The Last Judgement 
Type   Fresco 
Dimensions       1370 cm × 1200 cm 
Year   1536–1541 

 
 
 
 

 
Artist Leonardo  Da  Vinci 
Title The  last  supper 
Type  Tempera and oil on plaster 
Dimensions     460 x 880 cm. 
Year                1495-1498 
 

 

 
Artist               Michelangelo Buonarroti 
Title                David 
Type Marble   
Dimensions    17 ft. 
Year               1501-1504 

 

 
Artist                Michelangelo Buonarroti    
Title                 Pieta 
Type                Marble 
Dimensions     174 x 195 cm. 
Year 1498-1499 
 

https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJs8j86ezMAhWBL48KHRteAO4QjRwIBw&url=https://dambrom.wordpress.com/2013/02/14/the-last-supper-1498-leonardo-da-vinci/&psig=AFQjCNFVuaUUwvb1GAXo9bkRsFF0ZwOCBw&ust=1463977056353970
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJs8j86ezMAhWBL48KHRteAO4QjRwIBw&url=https://dambrom.wordpress.com/2013/02/14/the-last-supper-1498-leonardo-da-vinci/&psig=AFQjCNFVuaUUwvb1GAXo9bkRsFF0ZwOCBw&ust=1463977056353970
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJs8j86ezMAhWBL48KHRteAO4QjRwIBw&url=https://dambrom.wordpress.com/2013/02/14/the-last-supper-1498-leonardo-da-vinci/&psig=AFQjCNFVuaUUwvb1GAXo9bkRsFF0ZwOCBw&ust=1463977056353970
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJs8j86ezMAhWBL48KHRteAO4QjRwIBw&url=https://dambrom.wordpress.com/2013/02/14/the-last-supper-1498-leonardo-da-vinci/&psig=AFQjCNFVuaUUwvb1GAXo9bkRsFF0ZwOCBw&ust=1463977056353970
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ตารางท่ี 30  ภาพผลงานศิลปะส าหรับประเมินสุนทรียะผูเ้รียน ตามทฤษฎีของ Michael J. Parsons 
 (ต่อ) 
 

วิจารณ์กอ่น วิจารณ์หลงั 
 

 
 

ช่ือศิลปิน      จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต 
ช่ือผลงาน      สวมมงกฏุ 
เทคนิค      สีน ้ามนั 
ขนาดผลงาน      50.8x 63.5 ซม. 
ปี พ.ศ. ท่ีสร้าง      2534 

 

 
 

ช่ือศิลปิน      จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต  
ช่ือผลงาน             พระสรัสวดี    
เทคนิค      สีน ้ามนั 
ขนาดผลงาน        37.5 x 55 ซม. 
ปี พ.ศ.  ท่ีสร้าง     2543 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiItJ_a6OzMAhWHgI8KHZEoBvwQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/493284965405212211/&psig=AFQjCNEV2aGpqgNZu96feUId1FWpSKYIJg&ust=1463976786830791
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjutrq8r7PNAhUDRI8KHZSGATUQjRwIBw&url=http://www.chakrabhand.org/portfolio_data/portfolio/detail.asp?id=48&bvm=bv.124817099,d.c2I&psig=AFQjCNGXLMO8EMQgAHV8JufJ4rsbkGlMxA&ust=1466400975428489
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiItJ_a6OzMAhWHgI8KHZEoBvwQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/493284965405212211/&psig=AFQjCNEV2aGpqgNZu96feUId1FWpSKYIJg&ust=1463976786830791
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjutrq8r7PNAhUDRI8KHZSGATUQjRwIBw&url=http://www.chakrabhand.org/portfolio_data/portfolio/detail.asp?id=48&bvm=bv.124817099,d.c2I&psig=AFQjCNGXLMO8EMQgAHV8JufJ4rsbkGlMxA&ust=1466400975428489
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เกณฑ์การวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกทางสุนทรียภาพ 

 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการแสดงออกทางสุนทรียภาพน้ี เป็นแบบวิเคราะห์การ
แสดง ออกทางสุนทรียภาพ ตามทฤษฎีพฒันาการสุนทรียภาพของพาร์สัน (Michael J. Parson, 
1987) ซ่ึงมีระดบัขั้นพฒันาสุนทรียภาพ 5 ระดบั ดงัน้ี 
 

ระดบัสุนทรียะ ตวับ่งช้ี ลกัษณะท่ีปรากฏ 

ระดบัที่ 1 ความ 

ช่ืนชอบ 
(Favoritism) 

สามารถบอกถึงความพึงพอใจส่วนตัว
ท่ีมีต่อรูปภาพ เช่น ความสนใจต่อสี   
มีการเช่ือมโยงตอบสนองของตนเอง
ไปสู่เร่ืองราว เน้ือหาท่ีเกีย่วข้อง หรือ
มีการแสดงความคิดท่ี เ ช่ือมโยงถึง
ความทรงจ  าของตนเองอย่างอิสระ 
เกิดความพึงพอใจในรูปแบบ หรือ
เน้ือหาของผลงานศิลปะท่ีเห็น 

แสดงความพึงพอใจส่วนตวัท่ีมีต่อรูปภาพ 
เช่น ความสนใจท่ีมีต่อสี และเ ช่ือมโยง
การตอบสนองของตนไปเร่ือย ๆ โดยไม่มี
จุดหมายท่ีเกีย่วข้องกบัเร่ืองราวเ น้ือหา 
หรือรูปแบบของภาพวาด ส่ิงท่ีนักเรียน
ตระหนักถึงเป็นส่ิงท่ีแสดงออกมาและ
เ ช่ือมโยงไปยังค วามทรงจ  า ส่วนตัว          
มีความเป็นอิสระในการตอบสนองท่ี
เรียกว่าการรับรู้แบบใช้ความพึงพอใจ 
โ ด ย ไ ม่ แ บ่ ง แ ย ก ว่ า จ ะ เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี มี
ความสัมพันธ์หรือไม่มีความสัมพันธ์กนั
กบัภาพวาด 

 
 

 
ระดบัที่ 2 ความงาม 

และเหมือนจริง 
(Beauty and 

Realism) 

 
 

 
 

สามารถพูดถึงเ ร่ืองราวความงามท่ี
ปรากฏในผลงานศิลปะ ซ่ึงเป็นความ
งามจริงท่ีปรากฏขึ้นในภาพผลงาน
ศิลปะ เ ช่น  กา รแสดงถึ งอารมณ์ 
ความรู้สึกท่ีแสดงออกมา มีการช่ืนชม
ในความงาม หรือทักษะความช านาญ
ท่ีปรากฏในผลงานศิลปะท่ี 
ถ่ายทอดโดยศิลปิน 

แสดงการจดัระบบความคิดท่ีแสดงออก 
โดยพูดถึงเร่ืองราวพ้ืนฐาน (ความสวยงาม 
และความเป็นจริงท่ีปรากฏ และความ
ช านาญ) ของภาพท่ีตนเองสนใจ และ
ความเป็นจริงท่ีเกดิขึ้นในภาพวาด เช่น 
อารมณ์ท่ีถูกแสดงออกมาในรอยยิ้ม หรือ
กริิยา และรูปแบบท่ีเขา้ใจได้ในความเป็น
จริงท่ี เห็น มีการช่ืนชมในทักษะความ
ช านาญ เช่น ความละเอียดลออของผูว้าด 
เหล่าน้ีเป็นประเด็นพ้ืนฐานส าหรับการ
ตดัสินท่ีแสดงออกมานั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถ
รับรู้ได้ และแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีอยู่ในใจ
ตนเอง สามารถวิเคราะห์ประสบการณ์
ของตนเอง 
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ระดบัสุนทรียะ ตวับ่งช้ี ลกัษณะท่ีปรากฏ 

 
ระดบัที่ 2 ความงาม 

และเหมือนจริง (ต่อ) 
(Beauty and 

Realism) 

 ท่ี มีต่อศิลปะอย่างมีสุนทรียภาพ เ ช่น 
สามารถบอกได้ว่าสีท่ีมีลักษณะสว่างให้
ความรู้สึกถึงความสุข สีท่ีมีลกัษณะมืดให้
ความรู้สึกของความทุกข์ ให้ความส าคัญ
ส่วนใหญ่ในประเด็นเน้ือหา และพยายาม
มองผา่นส่ือคิดว่าภาพวาดเกดิจากเน้ือหา 
และมีเร่ืองราวของมนั 

ระดบัที่ 3 การ 

แสดงออก 
(Expressiveness) 

สามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเองต่อผลงานศิลปะ พิจารณาถึง
เน้ือหา เร่ืองราวในผลงาน ซ่ึงอาจเป็น
การแสดงความคิด ความรู้สึกท่ีเกดิขึ้น
จากตนเอง หรือของศิลปิน และมี
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ลั ก ษณ ะ ก า ร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ปล ก ใ ห ม่  อ า จ มี
ความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงเกดิข้อสงสัย และ
สามารถตดัสินความคิด ความรู้สึกได้
ด้วยตนเอง 

แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนมากขึ้นได้ 
โดยพิจารณาจากเ ร่ืองราว เ น้ือหาของ
ภาพวาด และจากประสบการณ์เดิมของ
ต น  แ ต่ ย ั ง ค ง มี ค ว า ม ส น ใ จ ต่ อ
ประสบการณ์ของตนเองมากกว่าภาพวาด
ท่ีเห็น ความรู้สึกและความคิดท่ีเกดิขึ้ น
และแสดงออกมาอาจจะเป็นของตนเอง 
หรือของผูว้าด หรือทั้ ง 2 อย่าง ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีตนเองเขา้ใจ ความงามเป็นรองอารมณ์
ความรู้สึก มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค ์
ความคิดแหวกแนว และ มีความรู้สึกท่ี
ลึกซ้ึงต่อข้อสงสัย และใช้ เ กณฑ์การ
ตัดสินท่ีเป็นไปได้ แต่ย ังคงความรู้สึก
ส่วนตวัอยู ่แต่กต็ระหนักถึงประสบการณ์
ของผูว้าดด้วย หรือสามารถเปรียบเทียบ
เช่ือมโยงประเด็นในภาพวาดสู่ความเขา้ใจ
ของตนเองได้ ในขั้นน้ีเราจะพิจารณาท่ีส่ือ
มากเ ช่นเ ดี ยวก ับพยายามพิจารณาท่ี
ความหมายของการแสดงความรู้สึก และ
คิดว่าภาพวาดประกอบด้วยอารมณ์ และ
ความคิด 

ระดบัที่ 4 แบบอย่าง 

และรูปแบบ 

(Style and Form) 

สามารถแสดงความคิดของการรับรู้ ท่ี
ประกอบด้วยความสัมพันธ์  และ
เช่ือมโยงกนัระหว่างส่วนต่างๆ ของ
ผลงานศิลปะ เช่น เคร่ืองมือ ส่ือวัสดุ 
เทคนิค สามารถแสดงอกกถึงรูปแบบ 

แสดงความสามารถในการใช้ทัศนคติ
เ กี่ ย ว ก ับ ห ลั ก ก า ร ท า ง ก า ร รั บ รู้  ท่ี
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ท่ีซับซ้อนกว่า
ความเขา้ใจส่วนตวั ให้ความส าคญัต่อส่ือ 
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ระดบัสุนทรียะ ตวับ่งช้ี ลกัษณะท่ีปรากฏ 

ระดบัที่ 4 แบบอย่าง 
และรูปแบบ 

(Style and Form) 

(ต่อ) 

ลัก ษณะ  แ ล ะ ก าร เ ช่ื อ ม โย ง ถึ ง
ประวัติศาสตร์ในตัวผลงานอย่างมี
เหตุผล สามารถขยายความส าคัญของ
เน้ือหา เร่ืองราวในผลงาน และเกิด
การตีความหมายท่ีสอดคล้องก ับ
ผลงาน หรือเจตนาของศิลปินได้ 

วัสดุ  รูปร่าง ลักษณะ แยกแยะอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองและส่ิงท่ีประสบอยู่
ในงานได้  ค้นพบถึงความสัมพันธ์ ท่ี
เ กี่ยว ก ับ รูป แบบของงาน ศิลปะและ
ประวัติศาสตร์ สามารถขยายความส าคัญ
ในภาพวาดได้ เกดิการวิจารณ์งานศิลปะ      
มีเหตุผลและเขา้ใจเร่ืองราวเน้ือหาของภาพ
การวินิจฉัย จากน้ีไป คือ  ความส าคัญ 
(Significant) รูปแบบ และส่ือมีความส าคัญ 
พิจารณาส่ือ และคุณสมบัติของส่ือความ
เ ข้ า ใ จ ภ าพนั้ น เ กิด จ า ก คุณ สมบั ติ ท่ี
สมเหตุสมผล 

ระดบัที่ 5 ความเป็น 
ตวัของตนเอง 

(Autonomy) 

สามารถแสดงความคิด ความเข้าใจ
ต่อผลงานศิลปะทั้ งในแ ง่ของการ
สร้ า งสรรค์ ช่ื นชม  ตีค ว าม เ พื่ อ
ประ เ มินคุณค่ า  ซ่ึงอาศัย พ้ืนฐาน
ความคิดเดิมของตนเอง โดยสามารถ
แสดงความคิด ถึงกา รตัด สิน ใน
ความหมายของผลงานศิลปะ ตีความ
ถึงเ ร่ืองราว เ น้ือหา ซ่ึงความคิด ท่ี
แสดงออกมาจะเปล่ียนแปลงไปตาม
ยุคสมัย หรือสภาพปัจจุบัน โดยการ
แสดงออกความคิดอาจมีการใ ห้
เหตุผลโต้แย้ง ซ่ึงยงัคงเช่ือมโยงกบั
ความคิดของตนเองอยู่ด้วย อาจมีข้อ
สง สั ย ท่ี ส ร้ า งขึ้ น เ พ่ื อสนั บส นุน
ค ว า ม คิ ด ก า ร ตั ด สิ น จ า ก ก า ร
สร้างสรรค์ การประเมินคุณค่าจาก
การตีความของความหมายในผลงาน
ท่ี อ ยู่ น อ ก เ ห นื อ ก ฎ เ กณ ฑ์ ข อ ง
วฒันธรรม สังคม และความเป็นอยู ่

แสดงการตัดสิน โดยอาศัยโครงสร้าง
ความหมายของเร่ืองราวเน้ือหาในรูปภาพ 
ซ่ึ ง ค ว า ม รู้ สึ ก เ ป ล่ี ย นแ ป ลง ไปต า ม
ประวัติศาสตร์  และมีการป รับ เปล่ียน    
เร่ือย ๆ ให้เข้ากบัสภาพปัจจุบัน มีความ
เข้าใจ และมีความรับผิดชอบ การเข้าใจ
ศิลปะอย่างลึกซ้ึง  มีผลต่อสุนทรียภาพ 
สามารถท าให้เห็นว่าคนแต่ละคนตอ้งการมี
ความคิด เห็น ท่ีอยู่ เหนือกฎเกณฑ์ของ
วฒันธรรม สังคม และความเป็นอยู่ ทฤษฎี
เกีย่วกบัการพฒันาความรู้ความเข้าใจ โดย
พ้ืนฐานคือแบ่งเป็นล าดับขั้น ขั้นในท่ีน่ีคือ
กลุ่มของแนวความคิด ไม่ใช่คุณสมบัติของ
ตัวบุคคล กลุ่มน้ีเป็นแบบแผน (Pattern) 
หรือ โครงสร้าง (Structure) ของภายใน 
สมมติฐานท่ีเกีย่วมีแนวโน้มเป็นไปตาม
ความคิดของบุคคลเพราะ เป็นส่ิง ท่ีอยู่
ภายใน หรือ มีเหตุผล การอธิบายขั้นไม่ได้
แปลว่ า อธิ บาย บุค คลแต่ เ ป็น ชุด ของ
แนวความคิดท่ีถูกตีความออกมา 
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ตารางท่ี 31  โครงสร้างแบบวดัการประเมินค่า 
 

ขอ้ ขอ้ค าถาม ภายใน ภายนอก 
1 

    
จากภาพ  เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์  โดยใช้เทคนิค 
วิธีการใด  และให้ความรู้สึกอยา่งไร 
ก.  จุด  ให้ความรู้สึกผอ่นคลาย  ร่มร่ืน 
ข.  สีน ้า  ให้ความรู้สึกร่าเริง  แจ่มใส 
ค.  สีน ้ามนั  ให้ความรู้สึกโดดเด่ียว  อา้งวา้ง 
ง.  ปาดเป็นทีแปรงให้ความรู้สึกรุนแรง 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นในภาพใด  แสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อย  อ่อนโยน 

ก.   ข.  
 

ค.           ง.   

√  

 
 
 
 
 

 
 

3 

จงตอบค าถามข้อ 3-4 
 

ก.         ข.  
 

ค.         ง.   
ภาพเขียนในขอ้ใด  ส่ือถึงการใช้แสงเงาได้ดีท่ีสุด 

 
 
 
 
 

 
√ 

 

4 ขอ้ใดเน้นเร่ืองการใช้สีคู่ตรงขา้ม √  
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ตารางท่ี 31  โครงสร้างแบบวดัการประเมินค่า  (ต่อ) 
ขอ้ ขอ้ค าถาม ภายใน ภายนอก 
5 ผลงานทัศนศิลป์ในขอ้ใดมีหลกัองคป์ระกอบศิลป์ท่ีดีท่ีสุด 

ก.   ข.   

ค.   ง.   

√  

 
 
 
 
 
6 

จงตอบค าถามข้อ 6-9 
ก.                 ข. 
 
 
ค.               ง. 
คู่สีในขอ้ใดท่ีให้ความรู้สึกขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
√ 

7 คู่สีในขอ้ใด  ใช้ในการเขียนภาพทะเล √  
8 คู่สีในขอ้ใด  ส่ือถึงความสนุกสนาน  ร่าเริง  √ 
9 คู่สีในขอ้ใด  ส่ือถึงความเศร้าหมอง  √ 
10 งานประติมากรรมในขอ้ใดท่ีมีส่วนประกอบท่ีช่วยท าให้จุดเด่น 

มีความงดงามมากยิง่ขึ้น 

ก.   ข.   

ค.   ง.   

√  

11 ผลงานศิลปะในข้อใดที่เป็นสื่อสะท้อนความเป็นจริงในสงัคม 

ก.    ข.   

ค.    ง.    

 √ 
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ตารางท่ี 31  โครงสร้างแบบวดัการประเมินค่า  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้ค าถาม ภายใน ภายนอก 
12 จากขอ้ 11  มีหลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ท่ีดีหรือไม่  อยา่งไร 

ก.  ดี  ภาพมีจุดสนใจ  จุดรอง  และฉากหลงั  ซ่ึงเป็นเร่ืองราว 
     เดียวกนั 
ข.  ดี  ภาพมีจงัหวะลีลาท่ีอ่อนช้อย  งดงาม  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ค.  ไม่ดี  ภาพขาดความสมดุล  ขาดความน่าสนใจ 
ง.  ไม่ดี  ภาพส่ือถึงส่ิงเสพติดให้โทษแกร่่างกาย 

√  

 

 
13 

   
ภาพเขียนสีน ้ ามัน  “Wheat Field with Crows”  Vincent Van 
Gogh  แสดงถึงความงามด้านสุนทรียะในด้านใดมากท่ีสุด 
ก.  เส้น             ข.  สี 
ค.  รูปร่าง-รูปทรง        ง.  พ้ืนผวิ 

√  

14 
 
 

จากขอ้  13  ศิลปินตอ้งการถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึกในด้านใด 
ก.  ความรักธรรมชาติ    ข.  ความร่าเริง  สดใส 
ค.  ความเกลียดชัง            ง.  ความส้ินหวงั 

 √ 

15 
 

ขอ้ใดกล่าวผดิ   
ก.  ศิลปะไทยมกัเขียนเกีย่วกบัพุทธศาสนาและวรรณคดี 
ข.  ศิลปะยคุ  Post- Impressionist  เน้นการถ่ายทอดอารมณ์ 
      ความรู้สึก 
ค.  ศิลปะยคุ  Renaissance  เน้นการถ่ายทอดภาพแบบเหมือนจริง 
ง.  ศิลปะยคุ  Realism  ถ่ายทอดสภาพความเล่ือมล ้าของสังคม 

 √ 

 
 
 
 
 
 

 
16 

จงตอบค าถามข้อ 16-17 

ก.   ข.   

ค.   ง.           
ภาพใดแสดงออกซึ่งดลุยภาพแบบสมมาตรได้อย่างสวยงามที่สดุ 

 
 
 
 
 
 

 
√ 

 

17 ผลงานทศันศิลป์ในข้อใด  น าเส้นโค้งมาใช้ในภาพ  ท าให้รู้สึกถึง 
ความประณีต  ละเอียดอ่อน  มากที่สดุ 

√  
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ตารางท่ี 31  โครงสร้างแบบวดัการประเมินค่า  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้ค าถาม ภายใน ภายนอก 
18 ผลงานทัศนศิลป์ในขอ้ใด  ให้ความรู้สึกมีความสุข  มีชีวิตชีวา 

ก.         ข.   

ค.         ง.   

 √ 

19 จากขอ้ 18  ศิลปินตอ้งการสะท้อนถึงส่ิงใด 
ก.  พลงัอ านาจ        ข.  วิถีชีวิต 
ค.  ธรรมชาติ        ง.  ความวุ่นวาย 

 √ 

 
 
 
20 

   
พุทธชินราช  จงัหวดัพิษณุโลก  มีการจดัวางหลกัองคป์ระกอบ 
ศิลป์ท่ีดีอยา่งไร 
ก.  สัดส่วน  ข.  ความสมดุล 
ค.  จงัหวะลีลา  ง.  ถูกทุกขอ้ 

 
 
 
√ 
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ให้นกัเรียนเปรียบเทียบภาพทั้ง  2  ภาพน้ี  แลว้ตอบ

ค าถามขอ้  21-24      
        ภาพท่ี 1 พุทธประวตัิตอน “มารผจญ”      

         รูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

        ภาพท่ี 2 ภาพ “มารผจญ”                                                               

                    รูปแบบจติรกรรมไทยร่วมสมยั 

นักเรียนคิดว่าภาพ  “มารผจญ”  ทั้ งสองภาพ  มีลกัษณะท่ี

คลา้ยคลึงกนัในด้านใด  (ภายในและภายนอก)   

   ก.  หลักการจดัองคป์ระกอบศิลป์   ข.  การส่ือความหมาย     

   ค.  ความประณีต  ละเอียดอ่อน       ง.  ถูกทุกขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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ตารางท่ี 31  โครงสร้างแบบวดัการประเมินค่า  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้ค าถาม ภายใน ภายนอก 
22 ภาพ  “มารผจญ”  ศิลปินต้องการถ่ายทอดถึงสิ่งใด 

ก.  ความงดงามของศิลปะไทย 
ข.  ความรุนแรงของสงัคมไทย 
ค.  ความโหดเหีย้มของเหล่าพญามาร 
ง.  ธรรมะย่อมชนะอธรรม 

 √ 

23 จากภาพ  “มารผจญ”  ทัง้สองภาพ  ข้อใดกล่าวได้ถกูต้อง 
ก.  ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  ใช้สีวรรณะเย็น 
ข.  ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  สะท้อนแง่มมุทางสงัคม 
ค.  ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมยั  มีการผสมผสานกันระหว่าง 
      ศิลปะตะวนัออกและตะวนัตก 
ง.  ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมยั  มีรูปแบบเฉพาะตวัซึ่งบ่งบอกถึง
ความเป็นไทย 

√ √ 

24 นกัเรียนคิดว่าภาพใดมีความงามด้านสนุทรียะมากกว่ากัน   
เพราะเหตใุด 
ก.  ภาพที่  1  เพราะมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสาน   
     ท าให้เกิดความแปลกใหม่ 
ข.  ภาพที่  1  เพราะมีการสื่อความหมายได้อย่างชดัเจน 
ค.  ภาพที่  2  เพราะมีรูปแบบการเขียนภาพสืบทอดกันมา 
      ตัง้แต่อดีต 
ง.  ทัง้  2  ภาพ  มีความงามเท่าๆกัน  เพราะมีการใช้ทศันธาต ุ  
หลกัองค์ประกอบศิลป์  และการสื่อความหมายได้อย่างดีเยี่ยม 

 √ 

 
 

 
25   ผลงานประติมากรรม “เสียงขลุ่ยทิพย”์  

อาจารยเ์ขียน  ยิม้ศิริ  ได้รับแรงบันดาลใจจากส่ิงใด 
ก.  การเมือง  การปกครอง     ข.  ความเหมือนจริง 
ค.  พระพุทธรูปสมยัสุโขทัย   ง.  ส่ิงต่างๆรอบตวั 
 
 

 

  
 
 
√ 
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ตารางท่ี 31  โครงสร้างแบบวดัการประเมินค่า  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้ค าถาม ภายใน ภายนอก 
26 หลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์ผลงานประติมากรรม  

“เสียงขลุ่ยทิพย์” ของอาจารย์เขียน  ยิม้ศิริ  มีความโดดเด่นใน 
เร่ืองใด 
ก.  จงัหวะลีลา          ข.  ความสมดลุ 
ค.  สดัส่วน                 ง.  ถกูทกุข้อ 

√  

27 ผลงานทศันศิลป์ในข้อใด  ที่มีความน่าเกรงขามแต่แอบแฝง 
ไปด้วยคติธรรมทางพทุธศาสนา 

ก.          ข.   

ค.           ง.    

 √ 

 
 
 

28  ภาพ  “ภิกษุสนัดานกา”   
อาจารย์อนพุงษ์  จนัทร  สีอะคริลิกบนจีวร  มีการถ่ายทอด 
เร่ืองราวในแง่มมุใด 
ก.  สะท้อนการเมืองไทย 
ข.  สะท้อนระบบการศึกษา 
ค.  สะท้อนสงัคมในแง่มมุทางพทุธศาสนา 
ง.  สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

  
 
√ 

29 ภาพ  “ภิกษุสันดานกา”  มีความเหมาะสมในการน าไปประดับไว ้
ท่ีวดัหรือไม่  เพราะเหตุใด 
ก.  เหมาะสม  เพ่ือย  ้าเตือนพระสงฆมิ์ให้กระท าความชั่ว 
ข.  เหมาะสม  เพราะมีหลกัการจดัวางองคป์ระกอบศิลป์ท่ีดี 
ค.  ไม่เหมาะสม  เพราะจะท าให้พระสงฆแ์ตกความสามคัคี 
ง.  ไม่เหมาะสม  เพราะจะท าให้คนขาดศรัทธาใน 
     พระพุทธศาสนา 

 √ 
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ตารางท่ี 31  โครงสร้างแบบวดัการประเมินค่า  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้ค าถาม ภายใน ภายนอก 
30 เพราะเหตใุด เราจึงน าเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ 

ศิลปินมาสร้างสรรค์ในผลงานของตนเอง 
ก.  เพื่อพฒันารสนิยมให้เป็นที่ยอมรับของสงัคม 
ข.  เพื่อให้เกิดความซาบซึง้ในความงามของธรรมชาติ 
ค.  เพื่อพฒันารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ของตนเอง 
ง.  เพื่อให้เข้าใจศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม 

√ √ 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมนิผลงานทัศนศิลป์ 
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ตารางท่ี 32   เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมินผลงานช้ินสรุป  (การสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

3  (ดี) 2  (พอใช้) 1  (ควรปรับปรุง) 
หลกัองคป์ระกอบศิลป์ สามารถจัดวางภาพได้อย่าง

ดี เ ยี่ ยม ถูกต้อ งต ามหลัก
องคป์ระกอบศิลป์ 

สามารถจัดวางภาพได้ดี
พ อ ใ ช้ ต า ม ห ลั ก
องคป์ระกอบศิลป์ 

ผลงานขาดหลักการ
องคป์ระกอบศิลป์ท่ีดี 

ความคิดสร้างสรรค ์ สามารถน าเทคนิควิธีการ
ส ร้ า งส รรค์ผล ง านขอ ง
ศิลปินมาใช้ในผลงานของ
ตนเองได้  งานมีความแปลก
ใหม่  น่าสนใจ 

ส า ม า ร ถ น า เ ท ค นิ ค
วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ผลงานของศิลปินมาใช้
ในผลงานของตนเองได้ 

คัด ลอกผลงานต าม
ตัวอย่างผลงานของ
ศิลปิน 

ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
ผลงาน 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์  และ
ส่ ง ง าน ต รง ต าม เ ว ล า ท่ี
ก  าหนดให้ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์  แต่
ส่ง งานช้ ากว่ า เ ว ลา ท่ี
ก  าหนดให้ 

ผลงานไม่เสร็จ  และส่ง
ง า น ช้ า ก ว่ า เ ว ล า ท่ี
ก  าหนดให้ 
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ตารางท่ี 33  บนัทึกสรุปขอ้มูลตารางคะแนนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ส าหรับนกัเรียน 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 21 คน 
 

นกัเรียน 
ล าดบัท่ี 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

1 10 
2 8 
3 10 
4 8 
5 9 
6 8 
7 9 
8 10 
9 10 
10 10 
11 9 
12 10 
13 9 
14 10 
15 10 
16 8 
17 9 
18 10 
19 9 
20 10 
21 10 
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ตารางท่ี 34  แสดงผลการประเมินผลงานทศันศิลป์ของนักเรียน หลงัการใชก้จิกรรมศิลปวิจารณ์  
 เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 

คนท่ี 
ผูใ้ห้คะแนนผลงานทศันศิลป์ 

 

  
 

S.D. 
 

แปลผล 
1 2 3 

1 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
2 8 10 10 9.33 1.15 ดีมาก 
3 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
4 8 10 9 9.00 1.00 ดีมาก 
5 9 8 9 8.67 0.58 ดีมาก 
6 8 8 8 8.00 0.00 ดีมาก 
7 9 8 8 8.33 0.58 ดีมาก 
8 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
9 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
10 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
11 9 9 9 9.00 0.00 ดีมาก 
12 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
13 9 9 9 9.00 0.00 ดีมาก 
14 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
15 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
16 8 8 8 8.00 0.58 ดีมาก 
17 9 8 8 8.33 0.58 ดีมาก 
18 10 9 10 9.67 0.58 ดีมาก 
19 9 8 9 8.67 0.58 ดีมาก 
20 10 9 10 9.67 0.58 ดีมาก 
21 10 10 10 10 0.00 ดีมาก 

รวม ดีมาก 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมศิลปวิจารณ์ฯ 
 

ค าชี้แจง   แบบสอบถามความพึงพอใจฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์  เพ่ือตอ้งการสอบถาม 
 ความพึงพอใจ ของนกัเรียนท่ีมีต่อกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ 
 การคิดประเมินค่า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
 โดยพิจารณาจากเกณฑร์ะดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 
   5  หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยมาก 
   3  หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยปานกลาง 
   2  หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ย 
   1  หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 ผูว้ิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ซ่ึงไม่กระทบกระเทือนนักเรียนแต่อย่างใด  
ขอความกรุณาพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้โดยละเอียด  และท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องระดับความ
คิดเห็นท่ีตรงกบัความเห็นหรือความรู้สึกท่ีแทจ้ริงเพียงช่องเดียว 
 

 

ขอ้ท่ี 
 

ความคิดเห็น 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ด้านเน้ือหา      
 1.1  หลกัองคป์ระกอบศิลป์      
 1.2  การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์      
 1.3  ศิลปะตะวนัตกในยคุ Renaissance      
 1.4  ศิลปะตะวนัตกในยคุ Realism      
 1.5  ศิลปะตะวนัตกในยคุ Modernism      
 1.6  การสร้างสรรคแ์ละการวิจารณ์ผลงาน 

ทัศนศิลป์ 
     

2 นักเรียนได้รับรู้หลกัการวิจารณ์ผลงานศิลปะ      
3 
 

นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูและ 
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

     

4 นักเรียนได้ฝึกการวิพากษ ์ วิจารณ์  ผลงาน 
ทัศนศิลป์ของศิลปิน 

     

5 นักเรียนมีความมัน่ใจในการแสดงความคิดเห็นใน
การวิจารณ์ผลงานศิลปะมากขึ้น 
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ขอ้ท่ี 
 

ความคิดเห็น 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
6 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเช่ือมโยงความรู้ 

น าไปสู่การสรุปสาระส าคญั 
     

7 ภาพผลงานทัศนศิลป์มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
และกจิกรรมการเรียนรู้ 

     

8 ส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในห้องเรียนส่งเสริมให้นักเรียน
เกดิความเขา้ใจในการมองผลงานศิลปะได้ดียิง่ขึ้น 

     

9 การจดัการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์ท าให้ 
นักเรียนอยากเรียนศิลปะมากยิง่ขึ้น 

     

10 ระยะเวลามีความเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้      
11 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกจิกรรมศิลปวิจารณ์  

เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการคิดประเมินค่า 
     

 
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ............................. 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ค าน า 

 กจิกรรมศิลปวิจารณ์  เร่ืองการพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ
การประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  เพ่ือศึกษา  เรียนรู้  และเกดิทักษะในการ
ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้เทคนิควิธีการของศิลปิน มาเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง  ผ่านกระบวนการคิดประเมินค่าและการคิดสร้างสรรค์  โดยใช้
กจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือให้ผูเ้รียนเกดิสุนทรียภาพ  มีความซาบซ้ึง  เห็นคุณค่าของความงามทาง
ทศันศิลป์ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นจุดศูนยก์ลางในการจดัการเรียนรู้ 
 ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า กจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมิน
ค่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครู  อาจารย ์ นักเรียน  และผูท่ี้สนใจในกจิกรรมศิลปวิจารณ์  อนัจะมีผล
โดยตรงต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ทางดา้นทศันศิลป์  ให้บรรลุผลส าเร็จยิง่ข้ึน 
ขอกราบขอบพระคุณผูท่ี้ให้ความอนุเคราะห์ ให้ค าแนะน ากจิกรรมศิลปวิจารณ์น้ี จนส าเร็จลุล่วงลง
ได้ด้วยดีและเสร็จสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเร่ืองกจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริม
สุนทรียะและการประเมินค่าไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ค าชี้แจง 

 กจิกรรมศิลปวิจารณ์ เร่ืองการพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ
การประเมินค่า ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 น้ีเป็นกจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับให้
ครูผูส้อนทศันศิลป์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แกน่ักเรียน เพ่ือ
พฒันาประสิทธิภาพของนักเรียน ด้านสุนทรียะและการประเมินค่า และเพ่ือเ ป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั  สาขาท่ีมีเก ีย่วขอ้งกบัศิลปะทางดา้นทศันศิลป์ โดยมีขั้นตอนการ
เรียนรู้อยา่งครบถว้น รวมทั้ งภาพประกอบการสอนท่ีชัดเจน  มีความน่าสนใจ และสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 
 ลกัษณะโดยทัว่ไปของกจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่าน้ี  
ประกอบด้วย แบบทดสอบกอ่นเรียน คือ แบบประเมินสุนทรียะและแบบวัดการประเมินค่า 
แบบทดสอบระหว่างเรียนด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์  และแบบทดสอบหลงัเรียน  ส่วนเน้ือหาได ้
แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้  คือ  สุนทรียศาสตร์  ประวติัศาสตร์ศิลป์  และศิลปะปฏิบัติ   ซ่ึงมี
รายละเอียดภาคทฤษฎี และปฏิบติั 
 

ค าแนะน าการใช้กิจกรรมศิลปวิจารณ์ฯ (ส าหรับครู) 

 เร่ืองการพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
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 1.   ศึกษากจิกรรมศิลปวิจารณ์ฯ โดยละเอียดกอ่นน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนสู่ผูเ้รียน 
 2.   แนะน าบทเรียนเบ้ืองตน้  และประโยชน์ในการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบกอ่น 
 3.   สร้างบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ท่ีดี  ควบคุมชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ไดซ้กัถาม  แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 4.   สงัเกตพฤติกรรม  และให้ค าปรึกษาแกน่ักเรียนอย่างใกลชิ้ดเม่ือนักเรียนไม่เข้าใจ
ในบทเรียน 
 5.   ตรวจแบบฝึกหัด  และแจง้ผลให้นกัเรียนทราบ  พร้อมช้ีแจงเหตุผลเพ่ือให้นักเรียน
เขา้ใจ 
 6.   ก  ากบัดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อแนะน าในบทเรียน  การท าแบบทดสอบ      
กอ่นเรียนและหลงัเรียน  การวิพากษว์ิจารณ์ผลงานทศันศิลป์  ท าสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  และ
ส่งงานตามท่ีก  าหนดให้ 
 

ค าแนะน าการใช้กิจกรรมศิลปวิจารณ์ (ส าหรับนักเรียน) 

 เร่ืองการพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 1.   ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของกจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมิน
ค่าอยา่งเคร่งครัด 
 2.   ท าแบบทดสอบกอ่นเรียน  ดว้ยแบบประเมินสุนทรียะและแบบวดัการประเมินค่า  
 3.   ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ปฏิบติังานตามขั้นตอน  และส่งงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4.   ซกัถามครูผูส้อนเม่ือไม่เขา้ใจในบทเรียน 
 5.   นักเรียนควรศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  เช่น  ห้องสมุด  ส่ือทาง
เทคโนโลยจีะท าให้ไดป้ระโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 6.   ท าแบบทดสอบหลงัเรียน  เพ่ือเป็นการวดัและประเมินผลตนเองอยา่งตั้งใจ 
 

นางสาวสิทธินนัท์  รุ่งทวีทรัพย  ์
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รายวิชา  ศิลปวิจารณ์  1         รหัสวิชา  ศ32221 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  5         ภาคเรียนที่  1 
 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการใช้ทัศนธาตุ ว ัสดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคในการแสดงออกทางทศันศิลป์  และส่ือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ  มีทักษะและเทคนิคใน
การใชว้สัดุอุปกรณ์ โดยใชก้ระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร้างงานทัศนศิลป์ ประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ รวมถึงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยศึกษาจาก
แนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพนัธ์
ระหว่างทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย  และ
สากล 
 

ผลการเรียนรู้ 

  นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของศิลปะประเภทต่างๆ วิเคราะห์  วิพากษ ์ 
วิจารณ์การเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์  การใช้ทัศนธาตุเช่ือมโยงสู่หลกัองค์ประกอบศิลป์ เทคนิคของ
ศิลปินในการแสดงออกทางทศันศิลป์  และตัดสินความงามผลงานทัศนศิลป์ตามหลกัทฤษฎีศิลปะ
วิเคราะห์ของ Feldman  สืบค้นข้อมูล  ส ารวจ  ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  อภิปราย  
เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก  และรูปแบบตะวันตก  ประวติัและผลงานของ
ศิลปิน  เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย  และ
สากล  
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระทศันศิลป์    ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี สาระการเรียนรู้ จ านวนคาบ 
 Pre-test 1 

1 สุนทรียศาสตร์ 
1.1  ประเภทของงานศิลปะ 
1.2  เทคนิควิธีการสร้างงาน 
1.3  หลกัองคป์ระกอบศิลป์ (ช้ินงาน: ทัศนศิลป์ 2 มิติ) 

4 
2 
 

 1.4  หลกัการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางของ  
Feldman (ใบงาน: วิจารณ์ภาพโมนาลิซ่า ของ Leonardo Da 
Vinci) 

2 
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2 
 

ประวตัิศาสตร์ศิลปะตะวนัตกในยคุสมยัท่ีส าคญั 
2.1  Renaissance  (Michelangelo Buonarroti) 
       2.1.1  ความเป็นมาและลกัษณะของศิลปะใน 
ยคุเรอเนสซอง (Renaissance) 
       2.1.2  ความแตกต่างของงานจิตรกรรมและประติมากรรม 
       2.1.3  ประวตัิและผลงานของ Michelangelo Buonarroti 
       2.1.4  วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางของ Feldman 
(ใบงาน: วิจารณ์ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของ 
Michelangelo Buonarroti) 
2.2  Realism (Edouard Manet) 
       2.2.1  ลกัษณะของศิลปะในยคุเรียลลิสม ์(Realism) 
       2.2.2  ประวตัิและผลงานของ Edouard Manet 
       2.2.3  วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางของ Feldman 
(รายงาน: ศิลปะตะวนัตกในยคุสมยัท่ีส าคญั) 
2.3  Modernism 
       2.3.1 ท่ีมาและแนวคิดของศิลปะยคุสมยัใหม่ (Modernism) 
       2.3.2 ลกัษณะของศิลปะในยคุโพสตอิ์มเพรสชันนิสม ์
(Post- Impressionist) 
       2.3.3 ประวตัิและผลงานของ Vincent Van Gogh 
       2.3.4 ความเป็นมาของศิลปะไทยร่วมสมยั 
       2.3.5 ประวตัิและผลงานของ จกัรพนัธุ์  โปษยกฤต 
       2.3.6 วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางของ Feldman 
(น าเสนอ: ศิลปะตะวนัตกในยคุสมยัท่ีส าคญั  และออกแบบงาน
ศิลปะโดยใช้เทคนิควิธีการของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ) 

6 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

3 ศิลปะปฏิบัติ 
3.1  สร้างสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์ 
3.2  วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางของ 
Feldman  (ช้ินงาน: สร้างสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์โดยใช้เทคนิค 
วิธีการของศิลปิน  และวิจารณ์ผลงานของตนเองตามแนวทาง 
ของ Feldman) 

4 

 Post-test 1 
รวม 16 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ สาระ  ทศันศิลป์   ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 5                           
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  สุนทรียศาสตร์   เวลาเรียน  2  คาบ           
แผนการเรียนรู้ที่  1   เร่ือง  หลกัองค์ประกอบศิลป์                                  

วันที่  เดือน   พ.ศ.   ผู้สอน  นางสาวสิทธินนัท์  รุ่งทวีทรัพย ์

 
1.  ผลการเรียนรู้ 

  อธิบายความแตกต่างของศิลปะประเภทต่างๆ วิเคราะห์ทัศนธาตุเช่ือมโยงสู่หลัก
องค์ประกอบศิลป์ และสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ 2 มิติ โดยใชห้ลกัทฤษฎีสี 
 

2.  ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดส าคัญ       
 หลกัองค์ประกอบทางศิลป์  เกดิจากการน าเอาทศันธาตุ  เช่น  เส้น  สี  รูปร่าง  รูปทรง  
แสงเงา  และพ้ืนผิว  มาจดัวางเขา้ดว้ยกนัโดยค านึงถึงหลกัองค์ประกอบศิลป์  ซ่ึงได้แก ่ จุดเด่นของ
ภาพ  ความสมดุล  เอกภาพ  จังหวะ -ลีลา  ความกลมกลืน-ความขัดแยง้  และสัดส่วนของภาพ  
เพ่ือให้เกดิคุณค่าทางความงามของศิลปะ 
 

3.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้          
 1. ดา้นความรู้ (K)   
  นกัเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของผลงานศิลปะในแต่ละประเภทได้  
 2. ดา้นกระบวนการ (P)        
  นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ 2 มิติโดยใชห้ลกัองค์ประกอบศิลป์ได้ 
 3. ดา้นเจตคติ (A)         
  นกัเรียนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของผลงานศิลปะท่ีตนเองสร้างสรรค์ข้ึนได ้
 

4.  สาระการเรียนรู้           

 1.  ประเภทของศิลปะ       
 2.  ทฤษฎีสี           
 3.   เทคนิควิธีการสร้างงาน   
 4.  หลกัองค์ประกอบศิลป์ 
 

5.  ชิ้นงาน/ภาระงาน             
 สร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ 2 มิติ 
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6.  กิจกรรมการเรียนรู้           
 ขั้นน า            
 1.  ครูซกัถามนกัเรียนถึงส่ิงต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี   
  1.1  นกัเรียนเรียนรู้เร่ืองอะไรไปแลว้บา้ง   
  1.2  นกัเรียนไดร้ับความรู้อะไรบา้งจากการเรียนวิชาศิลปะ  
  1.3  นกัเรียนรู้หรือไม่ว่า  ศิลปวิจารณ์คืออะไร  และมีประโยชน์อยา่งไร 
 2.  นกัเรียนช่วยกนัตอบค าถาม   
 ขั้นกิจกรรม  

 1.  ครูอธิบายความหมายของศิลปวิจารณ์ แลว้โยงเข้าสู่ลกัษณะและเทคนิควิธีการ 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทต่าง ๆ  เช่น  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ ์ และส่ือผสม 
 2.   ครูทดสอบความเข้าใจของผูเ้รียน  โดยให้ผูเ้รียนดูรูปภาพศิลปะประเภทต่าง  ๆ  
แลว้ช่วยกนับอกว่า  เป็นศิลปะประเภทใด        
 3.   นกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ลกัษณะของศิลปะประเภทต่าง ๆ แลว้ตอบค าถาม  
 4.   ครูอธิบายเพ่ิมเติม เร่ืองทฤษฎีสี  และหลกัองค์ประกอบศิลป์ ดงัน้ี  
  4.1  จุดเด่นของภาพ       
  4.2  ความสมดุล        
  4.3  เอกภาพ         
  4.4  จงัหวะ-ลีลา         
  4.5  ความกลมกลืน-ความขดัแยง้      
  4.6  สดัส่วนของภาพ 
 5.   นกัเรียนซกัถามขอ้สงสยั   
 6.   นกัเรียนปฏิบติังานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะคนละ 1 ช้ิน  โดยใชท้ฤษฎีสีคู่ตรงขา้ม 
 ขั้นสรุป            

 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้เร่ืองศิลปะประเภทต่าง ๆ และหลกัองค์ประกอบศิลป์ 
 

7.  ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์          
 1.  คอมพิวเตอร์   
 2.  เคร่ืองฉาย   
 3.   ส่ือเทคโนโลย ี ตวัอยา่งผลงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  และส่ือผสม  
จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
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 4.   ใบความรู้เร่ืองประเภทของศิลปะ  ทฤษฎีสี  เทคนิควิธีการสร้างงาน  และหลัก
องค์ประกอบศิลป์    
 5.   ใบงานเร่ืองทศันศิลป์ 2 มิติ 
 

8.  การวัดและประเมนิผล                                               

 1. การวดัและการประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของ
ผลงานศิลปะในแต่ละประเภทได้ 

ถามตอบ ขอ้ค  าถาม ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

นักเรียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์ 
2 มิติโดยใช้หลกัองคป์ระกอบศิลป์ได้ 

ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

นักเรียนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของ
ผลงานศิลปะท่ีตนเองสร้างสรรคข์ึ้นได้ 

ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

 

 2. เกณฑก์ารประเมิน 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
3  (ดี) 

(8-10  คะแนน) 
2  (พอใช้) 

(5-7  คะแนน) 
1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

หลกัองคป์ระกอบศิลป์ สามารถจัดวางภาพได้
อย่างดี เยี่ยม  ถูกต้องตาม
หลกัองคป์ระกอบศิลป์ 

สามารถจัดวางภาพได้ ดี
พอใช้ ต ามหลัก กา รจั ด
องคป์ระกอบศิลป์ 

ผลงานขาดหลักการ
จดัองค์ประกอบศิลป์
ท่ีดี 

ความคิดสร้างสรรค ์ ใช้ เทค นิควิ ธีการสร้า ง
ผลงาน ท่ี มีความแปลก
ใหม่  น่าสนใจ 

ใช้ เ ท ค นิ ค วิ ธี ก า ร ต า ม
ตัวอย่างท่ีค รูน ามาแสดง  
แต่ มี กา รผสมผสานก ับ
ความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเองด้วย 

คัดลอกผลงานตาม
ตัวอย่า ง ท่ีค รูน าม า
แสดงทั้ งหมด 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
3  (ดี) 

(8-10  คะแนน) 
2  (พอใช้) 

(5-7  คะแนน) 
1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
ผลงาน 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์  และ
ส่งง านตรงตามเว ลา ท่ี
ก  าหนดให้ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์  แต่ส่ง
ง า น ช้ า ก ว่ า เ ว ล า ท่ี
ก  าหนดให้ 

ผลงานไม่เสร็จ  และ
ส่งงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก  าหนดให้ 

 
เกณฑ์ระดบัคะแนนและคุณภาพ 
 

ระดบัคะแนน ระดบัคุณภาพ 
8-10  คะแนน ดี 
5-7  คะแนน พอใช้ 

ต ่ากว่า  5  คะแนน ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ สาระ  ทศันศิลป์   ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 5                           
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เร่ือง  สุนทรียศาสตร์  เวลาเรียน  2  คาบ         
แผนการเรียนรู้ที่  2 เร่ือง  หลกัการวิจารณ์ผลงานทศันศิลป์ตามแนวทางของ Feldman        
วันที่  เดือน   พ.ศ.   ผู้สอน  นางสาวสิทธินนัท์  รุ่งทวีทรัพย ์

1.  ผลการเรียนรู้           
 วิเคราะห์  วิพากษ ์ วิจารณ์การเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์  การใช้ทัศนธาตุเช่ือมโยงสู่หลกั
องค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์
ศิลปะ  
 

2.  ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดส าคัญ       

  การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์   คือ การศึกษาคุณค่าความงามของผลงานทัศนศิลป์     
โดยแยกองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ทัศนธาตุ หลกัองค์ประกอบศิลป์ เทคนิควิธีการ เน้ือหาแนวคิด  
รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินโดยใช้ทฤษฎีศิลปะวิ เคราะห์ของ Feldman ซ่ึงได้แก ่             
การบรรยาย  การวิเคราะห์โครงสร้าง  การตีความ  และการประเมินหรือตดัสิน 
 

3.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้          
 1. ดา้นความรู้ (K)   
  นกัเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของทศันธาตุ  และหลกัองค์ประกอบศิลป์ได้ 
 2. ดา้นกระบวนการ (P)        
  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์วิจารณ์  และตดัสินความงามผลงานทศันศิลป์ของภาพโม
นาลิซ่าได ้              
 3. ดา้นเจตคติ (A)         
 นกัเรียนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของภาพโมนาลิซ่าได้ 
 

4.  สาระการเรียนรู้           
 1.   เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม      
 2.   ประวติัและผลงานของ Leonardo Da Vinci     
 3.   หลกัการวิจารณ์ผลงานทศันศิลป์ตามแนวทางของ Feldman 
 

5.  ชิ้นงาน/ภาระงาน             
 วิจารณ์ภาพโมนาลิซ่า ของ Leonardo Da Vinci 
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6.  กิจกรรมการเรียนรู้           

 ขั้นน า            
 1.   ครูถามนักเรียนว่า รู้จักภาพเขียนหรือผลงานจิตรกรรมท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกบ้าง
หรือไม่  
 2.   นกัเรียนตอบค าถามตามความรู้ของตนเอง      
 ขั้นกิจกรรม           

  ครูอธิบายหลกัการวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานศิลปะ  โดยใช้ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์
ของ Feldman ดงัน้ี            
 ขั้นที่ 1 การบรรยาย              
 1.  นกัเรียนส ารวจทศันธาตุ  เช่น  เสน้  สี  รูปร่าง  รูปทรง  แสงเงา  และพ้ืนผิว  รวมถึง
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิน  ครูใช้เทคนิคการตั้ งค าถามเพ่ือให้นักเรียน
สงัเกต  ดงัน้ี             
  1.1  นกัเรียนเห็นอะไรในภาพโมนาลิซ่าบา้ง     
  1.2  นกัเรียนคิดว่าเสน้ในภาพน้ีเป็นอยา่งไร     
  1.3  การใชสี้มีความกลมกลืน  หรือขดัแยง้กนัหรือไม่  อย่างไร  
  1.4  รูปร่าง  รูปทรง  ในภาพน้ีเป็นอยา่งไร     
  1.5  การใชแ้สงเงาในภาพน้ีดีหรือไม่     
  1.6  พ้ืนผิวของภาพมีลกัษณะอยา่งไร       
  1.7 นกัเรียนคิดว่า Leonardo Da Vinci ใช้เทคนิควิธีการอย่างไรในการสร้างสรรค์
ภาพโมนาลิซ่า            
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้าง      
 2. นกัเรียนน าทศันธาตุมาวิเคราะห์  เช่ือมโยงกบัหลกัองค์ประกอบศิลป์  เช่น  จุดเด่น
ของภาพ  ความสมดุล  เอกภาพ  จงัหวะ-ลีลา  ความกลมกลืน  ความขัดแยง้  และสัดส่วนของภาพ  
แลว้ตอบค าถาม  ดงัน้ี            
  2.1  จุดเด่นของภาพน้ีคืออะไร      
  2.2  ภาพน้ีมีความสมดุลกนัหรือไม่      
  2.3  จุดเด่นกบัฉากหลงัของภาพโมนาลิซ่า มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัหรือไม่  
อยา่งไร              
  2.4  ภาพท่ีนกัเรียนเห็นมีจงัหวะ  ลีลา  สดัส่วนเป็นอยา่งไร   
  2.5  ภาพน้ีมีความขดัแยง้หรือกลมกลืนกนั  อยา่งไร                       
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 ขั้นที่ 3 การตคีวาม          
 3.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเก ีย่วกบัสัญลกัษณ์ต่าง  ๆ   แนวคิด  รวมถึงอารมณ์
ความรู้สึกท่ีศิลปินไดถ่้ายทอดลงในผลงาน  จากการตอบค าถามดงัน้ี    
  3.1  ภาพโมนาลิซ่าให้ความรู้สึกอยา่งไร     
  3.2  ศิลปินตอ้งการส่ือถึงส่ิงใด        
 ขั้นที่ 4 การประเมนิค่า       
 4.  นกัเรียนวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ  แลว้ประเมินค่าว่าดีหรือไม่ดี  อยา่งไร 
 ขั้นสรุป            

 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป  วิจารณ์  คุณค่าความงามของภาพโมนาลิซ่า  
 

7.  ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์          
 1.  คอมพิวเตอร์         
 2.  เคร่ืองฉาย           
 3.  ส่ือเทคโนโลยี ตัวอย่างภาพโมนาลิซ่า ของ  Leonardo Da Vinci จากโปรแกรม  
Microsoft  PowerPoint           
 4.  ใบความรู้ เร่ืองประวติัและผลงานของ Leonardo Da Vinci  
 

8.  การวัดและประเมนิผล                                               

 1. การวดัและการประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
นักเ รียนสามารถบอกส่วนประกอบของ   
ทัศนธาตุ  และหลกัองคป์ระกอบศิลป์ได้ 

ถามตอบ ขอ้ค  าถาม ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

นักเ รียนสามารถวิเ คราะห์วิจารณ์  และ
ตัดสินความงามผลงานทัศนศิลป์ของภาพ    
โมนาลิซ่าได้ 

ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

นักเรียนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของ
ภาพโมนาลิซ่าได้ 

ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 
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 2. เกณฑก์ารประเมิน 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
3  (ดี) 

(8-10  คะแนน) 
2  (พอใช้) 

(5-7  คะแนน) 
1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

การคิดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์  เช่ือมโยง
ทั ศ น ธ า ตุ สู่ ห ลั ก
องคป์ระกอบศิลป์ได้อย่างดี
เยีย่ม 

ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์  
เช่ือมโยงทัศนธาตุสู่หลัก
องคป์ระกอบศิลป์ได้ดี 

ไม่สามารถวิเคราะห์  
เช่ือมโยงทัศนธาตุ สู่
หลักองค์ป ระกอบ
ศิลป์ได้ 

การตีความ  ส่ือความ ส า ม า ร ถ ตี ค ว า ม   ส่ื อ
ค ว า ม ห ม า ย ผ ล ง า น
ทัศนศิลป์ได้อยา่งดีเยีย่ม 

สา ม าร ถ ตี ค ว า ม   ส่ื อ
ค ว า ม ห ม า ย ผ ล ง า น
ทัศนศิลป์ได้ดี 

ไม่ส ามารถตี ความ  
ส่ือความหมายผลงาน
ทัศนศิลป์ได้ 

การประเมินค่า สามารถประเมินค่าผลงาน
ทัศนศิลป์ได้อยา่งดีเยีย่ม 

ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น ค่ า
ผลงานทัศนศิลป์ได้ดี 

ไม่สามารถประเมิน
ค่าผลงานทัศนศิลป์
ได้ 

 

เกณฑ์ระดบัคะแนนและคุณภาพ 
 

ระดบัคะแนน ระดบัคุณภาพ 
8-10  คะแนน ดี 
5-7  คะแนน พอใช้ 

ต ่ากว่า  5  คะแนน ควรปรับปรุง 
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การเขยีนวิจารณ์ผลงานศิลปิน               

 ย่อหน้าที่  1  ขั้นน า  บรรยายความรู้เก ีย่วกบัภาพ  เช่น    
 1.   ช่ือภาพ             
 2.   ช่ือศิลปินผูว้าด  ชาวอะไร         
  3.   รูปแบบงาน  เช่น  จิตรกรรม  ประติมากรรม ฯลฯ     
   4.   เทคนิควิธีการ  เช่น  สีน ้ ามนับนผา้ใบ  สีน ้ า  สีฝุ่น ฯลฯ     
   5.   สถานท่ีตั้งงาน            
  ย่อหน้าที่  2  ขั้นวิจารณ์ แสดงความคิดเห็นของตนเอง    

 1.  ทศันธาตุ           
  1.1  นกัเรียนเห็นอะไรในภาพโมนาลิซ่าบา้ง     
  1.2  นกัเรียนคิดว่าเสน้ในภาพน้ีเป็นอยา่งไร     
  1.3  การใชสี้มีความกลมกลืน  หรือขดัแยง้กนัหรือไม่  อยา่งไร  
  1.4  รูปร่าง  รูปทรง  ในภาพน้ีเป็นอยา่งไร     
  1.5  การใชแ้สงเงาในภาพน้ีดีหรือไม่     
  1.6  พ้ืนผิวของภาพมีลกัษณะอยา่งไร       
 2.   หลกัองค์ประกอบศิลป์        
  2.1  จุดเด่นของภาพน้ี  คืออะไร      
  2.2  ภาพน้ีมีความสมดุลกนัหรือไม่       
  2.3  จุดเด่นกบัฉากหลงัของภาพโมนาลิซ่า   มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัหรือไม่
อยา่งไร              

  2.4  ภาพท่ีนกัเรียนเห็นมีจงัหวะ  ลีลา  สดัส่วนเป็นอยา่งไร   
  2.5  ภาพน้ีมีความขดัแยง้หรือกลมกลืนกนั  อยา่งไร    
 3.  อารมณ์ความรู้สึก        
  3.1  ภาพโมนาลิซ่าให้ความรู้สึกอยา่งไร     
  3.2  ศิลปินตอ้งการส่ือถึงส่ิงใด        
 4.  ประเมินค่า  
  4.1  นกัเรียนคิดว่าภาพโมนาลิซ่าดีหรือไม่ดี  อยา่งไร   
 ย่อหน้าที่  3  ขั้นสรุป  เขียนสรุปความคิดทั้งหมดท่ีวิจารณ์ 
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หลักเกณฑ์ในการเลือกภาพผลงานที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแฮรี  โบรด ี
 

 
 

Artist  Leonardo  Da  Vinci          
Title  Mona Lisa         

Type  Oil on Canvas         
Dimensions  77 x 53 cm.         

Year  1503-1507 
 

คุณสมบติัของส่ือการสอน มี ไม่มี รายละเอียด 
1. ด้านส่วนประกอบการรับรู้ 
 

  มีการใช้เส้นโคง้และเส้นลกัษณะอ่ืน ๆ ได้
สัมพันธ์กลมกลืนก ัน   รูปร่างรูปทรง      
การใช้สี  แสงเงา  มีความเหมือนจริงตาม
ธรรมชาติ 

2. ด้านโครงสร้าง 
 

  การจดัภาพมีใบหน้าของผูห้ญิงเป็นจุดเด่น
ของภาพ  มีความเป็นเอกภาพ  สัมพันธ์
กลมกลืนกนัทั้ งภาพผูห้ญิงและธรรมชาติ  
ท่ีฉากหลงั 

3. ด้านความรู้สึก 
 

  ศิลปินต้องการถ่ายทอดความงามของ
ผูห้ญิง  ผ่านใบหน้าท่ีงดงาม  ท่ีแอบแฝง
ด้วยอารมณ์ความรู้สึกท่ีแสดงออกจากแวว
ตาและรอยยิม้ 

4. ด้านเทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ  รูปแบบเหมือนจริง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ สาระ  ทศันศิลป์   ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 5                     
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง  ประวติัศาสตร์ศิลป์  เวลาเรียน  2  คาบ  
แผนการเรียนรู้ที่  1   เร่ือง  ศิลปะตะวนัตกในยคุ  Renaissance                    

วันที่  เดือน   พ.ศ.   ผู้สอน  นางสาวสิทธินนัท์  รุ่งทวีทรัพย ์

 
1.  ผลการเรียนรู้           
 สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ  ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  อภิปรายเก ีย่วกบัศิลปะ
ตะวนัตก  ประวติัและผลงานของศิลปิน  วิเคราะห์  วิจารณ์  และตัดสินความงามผลงานทัศนศิลป์
ตามหลกัทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ  Feldman   
 

2.  ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดส าคัญ       

 ศิลปะในยุค Renaissance  มีต้นก  าเนิดในเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลี  ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การน าหลักการ  ปรัชญาความรู้ในสุนทรียภาพดั้ งเดิมจากศิลปะคลาสสิคของกรีก  และโรมัน
กลบัมาใชอี้กคร้ัง  โดยค านึงถึงหลกัเหตุผลความเป็นจริงในธรรมชาติ   ศิลปินท่ีส าคัญในยุคน้ีคือ  
Michelangelo Buonarroti 
 

3.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้          
 1. ดา้นความรู้ (K)         
  นักเรียนสามารถบอกลักษณะของศิลปะในยุค  Renaissance และบอกประวัติ 
รวมถึงลกัษณะผลงานท่ีส าคญัของ Michelangelo Buonarroti ได ้     
 2. ดา้นกระบวนการ (P)       
  นักเรียนสามารถวิเคราะห์วิจารณ์  และตัดสินความงามผลงานทัศนศิลป์ของ  
Michelangelo Buonarroti ตามหลกัการของ  Feldman ได ้      
 3. ดา้นเจตคติ (A)         
  นกัเรียนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของผลงานศิลปะในยุค  Renaissance  และ
บอกถึงประโยชน์ของการวิจารณ์ได  ้
 

4.  สาระการเรียนรู้           

 1.  ความเป็นมาและลกัษณะของศิลปะในยคุ Renaissance    
 2.  ความแตกต่างของงานจิตรกรรมและประติมากรรม     
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 3.  ประวติัและผลงานของ Michelangelo Buonarroti     
 4.  หลกัการวิจารณ์ผลงานทศันศิลป์ตามแนวทางของ Feldman 
 

5.  ชิ้นงาน/ภาระงาน             
 วิจารณ์ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของ  Michelangelo Buonarroti ตาม
หลกัการของ Feldman 
 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้           
 ขั้นน า            

 1.  นกัเรียนดูภาพผลงานทศันศิลป์ของ Michelangelo Buonarroti  
 2.  ครูบรรยายศิลปะในยุค Renaissance พร้อมกบัเล่าประว ัติ  และผลงานศิลปะ
ประเภทจิตรกรรมและประติมากรรมของ Michelangelo Buonarroti     
 3.  นกัเรียนจบักลุ่ม ๆ ละ  4  คน        
 ขั้นกิจกรรม           
 ขั้นที่ 1 การบรรยาย        

 1.  ครูให้นักเรียนช่วยกนัส ารวจทัศนธาตุ  เช่น  เส้น  สี  รูปร่าง  รูปทรง  แสงเงา  
พ้ืนผิว  รวมถึงเทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์  โดยครูใช้เทคนิคการตั้ งค าถามเพ่ือให้
นกัเรียนสงัเกต  ดงัน้ี             
  1.1  นกัเรียนเห็นอะไรในภาพทั้ง 2 ภาพน้ีบา้ง     
  1.2  นกัเรียนคิดว่าเสน้ในภาพทั้ง 2 ภาพน้ีเป็นอยา่งไร    
  1.3  การใชสี้มีความกลมกลืน  หรือขดัแยง้กนัหรือไม่  อยา่งไร   
  1.4  รูปร่าง  รูปทรง  ในภาพน้ีเป็นอยา่งไร      
  1.5  การใชแ้สงเงาในภาพทั้ง 2 ภาพน้ีดีหรือไม่     
  1.6  พ้ืนผิวของภาพมีลกัษณะอยา่งไร        
  1.7  Michelangelo Buonarroti ใช้เทคนิควิธีการอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ    
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้าง      
 2.  ครูให้นกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์  เช่ือมโยงทัศนธาตุสู่หลกัองค์ประกอบศิลป์  และ
ให้นกัเรียนช่วยกนัตอบค าถาม  ดงัน้ี         
  2.1  จุดเด่นของภาพทั้ง 2 ภาพน้ี  คืออะไร     
  2.2  ภาพทั้ง 2 ภาพน้ี มีความสมดุลกนัหรือไม่    
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  2.3  ภาพโมนาลิซ่า  ระหว่างจุดเด่นกบัฉากหลงั  มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
หรือไม่  อยา่งไร             
  2.4  ภาพท่ีนกัเรียนเห็นมีจงัหวะ  ลีลา  สดัส่วนเป็นอยา่งไร    
  2.5  ภาพน้ีมีความขดัแยง้หรือกลมกลืนกนั  อยา่งไร     
 ขั้นที่ 3 การตคีวาม           
 3.  นกัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็น  ตีความ  ส่ือความหมายผลงานทัศนศิลป์ของ
ศิลปินทั้ง 2 ช้ินน้ี  ดงัน้ี            
  3.1  ผลงานทั้ง 2 ช้ินน้ีให้ความรู้สึกอยา่งไร     
  3.2  ศิลปินตอ้งการส่ือถึงส่ิงใด       
 ขั้นที่ 4 การประเมนิค่า       
 4.  นักเรียนประเมินค่างานทัศนศิลป์ของ Michelangelo Buonarroti โดยการเขียน
วิพากษว์ิจารณ์ผลงานว่าดีหรือไม่  เพราะเหตุใด      
 ขั้นสรุป            
 ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปคุณค่าความงามด้านสุนทรียศาสตร์ ในงานศิลปะยุค 
Renaissance  ทั้งดา้นจิตรกรรมและประติมากรรมของ Michelangelo Buonarroti 
 

7.  ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์          
 1.  คอมพิวเตอร์          
 2.  เคร่ืองฉาย           
 3.  ส่ือเทคโนโลยี  ตัวอย่างผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมในยุค   Renaissance  
ของ Michelangelo Buonarroti  จากโปรแกรม Microsoft  PowerPoint 
 4 . ใบความรู้ เ ร่ืองประว ัติศาสตร์ ศิลป์ยุค  Renaissance ประว ัติและผลงานของ 
Michelangelo Buonarroti 
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8.  การวัดและประเมนิผล                                               

 1. การวดัและการประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
นักเรียนสามารถบอกลักษณะของศิลปะใน
ยุค Renaissance และบอกประวัติ  รวมถึง
ลักษณะผลงานท่ีส าคัญของ Michelangelo 
Buonarroti ได้ 

ถามตอบ ขอ้ค  าถาม ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

นักเ รียนสามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  และ
ตัด สินความงามผลงานทัศนศิล ป์ของ  
Michelangelo Buonarroti ตามหลักการของ  
Feldman ได้ 

ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

นักเรียนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของ
ผลงานศิลปะในยุค Renaissance  และบอก
ถึงประโยชน์ของการวิจารณ์ได้ 

ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

 

 2. เกณฑก์ารประเมิน 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
3  (ดี) 

(8-10  คะแนน) 
2  (พอใช้) 

(5-7  คะแนน) 
1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

การคิดวิเคราะห์ ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์  
เช่ือมโยงทัศนธาตุสู่หลัก
องคป์ระกอบศิลป์ได้อยา่ง
ดีเยีย่ม 

ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์  
เช่ือมโยงทัศนธาตุสู่หลัก
องคป์ระกอบศิลป์ได้ดี 

ไม่สามารถวิเคราะห์  
เช่ือมโยงทัศนธาตุ สู่
หลักองค์ป ระกอบ
ศิลป์ได้ 

การตีความ  ส่ือความ สา ม าร ถ ตี ค ว า ม   ส่ื อ
ค ว า ม ห ม า ย ผ ล ง า น
ทัศนศิลป์ได้อยา่งดีเยีย่ม 

สา ม าร ถ ตี ค ว า ม   ส่ื อ
ค ว า ม ห ม า ย ผ ล ง า น
ทัศนศิลป์ได้ดี 

ไม่ส ามารถตี ความ  
ส่ือความหมายผลงาน
ทัศนศิลป์ได้ 

การประเมินค่า ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น ค่ า
ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่าง
ดีเยีย่ม 

ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น ค่ า
ผลงานทัศนศิลป์ได้ดี 

ไม่สามารถประเมิน
ค่าผลงานทัศนศิลป์
ได้ 
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เกณฑ์ระดบัคะแนนและคุณภาพ 
 

ระดบัคะแนน ระดบัคุณภาพ 
8-10  คะแนน ดี 
5-7  คะแนน พอใช้ 

ต ่ากว่า  5  คะแนน ควรปรับปรุง 
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หลักเกณฑ์ในการเลือกภาพผลงานที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิดแฮรี โบรด ี
 

 
 

Artist  Michelangelo Buonarroti         
Title  The Last Judgement        
Type  Fresco          

Dimensions  1370 cm × 1200 cm        

Year  1536–1541 
 

คุณสมบติัของส่ือการสอน มี ไม่มี รายละเอียด 
1. ด้านส่วนประกอบการรับรู้ 
 
 
 

  เ ขี ยนภาพคน -เทพ   แสดงให้ เ ห็นถึ ง
กล้ามเ น้ือ  โดยมีการใช้ เ ส้น  รูปร่าง -
รูปทรง  และแสงเงาแบบเหมือนจริง  มีมิติ  
ใช้สีสันสดใส  พ้ืนผวิเกล่ียสีแบบเรียบ 

2. ด้านโครงสร้าง 
 

  มีการจดัวางภาพอย่างสมดุล  มีจุดเด่นคือ
พระเยซูคริสตซ่ึ์งอยู่ก ึ่งกลางภาพ รายล้อม
ด้วยผูท่ี้รอรับการพิพากษา  มีเอกภาพคือมี
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

3. ด้านความรู้สึก 
 

  ศิลปินถ่ายทอดในเร่ืองศาสนา  ความเช่ือ  
ให้ความรู้สึกหดหู่จากความทุกข์ทรมาน
ของผูค้น 

4. ด้านเทคนิค 
 

  ภาพเขียนสีปูนเปียก (Fresco) บนผนังใน
วิหารซิสติน 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fresco
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
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หลักเกณฑ์ในการเลือกภาพผลงานที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิดแฮรี โบรด ี
 

 
 

Artist  Michelangelo Buonarroti         
Title  Pieta          
Type  Marble          

Dimensions  174 x 195 cm.         
Year  1498-1499 
 

คุณสมบติัของส่ือการสอน มี ไม่มี รายละเอียด 
1. ด้านส่วนประกอบการรับรู้ 
 

  ใช้รูปทรงสามเหล่ียม  มีการใช้เ ส้นโดย
การแสดงรอยยับของเ ส้ือผ้าได้อย่าง
เหมือนจริง  พ้ืนผวิเรียบ  มนั 

2. ด้านโครงสร้าง 
 

  ผลงานมีความสมดุล  มีความเป็นเอกภาพ  
สัดส่วนของบุคคลทั้ งสองมีความสัมพันธ์  
กลมกลืนกนัตามธรรมชาติ 

3. ด้านความรู้สึก 
 

  แสดงถึงความห่วงใย  ความรักและผูกพัน
ท่ีมารดามีต่อบุตร 

4. ด้านเทคนิค   งานแกะสลกัหินอ่อน  รูปแบบเหมือนจริง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ สาระ  ทศันศิลป์   ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 5                     
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง  ประวติัศาสตร์ศิลป์  เวลาเรียน  2  คาบ     
แผนการเรียนรู้ที่  2   เร่ือง  ศิลปะตะวนัตกในยคุ  Realism                     

วันที่  เดือน   พ.ศ.   ผู้สอน  นางสาวสิทธินนัท์  รุ่งทวีทรัพย ์

 
1.  ผลการเรียนรู้           

 อภิปรายเก ีย่วกบัศิลปะตะวนัตก  ประวติัและผลงานของศิลปิน  วิเคราะห์  วิพากษ ์ 
วิจารณ์  ตดัสินความงามผลงานทัศนศิลป์ตามหลกัทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ  Feldman  และเห็น
คุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม   
 

2.  ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดส าคัญ       

 ศิลปะแบบเหมือนจริง”  (Realistic)   อันเป็นการลอกเลียนความเหมือนจริงใน
ธรรมชาติ  ท่ีมุ่งถ่ายทอดลกัษณะทิวทศัน์ธรรมชาติ  ซ่ึงลทัธิเรียลลิสม์  เป็นกลุ่มท่ียึดหลกัความเป็น
จริงท่ีเกดิข้ึน  มุ่งเนน้เร่ืองความเหล่ือมล ้าในสงัคม  โดยเฉพาะกลุ่มคนชนชั้นล่าง 
 

3.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้          
 1. ดา้นความรู้ (K)         
  นกัเรียนสามารถบอกความแตกต่างของศิลปะในรูปแบบต่าง ๆได ้   
 2. ดา้นกระบวนการ (P)        
  นักเรียนสามารถค้นควา้หาความรู้  เร่ืองประวติัศาสตร์ศิลป์ตะวนัตกในยุคสมัย        
ท่ีส าคญัได ้   
 3. ดา้นเจตคติ (A)         
  นกัเรียนสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อยา่งมีความสุข 
 

4.  สาระการเรียนรู้           

 1.  ลกัษณะของศิลปะในยคุ Realism       
 2.  ประวติัและผลงานของ Edouard  Manet      
 3.  หลกัการวิจารณ์ผลงานทศันศิลป์ตามแนวทางของ Feldman 
5.  ชิ้นงาน/ภาระงาน             
 คน้ควา้  ท ารายงานกลุ่ม  เร่ืองศิลปะตะวนัตกในยคุสมยัท่ีส าคญั 
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6.  กิจกรรมการเรียนรู้           

 ขั้นน า            
 1.   ครูเกร่ินน าลกัษณะของศิลปะแบบเหมือนจริง     
 2.   ครูทดสอบความเขา้ใจโดยให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างศิลปะในรูปแบบต่าง  ๆ  เช่น  
ศิลปะแบบนามธรรม ศิลปะแบบกึ่งนามธรรม และศิลปะแบบเหมือนจริง  แลว้บอกว่า ภาพใดคือ
ศิลปะแบบเหมือนจริง           
 3.  นกัเรียนช่วยกนัตอบค าถาม       
 ขั้นกิจกรรม           

 1.  ครูให้นกัเรียนท ารายงานกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ 4-5 คน     
 2.  ครูให้นกัเรียนคน้ควา้หาความรู้เร่ืองต่าง ๆ  ดงัน้ี    
  2.1  ศิลปะในยคุ Renaissance      
  2.2  ศิลปะในยคุ Realism         
  2.3  ศิลปะในยคุ Post-Impressionism     
  2.4  Contemporary Art       
 3.  ครูอธิบายรูปแบบการเขียนรายงาน  ดงัน้ี     
  3.1  ปกหนา้         
  3.2  ค าน า           
  3.3  สารบญั          
  3.4  เน้ือหา          
  3.5  ภาคผนวก  เช่น ตวัอยา่งภาพผลงานศิลปะในยคุสมยัต่าง ๆ   
 4.  ครูน านกัเรียนไปห้องสมุด  เพ่ือคน้ควา้หาความรู้     
 ขั้นสรุป            

 นกัเรียนร่วมกนัสรุปภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  และให้นักเรียนเตรียมตัวน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียนในสปัดาห์หนา้ 
 

7.  ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์          
 1.  ห้องสมุด           
 2.  เคร่ืองฉาย           
 3.  ส่ือเทคโนโลยี  เร่ืองส่วนประกอบต่าง  ๆ  ในการท ารายงาน  จากโปรแกรม  
Microsoft  PowerPoint 
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8.  การวัดและประเมนิผล                                               

 1. การวดัและการประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
นักเ รียนสามารถบอกความแตกต่างของ
ศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

ถามตอบ ขอ้ค  าถาม ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

นักเ รียนสามารถค้นคว้าหาความรู้  เ ร่ือง
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตกในยุคสมัยท่ี
ส าคญัได้ 

สังเกต แบบสังเกต ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

นักเรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 

สังเกต แบบสังเกต ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

 

 2. เกณฑก์ารประเมิน 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
3  (ดี) 

(8-10  คะแนน) 
2  (พอใช้) 

(5-7  คะแนน) 
1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

การคิดวิเคราะห์ ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์  
แยกแยะศิลปะประเภท
ต่าง ๆ ได้ทั้ ง  4  ประเภท 

ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์  
แยกแยะศิลปะประเภท
ต่าง ๆ ได้  2-3  ประเภท 

ไม่สามารถวิเคราะห์  
แ ย ก แ ย ะ ศิ ล ป ะ
ประเภทต่าง ๆ ได้ 

การปฏิบัติงานร่วมกบัผูอ่ื้น มีความเป็นผูน้ า  สามารถ
แสดงความคิดเห็น  และมี
ส่วนร่วมในการคน้ควา้หา
ความรู้ 

ไม่มีความเ ป็นผู้น า  ไม่
แสดงความคิดเห็น  แต่มี
ส่วนร่วมในการคน้ควา้หา
ความรู้ 

ไ ม่ ส า ม าร ถ แ ส ด ง
ความคิด เห็น   และ   
ไม่มีส่วนร่วมในการ
คน้ควา้หาความรู้ 

 

เกณฑ์ระดบัคะแนนและคุณภาพ 
 

ระดบัคะแนน ระดบัคุณภาพ 
8-10  คะแนน ดี 
5-7  คะแนน พอใช้ 

ต ่ากว่า  5  คะแนน ควรปรับปรุง 
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หลักเกณฑ์ในการเลือกภาพผลงานที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิดแฮรี โบรด ี
 

 
 

Artist  Edouard  Manet         
Title  The Luncheon on the Grass      
Type  Oil on Canvas         
Dimensions  265.5 x 208 cm.         

Year  1862-1863 
 

คุณสมบติัของส่ือการสอน มี ไม่มี รายละเอียด 
1. ด้านส่วนประกอบการรับรู้ 
 

  มีการใช้เส้น  สี  รูปทรง  แสงเงาเหมือน
จริงตามแบบธรรมชาติ  โทนสีเป็นแบบโม
โนโทน  พ้ืนผิว เกล่ียเ รียบ   และเก็บ
รายละเอียดตามแบบธรรมชาติ 

2. ด้านโครงสร้าง 
 

  มีจุดน าสายตาคือผูห้ญิงเปลือย  โดยมีมือ
ของผู้ชายท่ี ช้ีไปทางผู้หญิงเปลือยและ
ผูห้ญิงท่ีอยูด่้านหลงักอ้แอบมองอยู่  งานมี
ความเป็นเอกภาพ  แต่มีความขดัแยง้กนัใน
เร่ืองของการแต่งกายระหว่างผูช้ายและ
ผูห้ญิง  ซ่ึงตอ้งการส่ือถึงเร่ืองเพศ 

3. ด้านความรู้สึก   ส่ือในเร่ืองเพศ  ความรัก 
4. ด้านเทคนิค 
 

  สีน ้ ามันบนผ้าใบ  รูปแบบเหมือนจริง 
(Realistic) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ สาระ  ทศันศิลป์   ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 5           
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง  ประวติัศาสตร์ศิลป์  เวลาเรียน  2  คาบ          
แผนการเรียนรู้ที่  3   เร่ือง  ศิลปะตะวนัตกในยคุ  Modernism                    

วันที่  เดือน   พ.ศ.   ผู้สอน  นางสาวสิทธินนัท์  รุ่งทวีทรัพย ์

 
1.  ผลการเรียนรู้           
 วิเคราะห์  อภิปราย  เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก  และรูปแบบ
ตะวันตก  แสดงความคิดเห็นให้ผู ้อ่ืนได้รับรู้ถึงคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย  และสากล 
 

2.  ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดส าคัญ       
 ศิลปะสมยัใหม่  (Modernism)  ศิลปินเร่ิมท่ีจะให้การยอมรับการเขียนภาพเหตุการณ์
ปัจจุบนัร่วมสมยัว่า  มีคุณค่าทางศิลปะไดเ้ท่าเทียมกบัภาพเขียนเร่ืองราวในอดีต  จิตรกรรมแนวใหม่
น้ีสามารถแสดงออกถึงความเป็นปัจเจกของศิลปินไดม้ากกว่าศิลปะท่ีเน้นแต่ความเหมือนจริง  เป็น
จิตรกรรมท่ีมีการเขียนภาพแบบกา้วหน้า  ซ่ึงเน้นอิสระ  ความฉับไวในการเขียน  มีการใช้สีสันท่ี
สดใสผสมผสานหลากหลายเฉดสี 
 

3.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้          
 1. ดา้นความรู้ (K)         
  นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะของศิลปะตะวนัตกในยุคสมยัท่ีส าคัญ  รวมถึงบอก
ประวติัศิลปินท่ีส าคญัของยคุสมยันั้น ๆ ได ้       
 2. ดา้นกระบวนการ (P)        
  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานศิลปะตะวนัตกได้     
 3. ดา้นเจตคติ (A)          
  นกัเรียนเกดิความซาบซ้ึงในคุณค่าความงามของศิลปะตะวนัตก 
 

4.  สาระการเรียนรู้           
 1.  ท่ีมาและแนวคิดของศิลปะยคุ Modernism      
 2.  ลกัษณะของศิลปะในยคุ Post - Impressionist     
 3.  ประวติัและผลงานของ Vincent Van Gogh         
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 4.  ความเป็นมาของศิลปะไทยร่วมสมยั      
 5.  ประวติัและผลงานของ จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต     
 6.  การวิจารณ์ผลงานทศันศิลป์ตามแนวทางของ Feldman 
 

5.  ชิ้นงาน/ภาระงาน             
 น าเสนอ: ศิลปะตะวนัตกในยุคสมยัท่ีส าคัญ  และออกแบบงานศิลปะโดยใช้เทคนิค
วิธีการของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 
 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้           

 ขั้นน า            
 ครูถามถึงรายงานกลุ่มท่ีมอบหมายให้นกัเรียนไปช่วยกนัคน้ควา้    
 ขั้นกิจกรรม           

 1.  นักเรียนออกมาน าเสนอ  เร่ืองศิลปะตะวนัตกในยุคสมยัท่ีส าคัญหน้าชั้นเรียนใน
เร่ืองต่าง ๆ  ดงัน้ี             
  1.1  ลกัษณะของศิลปะตะวนัตกในยคุสมยัต่าง ๆ     
  1.2  ศิลปินท่ีส าคญัในยคุสมยันั้น ๆ       
  1.3  ประวติัศิลปิน        
  1.4  วิจารณ์ผลงานของศิลปิน       
 2.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือหาท่ีนักเรียนในแต่ละกลุ่มไดน้ าเสนอไปแลว้  
 ขั้นสรุป            
 1.  ครูสรุปความรู้เก ีย่วกบัศิลปะตะวนัตกในยุคสมยัท่ีส าคัญทั้ ง  4  ยุคให้นักเรียนฟัง 
อีกคร้ัง  เพ่ือทบทวนความเขา้ใจ        
 2.  นกัเรียนส่งรายงานกลุ่ม  เร่ืองศิลปะตะวนัตก       
 3.  นกัเรียนเตรียมออกแบบงานทศันศิลป์โดยใช้เทคนิควิธีการของศิลปิน 
 

7.  ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์          
 1.  คอมพิวเตอร์          
 2.  เคร่ืองฉาย           
 3.  ส่ือเทคโนโลย ี ตวัอย่างผลงานจิตรกรรมในยุค   Post- Impressionist  ของ  Vincent 
Van Gogh  และจกัรพนัธุ์ โปษยกฤต  จากโปรแกรม Microsoft  PowerPoint   
 4.  รายงานกลุ่ม  เร่ืองประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัตกในยคุสมยัท่ีส าคญั 
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8.  การวัดและประเมินผล     
 1. การวดัและการประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
นักเ รียนสามารถบอกลักษณะของศิลปะ
ตะวันตกในยุคสมัยท่ีส าคัญ  รวมถึงบอก
ประวตัิศิลปินท่ีส าคญัของยคุสมยันั้น ๆ ได้ 

ถามตอบ ขอ้ค  าถาม ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

นักเรียนสามารถวิเคราะห์   วิจารณ์  ผลงาน
ศิลปะตะวนัตกได้ 

น า เ ส น อ ห น้ า    
ชั้นเรียน 

แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

นักเรียนเกดิความซาบซ้ึงในคุณค่าความงาม
ของศิลปะตะวนัตก 

น า เ ส น อ ห น้ า      
ชั้นเรียน 

แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

 

 2. เกณฑก์ารประเมิน 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
3  (ดี) 

(8-10  คะแนน) 
2  (พอใช้) 

(5-7  คะแนน) 
1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

การน าเสนอหน้าชั้นเรียน บุ ค ลิกภาพ ดี   มี ค ว าม
เ ช่ื อ มั่ น ใ น ต น เ อ ง สู ง  
พูดจาฉะฉาน  เตรียมส่ือ
ในการน าเสนอผลงาน 

บุ ค ลิกภาพ ดี   มี ค ว าม
เช่ือมั่นในตนเอง  พูดจา
ติดขดัเล็กน้อย  เตรียมส่ือ
ในการน าเสนอผลงาน 

บุคลิกภาพไม่ดี  ขาด
ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ใ น
ตนเอง  พูดจาติดขัด  
ไม่เต รียมส่ือในการ
น าเสนอผลงาน 

รูปเล่มรายงาน รูป แบบ ถูกต้อ งต าม ท่ี
ก  า ห น ด ใ ห้   มี ค ว า ม
สะอาด  เรียบร้อย  เน้ือหา
สมบูรณ์และถูกตอ้ง 

รูป แบบ ถูกต้อ งต าม ท่ี
ก  าหนดให้  งานค่อนข้าง
สะอาด  เรียบร้อย  เน้ือหา
ไม่สมบูรณ์ 

รูป แบบไ ม่ ถูกต้อ ง
ตามท่ีก  าหนดให้  งาน
ไม่เรียบร้อย  เ น้ือหา
ไม่สมบูรณ์ 

ความตรงต่อเวลาในการ
การส่งรายงาน 

ส่งรายงานตรงตามเวลาท่ี
ก  าหนดให้ 

ส่งรายงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก  าหนดให้เล็กน้อย 

ส่งรายงานช้ามาก 

 
เกณฑ์ระดบัคะแนนและคุณภาพ 
 

ระดบัคะแนน ระดบัคุณภาพ 
8-10  คะแนน ดี 
5-7  คะแนน พอใช้ 

ต ่ากว่า  5  คะแนน ควรปรับปรุง 
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หลักเกณฑ์ในการเลือกภาพผลงานที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิดแฮรี โบรด ี
 

 
 

Artist  Vincent Van gogh        

Title  Wheat Field with Crows       
Type  Oil on Canvas         
Dimensions  50.5 x 103.0 cm.         

Year  1890 
 

คุณสมบติัของส่ือการสอน มี ไม่มี รายละเอียด 
1. ด้านส่วนประกอบการรับรู้ 
 

  มีการใช้เส้นของทางเดินน าสายตาจาก
ระยะใกล้ไปสู่ระยะไกล  การใช้สีใ ห้
ความรู้สึกขัดแยง้กนัในส่วนของท้องฟ้า
กบัทุ่งขา้วสาลี 

2. ด้านโครงสร้าง 
 

  ภาพมีความสมดุลกนั  การเขียนภาพอีกา
ในจังหวะลีลาแบบซ ้ าๆ และเท่า ๆ กนั  
เป็นการน าสายตาไปสู่ท้องฟ้าอันมืดคร้ึม  
มีการส่ือ สัญลักษณ์ ในภาพ  คือ  อีก า        
ซ่ึงแสดงถึงความตาย 

3. ด้านความรู้สึก 
 

  ศิลปินได้ถ่ายทอดถึงความรู้สึกอ้างว้าง  
โดดเด่ียว โศกเศร้า  ส้ินหวงั  ให้ความรู้สึก
สะเทือนใจยิง่นัก 

4. ด้านเทคนิค 
 

  สีน ้ ามันบนผา้ใบ  เขียนเป็นรอยทีแปรง
อยา่งหยาบ  รุนแรง 
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หลักเกณฑ์ในการเลือกภาพผลงานที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิดแฮรี โบรด ี
 

 
 

ช่ือศิลปิน   จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต        
ช่ือผลงาน   กนิรีร า          

เทคนิค   สีน ้ ามนั          
ขนาดผลงาน  37.5 x 55 ซม.        

ปี พ.ศ.  ที่สร้าง  2553 
 

คุณสมบติัของส่ือการสอน มี ไม่มี รายละเอียด 
1. ด้านส่วนประกอบการรับรู้ 
 

  มีการน าเส้นโค้งมาใช้ในตัวภาพเพื่อให้ดู
อ่อนช้อยยิ่งขึ้ น  ใช้สีแบบกลมกลืนแต่มี
การเน้นสีสว่างเพื่อให้งานเกดิจุดสนใจ 
และมีการใช้แสงเงาเพื่อให้ภาพดูมีมิติ 

 
2. ด้านโครงสร้าง 
 

 
 

  
การจัดภาพเ ป็นไปตามหลักของงาน
จิตรกรรมไทยคือ มีจุ ด เ ด่ น   จุด รอง        
ซ้าย-ขวาเท่ าก ันหรือสมดุลกนั   งานมี
ระยะใกล-้ไกล 

3. ด้านความรู้สึก 
 

  ศิลปินต้องการถ่ายทอดความงามของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยเน้นความงาม
ของท่วงท่าท่ีอ่อนช้อย  และเคร่ืองประดับ
ท่ีละเอียด  ประณีต  งดงามยิง่นัก 

4. ด้านเทคนิค 
 

  สีน ้ า มัน บน ผ้า ใ บ   มี ก า ร เ ขี ยน เ ก็บ
รายละเอียดได้อยา่งประณีต  งดงาม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7sOt9LrMAhWBVo4KHVqHDZsQjRwIBw&url=http://www.boysapolclub.com/Forums/index.php?topic=2465.0&psig=AFQjCNH0EQdg_DokqByukFkFEzgTYCW25Q&ust=1462261936887599
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ สาระ  ทศันศิลป์   ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 5         
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เร่ือง  ศิลปะปฏิบติั   เวลาเรียน  2  คาบ       
แผนการเรียนรู้ที่  1   เร่ือง  การสร้างสรรค์และการวิจารณ์ผลงานทศันศิลป์             
วันที่  เดือน   พ.ศ.   ผู้สอน  นางสาวสิทธินนัท์  รุ่งทวีทรัพย ์

 
1.  ผลการเรียนรู้           

 ทดลอง  สร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ตามจินตนาการ  ถ่ายทอดความรู้สึก แนวความคิด
ต่องานศิลปะอยา่งอิสระ โดยศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ  วิเคราะห์  
วิพากษ ์ วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ของตนเองให้ผูอ่ื้นไดร้ับรู้ 
 

2.  ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดส าคัญ       
 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์อย่างมีคุณค่า จะต้องค านึงถึงความงามทางด้าน
สุนทรียภาพ  เช่น  ทศันธาตุเช่ือมโยงถึงหลกัองค์ประกอบศิลป์  อารมณ์ความรู้สึก  เน้ือหาเร่ืองราว  
รวมถึงเทคนิควิธีการ  การน าเทคนิควิธีการของศิลปินมาสอดแทรกในผลงานของตนเอง  จะท าให้
ไดรู้้จกัเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  เพ่ือพฒันาความรู้เก ีย่วกบัความงามให้มีเน้ือหาสาระมากยิง่ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้          
 1. ดา้นความรู้ (K)         
  นกัเรียนสามารถบอกกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองได้  
 2. ดา้นกระบวนการ (P)        
  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้เทคนิควิธีการของศิลปิน         
ท่ีตนเองสนใจ  และวิเคราะห์  วิจารณ์  ผลงานทศันศิลป์ของตนเองตามหลกัการของ  Feldman  ได้
 3. ดา้นเจตคติ (A)         
  นกัเรียนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้ 
 

4.  สาระการเรียนรู้           

 1.  เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน      
 2.  หลกัองค์ประกอบศิลป์        
 3.  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์      
 4.  หลกัการวิจารณ์ผลงานทศันศิลป์ตามแนวทางของ Feldman 
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5.  ชิ้นงาน/ภาระงาน             
 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้เทคนิควิธีการของศิลปิน  และวิจารณ์ผลงาน

ทศันศิลป์ตามแนวทางของ Feldman 
 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้           

 ขั้นน า            

 1.  ครูซักถามนักเรียนถึงรูปแบบงานทัศนศิลป์  รวมถึงเทคนิควิธีการของศิลปินท่ี
น ามาใชใ้นการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ท่ีนกัเรียนสนใจว่า  มีเทคนิควิธีการใดบา้ง    
 2.  นกัเรียนตอบค าถาม     
 ขั้นกิจกรรม           
 ขั้นที่ 1 การบรรยาย         
 1. ครูอธิบายวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์  ดว้ยเทคนิควิธีการของศิลปิน ดงัน้ี 
  1.1  นกัเรียนศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินท่ีนักเรียน
สนใจ              
  1.2  ออกแบบ  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเอง  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์
ท่ีตนเองประทบัใจ  โดยน าเอาทศันธาตุ  เช่น  เส้น  สี  รูปร่าง  รูปทรง  แสงเงา  และพ้ืนผิว  มาใช้
ในงานทศันศิลป์            
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้าง      
 2.  น าเอาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีตนเองสนใจ  มาใช้ใน
ผลงานของตนเอง  โดยค านึงถึงหลกัองค์ประกอบศิลป์ ดงัน้ี     
  2.1  จุดเด่นของภาพ       
  2.2  ความสมดุล        
  2.3  เอกภาพ         
  2.4  จงัหวะ-ลีลา   
  2.5  ความกลมกลืน-ความขดัแยง้      
  2.6  สดัส่วนของภาพ 
 ขั้นที่ 3 การตคีวาม         
 3.  นักเรียนอธิบายเน้ือหา  เร่ืองราว  รวมถึงอารมณ์  ความรู้สึกของผลงานท่ีตนเอง
สร้างสรรค์ข้ึนให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้          
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 ขั้นที่ 4 การประเมนิค่า        
 4.  นักเรียนเขียนวิจารณ์ผลงานศิลปะของตนเองว่า  ดีหรือไม่ดี เพราะเหตุใด โดย
วิเคราะห์ในเร่ืองต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี        
  4.1  ทศันธาตุ  เช่น  เสน้  สี  รูปร่าง  รูปทรง  แสงเงา  และพ้ืนผิว     
  4.2  หลกัองค์ประกอบศิลป์       
  4.3  การส่ือความ  อารมณ์ความรู้สึกของภาพ     
  4.4  ตดัสินคุณค่างานศิลปะของตนเอง        
 ขั้นสรุป  
 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปคุณค่าความงามดา้นสุนทรียศาสตร์ในงานทศันศิลป์  2  มิติ  
 

7.  ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์          

 1.  คอมพิวเตอร์          
 2.  เคร่ืองฉาย           
 3 .  ส่ือเทคโนโลยี ตัวอย่างผลงานทัศนศิลป์  2  มิติ  จากโปรแกรม Microsoft  
PowerPoint  
 4.  ใบความรู้เร่ืองเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน 
 

8.  การวัดและประเมนิผล                                               
 1. การวดัและการประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
นั ก เ รี ย น ส าม า ร ถบ อกกร ะ บ วน ก า ร
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของตนเองได้ 

ถามตอบ ขอ้ค  าถาม ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

นักเรียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์  
โดยใช้เทคนิควิธีการของศิลปินท่ีตนเอง
สนใจ   และวิ เ คราะห์   วิ จ ารณ์   ผลงาน
ทัศนศิลป์ของตนเองตามหลักการของ  
Feldman  ได้ 

ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

นักเรียนเกดิความซาบซ้ึงในคุณค่าความงาม
ของศิลปะตะวนัตก 

ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 
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 2. เกณฑก์ารประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

3  (ดี) 
(8-10  คะแนน) 

2  (พอใช้) 
(5-7  คะแนน) 

1  (ควรปรับปรุง) 
(ต  ่ากว่า  5  คะแนน) 

หลกัองคป์ระกอบศิลป์ สามารถจัดวางภาพได้อย่างดี
เ ยี่ ย ม ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก
องคป์ระกอบศิลป์ 

สามารถจดัวางภาพได้ดี
พ อ ใ ช้ ต า ม ห ลั ก
องคป์ระกอบศิลป์ 

ผลงานขาดหลักการ
องคป์ระกอบศิลป์ท่ีดี 

ความคิดสร้างสรรค ์ สามารถน า เทคนิควิ ธีกา ร
สร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน
มาใช้ในผลงานของตนเองได้  
ง า น มี ค ว า ม แ ป ล ก ใ ห ม่  
น่าสนใจ 

ส า ม า ร ถน า เ ท ค นิ ค
วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ผลงานของศิลปินมาใช้
ในผลงานของตนเองได้ 

คัดลอกผลงานตาม
ตัวอย่างผลงานของ
ศิลปิน 

ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
ผลงาน 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์  และส่ง
งานตรงตามเวลาท่ีก  าหนดให้ 

ผลงานเส ร็จสมบูรณ์  
แต่ส่งงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก  าหนดให้ 

ผลงานไม่เสร็จ  และ
ส่งงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก  าหนดให้ 

 

เกณฑ์ระดบัคะแนนและคุณภาพ 
 

ระดบัคะแนน ระดบัคุณภาพ 
8-10  คะแนน ดี 
5-7  คะแนน พอใช้ 

ต ่ากว่า  5  คะแนน ควรปรับปรุง 
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กจิกรรมศิลปวจิารณ์ 

ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

สิทธินันท์  รุ่งทวีทรัพย์ 
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จิตรกรรม 
 

 
 

Leonardo  Da  Vinci, Mona Lisa, c. 1503-1507 
 

 เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออกด้วยการขีดเขียน  การวาดและระบายสี เพ่ือให้เกดิภาพ
เป็นงานศิลปะท่ีมี 2 มิติเป็นรูปแบน ไม่มีความลึกหรือนูนหนา แต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามี
ความลึกหรือนูนไดค้วามงามของจิตรกรรมเกดิจากการใชสี้ในลกัษณะต่าง ๆ กนั 
    องค์ประกอบส าคญัของงานจิตรกรรมคือ 
    1.  ผูส้ร้างงานหรือ ผูว้าด เรียกว่า จิตรกร 
    2.  วสัดุท่ีใชร้องรับการวาด เช่น กระดาษ ผา้ ผนงัฯลฯ 
    3.  สี เป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงเน้ือหาเร่ืองราวเก ีย่วกบัผลงานงานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะ
ท่ีเกา่แกด่ั้ งเดิมของมนุษย์ เร่ิมตั้ งแ ต่การขีดเขียนบนผนังถ ้ าบนร่างกายบนภาชนะเค ร่ืองใช ้           
ต่าง ๆ จนพฒันามาเป็นภาพวาดท่ีใช้ประดับตกแต่งในปัจจุบัน  การวาดภาพเป็นพ้ืนฐานของงาน
ศิลปะทุกชนิดผูส้ร้างสรรค์งานจิตรกรรม เรียกว่าจิตรกร (Painter)     
 งานจิตรกรรมแบ่งออกได ้2 ชนิด คือ 
    1.  การวาดเสน้  (Drawing)  เป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกาหรือดินสอ ขีดเขียนลงไป
บนพ้ืนผิววสัดุรองรับเพ่ือให้เกดิภาพ การวาดเสน้  คือ  การขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็ก  
หรือเส้นใหญ่ ๆ มักมีสีเดียวแต่ การวาดเส้นไม่ได้จ ากดัท่ีจะต้องมีสีเดียว อาจมีสีหลาย ๆ  สี              
กไ็ด ้การวาดเส้นจัดเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญของงานศิลปะแทบทุกชนิด อย่างน้อยผูฝึ้กฝนงานศิลปะ 
ควรได้มีการ ฝึกงานวาด เส้นให้ เ ช่ียวชาญเสียก ่อ นก ่อนท่ีจะไปท างานด้าน อ่ืน  ๆ ต่อไป 
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183 
 

    2.  การระบายสี  (Painting)  เป็นการวาดภาพโดยการใช้พู่กนัหรือแปรง หรือวสัดุ  
อยา่งอ่ืนมาระบายให้เกดิเป็นภาพ การระบายสี  ต้องใช้ทักษะการควบคุมสีและเคร่ืองมือมากกว่า
การวาดเสน้ผลงานการระบายสีจะสวยงามเหมือนจริงและสมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้น 
 

ประติมากรรม 
 

             
Michelangelo Buonarroti, Pieta, c. 1498-1499                    Auguste Rodin, The Thinker, c. 1902 
 

 เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการสร้างรูปทรง   3  มิติ มีปริมาตรมีน ้ าหนักและกนิ
เน้ือท่ีในอากาศโดยการใช้ว ัสดุชนิดต่าง ๆ   ว ัสดุท่ีใช้สร้างสรรค์งานประติมากรรม จะเป็น
ตวัก  าหนด วิธีการสร้างผลงานความงามของงานประติมากรรม  เกดิจากการแสงและเงา ท่ีเกดิข้ึนใน
ผลงานการสร้าง 
     งานประตมิากรรมท าได้ 3วิธี  คือ 
     1.  การป้ัน (Casting) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุทีเหนียวอ่อนตัวและยึดจับ
ตวักนัไดดี้ วสัดุท่ีนิยมน ามาใช้ป้ัน ได้แก ่ดินเหนียว ดินน ้ ามนั ปูน แป้ง ข้ีผ้ึง กระดาษ หรือข้ีเล่ือย
ผสมกาว เป็นตน้ 
     2.  การแกะสลัก (Carving)  เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุท่ี แข็ง เปราะ โดย
อาศยัเคร่ืองมือ วสัดุท่ีนิยมน ามาแกะ ไดแ้ก ่ไม ้หิน กระจก แกว้ ปูนปลาสเตอร์ เป็นตน้ 
      3.  การหล่อ  (Molding)  เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุท่ีหลอมตัวได้  และกลบั
แข็งตวัได ้โดยอาศยัแม่พิมพ ์ ซ่ึงสามารถท าให้เกดิผลงานท่ีเหมือนกนัทุกประการตั้ งแต่ 2 ช้ินข้ึนไป 
วสัดุท่ีนิยมน ามาใชห้ล่อ ไดแ้ก ่โลหะ ปูน แป้ง แกว้ ข้ีผ้ึง ดิน เรซ่ิน และพลาสติก ฯลฯ 

http://img.online-station.net/_news/2012/1112/64072_004_2.jpg
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   ประเภทของงานประตมิากรรม 
     1.  ประตมิากรรมแบบนูนต า่ (Bas Relief) 
 

 
 

งานประติมากรรมนูนต  ่า (ภาพแกะสลัก) ท่ีปราสาทนครวดั 
 

  เป็นรูปท่ีเป็นนูนข้ึนมาจากพ้ืนหรือมีพ้ืนหลงัรองรับ   มองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้าน
เดียว คือดา้นหนา้  มีความสูงจากพ้ืนไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของรูปจริง ไดแ้กรู่ปนูนแบบเหรียญ รูปนูนท่ีใช้
ประดบัตกแต่งภาชนะ  หรือประดบัตกแต่งอาคารทางสถาปัตยกรรม  โบสถ ์วิหารต่าง ๆ พระเคร่ือง
บางชนิด 
     2.  ประตมิากรรมแบบนูนสูง (High Relief) 
 

 
 

Auguste Rodin, The Gates of Hell, c. 1880-1885 
 

 เป็นรูปต่าง ๆ  ในลกัษณะเช่นเดียวกบัแบบนูนต ่า แต่มีความสูงจากพ้ืนตั้ งแต่คร่ึงหน่ึง
ของรูปจริงข้ึนไป ท าให้เห็นลวดลายท่ีลึก ชัดเจน และและเหมือนจริงมากกว่าแบบนูนต ่าและใช้
งานแบบเดียวกบัแบบนูนต ่า 
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     3.  ประตมิากรรมแบบลอยตวั (Round Relief) 
 

 
 

Michelangelo Buonarroti, David, c. 1501-1504 
  

 เป็นรูปต่าง ๆ  ท่ีมองเห็นได้รอบด้านหรือตั้ งแต่ 4 ด้านข้ึนไป ได้แก  ่ภาชนะต่าง ๆ       
รูปเคารพต่าง ๆ  พระพุทธรูป  เทวรูป รูปตามคตินิยมรูปบุคคลส าคญั และรูปสตัว ์ฯลฯ  
 

การพิมพ์ภาพ 
 

                                   
 

ประหยดั  พงษด์ า, ความรักของแม่, พ.ศ. 2525                         ชลูด น่ิมเสมอ, สุวรรณี, พ.ศ. 2502 
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 การพิมพ์ภาพ  หมายถึง    การถ่ายทอดรูปแบบจากแม่พิมพ์ออกมาเป็นผลงานท่ีมี
ลกัษณะเหมือนกนักบัแม่พิมพ์ทุกประการ   และได้ภาพท่ีเหมือนกนัมีจ านวนตั้ งแต่ 2 ช้ินข้ึนไป   
การพิมพภ์าพเป็นงานท่ีพฒันาต่อเน่ืองมาจากการวาดภาพ  ซ่ึงการวาดภาพไม่สามารถสร้างผลงาน 
2 ช้ิน ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการได ้จึงมีการพฒันาการพิมพ์ข้ึนมาชาติจีนถือว่าเป็นชาติแรก
ท่ีน าเอาวิธีการพิมพม์าใชอ้ยา่งแพร่หลายมานานนบัพนัปี จากนั้นจึงได้แพร่หลายออกไปในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก  ชนชาติทางตะวนัตกได้พฒันาการพิมพ์ภาพข้ึนมาอย่างมากมาย  มีการน าเอา
เคร่ืองจักรกลต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการพิมพ์ ท าให้การพิมพ์มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
       การพิมพภ์าพมีองค์ประกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
    1.  แม่พิมพ ์  เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการพิมพ ์
    2.  วสัดุท่ีใชพิ้มพล์งไป 
    3.  สีท่ีใชใ้นการพิมพ ์
    4.  ผูพิ้มพ ์
      ประเภทของการพิมพ์ การพิมพแ์บ่งออกไดห้ลายประเภทตามลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
    1.  แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการพิมพ ์ได ้2 ประเภท คือ 
          1.1  ศิลปภาพพิมพ์ (GRAPHIC ART) เป็นงานพิมพ์ภาพเพ่ือให้เกดิความสวยงาม
เป็นงานวิจิตรศิลป์ 
          1.2  ออกแบบภาพพิมพ ์(GRAPHIC DESIGN) เป็นงานพิมพ์ภาพประโยชน์ใช้สอย
นอกเหนือไปจากความสวยงาม ไดแ้ก ่หนงัสือต่าง ๆ  บตัรต่าง ๆ ภาพโฆษณา  ปฏิทิน  ฯลฯ จัดเป็น
งานประยกุต์ศิลป์ 
    2.  แบ่งตามประเภทของแม่พิมพ ์  ได ้4 ประเภท คือ 
         2.1  แม่พิมพ์นูน (RELIEF PROCESS) คือ กระบวนการพิมพ์ท่ีพิมพ์จากผิวส่วนท่ี
อยู่สูงบนแม่พิมพ์ ดังนั้ นส่วนท่ีถูกแกะเซาะออกไปหรือส่วนท่ีเป็นร่องลึกลงไปจะไม่ถูกพิมพ ์      
ซ่ึงแม่พิมพใ์นลกัษณะน้ี เช่น แม่พิมพ์แกะไม ้แม่พิมพ์แกะยาง แม่พิมพ์กระดาษแข็ง แม่พิมพ์วสัดุ 
เม่ือเวลาพิมพแ์ม่พิมพเ์หล่าน้ีจะใชเ้คร่ืองมือประเภทลูกกล้ิง ลูกประคบหนัง ทาหมึกลงบนส่วนนูน
ของแม่พิมพ ์แลว้น าไปพิมพ์ลงบนกระดาษอาจจะพิมพ์ ด้วยมือหรือแท่นพิมพ์ หมึกกติ็ดกระดาษ
เกดิเป็นรูปข้ึนมา 
         2.2  แม่พิมพ์ร่องลึก (INTAGLIO PROCESS)  เป็นการพิมพ์โดยให้สีอยู่ในร่องท่ี
ท าให้ลึกลงไปของแม่พิมพโ์ดยใชแ้ผ่นโลหะท าเป็นแม่พิมพ ์(แผ่นโลหะท่ีนิยมใช้คือแผ่นทองแดง) 
และท าให้ลึกลงไปโดยใช้น ้ ากรดกดัซ่ึงเรียกว่า   ETCHING  แม่พิมพ์ร่องลึกน้ีพัฒนาข้ึนโดย
ชาวตะวนัตก  สามารถพิมพ์งานท่ีมีความละเอียด   คมชัดสูง สมยักอ่นใช้ในการพิมพ์หนังสือพระ
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คมัภีร์ แผนท่ี เอกสารต่าง ๆ แสตมป์ ธนบัตร ปัจจุบันใช้ในการพิมพ์งานท่ีเป็นศิลปะและธนบัตร 
         2.3  แม่พิมพ์พ้ืนราบ  (PLANER  PROCESS) เป็นการพิมพ์โดยให้สีติดอยู่บน
ผิวหนา้ท่ีราบเรียบของแม่พิมพ ์ โดยไม่ตอ้งขุดหรือแกะพ้ืนผิวลงไปแต่ใช้สารเคมีเข้าช่วย ภาพพิมพ์
ชนิดน้ีได้แก ่ ภาพพิมพ์หิน  (LITHOGRAPH) การพิมพ์ออฟเซท (OFFSET) ภาพพิมพ์กระดาษ          
(PAPER-CUT) ภาพพิมพค์ร้ังเดียว (MONOPRINT)  
        2.4  แม่พิมพ์ฉลุ (STENCIL PROCESS) เป็นการพิมพ์โดยให้สีผ่านทะลุช่องของ
แม่พิมพ์ลงไปสู่ผลงานท่ีอยู่ด้านหลงั  เป็นการพิมพ์ชนิดเดียวท่ีได้รูปท่ีมีด้านเดียวกนักบัแม่พิมพ์     
ไม่กลับซ้าย เป็นขวา  ภาพพิมพ์ชนิดน้ีได้แกภ่าพพิมพ์ฉลุ (STENCIL)  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม                  
(SILK SCREEN)  การพิมพอ์ดัส าเนา (RONEO) เป็นตน้ 
 

ศิลปะส่ือผสม (Mixed Media Art) 
 

            
นายพูทัย หม่ืนพนัธ์, บันทึกพระเจา้แผน่ดิน 2, พ.ศ. 2550   กมล ทัศนาญชลี, Buddha Footprint, พ.ศ. 2525 
 

 ค าว่า ศิลปะส่ือประสม หรือศิลปะส่ือผสม  หมายถึง ผลงานท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน 
โดยใชเ้ทคนิคและวิธีการของศิลปะทางดา้นทศันศิลป์หลาย ๆ แขวงมาผสมผสานท าให้เกดิผลงาน
ท่ีอยูใ่นช้ินเดียวกนั เนน้หลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจของผูส้ร้าง 
ซ่ึงวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างผลงานส่ือผสมสามารถหาไดจ้ากวสัดุธรรมชาติ เช่น วสัดุจากพืช สัตว์ และ
แร่ วสัดุสงัเคราะห์ เช่น กระดาษ โลหะ เป็นตน้ศิลปะส่ือผสม ซ่ึง ส่ือผสม เป็นผลงานศิลปะในด้าน
วิจิตรศิลป์ ในการน าส่ือมากกว่าสองส่ือ หรือศิลปะมากกว่าสองแขนงมารวมกนัข้ึนไปมาสร้างเป็น
งานช้ินเดียวกนั โดยนิยมใชส่ื้อท่ีแตกต่างกนั มาน าจุดเด่นของแต่ละส่ือมาใชร่้วมกนั 
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วงจรสี (Colour Circle) 

 

 
 

 สีขั้นที่ 1 คือ แม่สี ไดแ้ก ่สีแดง สีเหลือง และสีน ้ าเงิน    
 สีขั้นที่ 2 คือ สีท่ีเกดิจากสีขั้นท่ี 1 หรือแม่สีผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเท่ากนัจะท าให้เกดิ 
สีใหม่ 3 สี ไดแ้ก ่ 
       สีแดง ผสมกบัสีเหลือง ไดสี้สม้ 
                      สีแดงผสมกบัสีน ้ าเงิน ไดสี้ม่วง 
                      สีเหลืองผสมกบัสีน ้ าเงิน ไดสี้เขียว 
    สีขั้นที่ 3 คือ สีท่ีเกดิจากสีขั้นท่ี 1 ผสมกบัสีขั้นท่ี 2 ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะได้สีอ่ืน ๆ
อีก 6  สี คือ 
                      สีแดง ผสมกบัสีสม้  ไดสี้สม้แดง 
                     สีแดงผสมกบัสีม่วง  ไดสี้ม่วงแดง 
                     สีเหลืองผสมกบัสีเขียว ไดสี้เขียวเหลือง 
                     สีน ้ าเงิน ผสมกบัสีเขียว  ไดสี้เขียวน ้ าเงิน 
                    สีน ้ าเงินผสมกบัสีม่วง  ไดสี้ม่วงน ้ าเงิน 
                     สีเหลืองผสมกบัสีส้ม ไดสี้สม้เหลือง 
    สีตรงข้าม  หรือสีตัดกนั หรือสีคู่ปฏิปักษ์ เป็นสีท่ีมีค่าความเข้มของสีตัดกนัอย่าง
รุนแรง ในทางปฏิบติัไม่นิยมน ามาใช้ร่วมกนั เพราะจะท าให้แต่ละสีไม่สดใส  เท่าท่ีควร  การน าสี
ตรงขา้มกนัมาใชร่้วมกนั อาจกระท าไดด้งัน้ี 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjrP-Un-XMAhXFpo8KHcC-DjAQjRwIBw&url=http://www.manfioz.com/principle-of-graphic-design-thai/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95/&psig=AFQjCNERFLB231Ro1rSfvlLcsjpirlZHGQ&ust=1463716518785954
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      1.  ปริมาณของสีท่ีเกดิจากการตดักนัจะตอ้งไม่เกนิ 10% ของพ้ืนท่ีทั้งหมดในภาพ 
      2.  การใชสี้ตดักนัตอ้งมีสีใดสีหน่ึง 80% และอีกสีหน่ึง 20% โดยประมาณ 
      3.  ถา้หากตอ้งใชสี้คู่ตดักนั โดยมีเน้ือท่ีเท่า ๆ กนั จะตอ้งลดความเข้มของสี (Intensity) 
ของสีใดสีหน่ึง หรือทั้งสองสีลง 
 

หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์  
 

          
จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต, กนิรีร า, พ.ศ.2553                     ถวลัย ์ดัชนี, อนาคต, พ.ศ. 2535 
 

 หลกัการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ (Composition) คือ การน าเอาทัศนธาตุ ได้แก ่
จุด  เส้น  รูปร่าง  รูปทรง  น ้ าหนักอ่อนแก ่ บริเวณว่าง  สี  และพ้ืนผิว  มาจัดประกอบเข้าด้วยกนั  
จนเกดิความพอดี เหมาะสม ท าให้งานศิลปะช้ินนั้นมีคุณค่าอย่างสูงสุด ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์
ต่อไปน้ี         
 1.  เอกภาพ (Unity)   
  การรวมกลุ่มกอ้นไม่แตกแยกกระจัดกระจายไปคนละทิศทางจนท าให้ขาด
ความสมัพนัธ์กนั  ในทางทศันศิลป์เอกภาพยงัเป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงเน้ือหาเร่ืองราวท่ีต้องการ
แสดงอยา่งชดัเจนดว้ย 
 2.  ความสมดุล (Balance)        
  คือ เป็นการน าเอาส่วนประกอบท่ีมีรูปลักษณะเหมือนกนั   มาจัดองค์ประกอบ
รวมเขา้ดว้ยกนัให้ประสานกลมกลืนเกดิการถ่วงน ้ าหนักขององค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ในลกัษณะท่ี
พอเหมาะพอดีจนรู้สึกว่ามีความสมดุลอาจด้วยการจัดวางต าแหน่งท่ีตั้ ง  ช่องไฟ  ระยะห่าง  อตัรา

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7sOt9LrMAhWBVo4KHVqHDZsQjRwIBw&url=http://www.boysapolclub.com/Forums/index.php?topic=2465.0&psig=AFQjCNH0EQdg_DokqByukFkFEzgTYCW25Q&ust=1462261936887599
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2tuIxJPNAhVCNo8KHTncBG8QjRwIBw&url=http://hilight.kapook.com/view/107723&psig=AFQjCNFJkBtZBxl4Fz-3LWLFe0l1-kAOlg&ust=1465306870153429
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7sOt9LrMAhWBVo4KHVqHDZsQjRwIBw&url=http://www.boysapolclub.com/Forums/index.php?topic=2465.0&psig=AFQjCNH0EQdg_DokqByukFkFEzgTYCW25Q&ust=1462261936887599
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2tuIxJPNAhVCNo8KHTncBG8QjRwIBw&url=http://hilight.kapook.com/view/107723&psig=AFQjCNFJkBtZBxl4Fz-3LWLFe0l1-kAOlg&ust=1465306870153429
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จ านวน  ขนาดรูปร่าง  และน ้ าหนักอ่อนแก ่ ฯลฯ ท่ีเหมือนกนัหรือเท่า ๆ กนัจนเกดิเป็นเอกภาพ
เดียวกนั 
 3.   จุดสนใจหรือการเน้น (Emphasis)      
  ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของภาพท่ีตอ้งการแสดง   ซ่ึงน าไปสู่การบอกเล่าเน้ือหาของภาพ
ทั้งหมดหรือเป็นจุดท่ีดึงดูดความสนใจให้มอง  ในทางทศันศิลป์จุดสนใจควรมีเพียงจุดเดียว   ซึงอาจ
เป็นส่วนท่ีแสดงความส าคัญหรือมีสีสันสดใสท่ีสุด   นอกจากนั้นยงัเน้นให้เกดิจุดสนใจด้วยการ
สร้างความแตกต่างข้ึนในภาพ  จุดสนใจไม่จ าเป็นจะต้องอยู่จุดก ึ่งกลางเสมอไป   อาจอยู่ส่วนใด  
ส่วนหน่ึงของภาพกไ็ด ้          
 4.  ความกลมกลืน (Harmony)       
  เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์  เพราะความกลมกลืน
จะท าให้ภาพงดงาม และน าไปสู่เน้ือหาเร่ืองราวท่ีน าเสนอ       
 5.  จังหวะลีลา           
  หมายถึง  การเคล่ือนไหวท่ีเกดิจาการซ ้ ากนัขององค์ประกอบ เป็นการซ ้ าท่ีเป็น
ระเบียบ จากระเบียบธรรมดาท่ีมีช่วงห่างเท่าๆ กนั มาเป็นระเบียบท่ีสูงข้ึน ซับซ้อนข้ึนจนถึงขั้นเกดิ
เป็นรูปลกัษณะของศิลปะ  โดยเกดิจากการซ ้ าของหน่วย หรือการสลบักนัของหน่วยกบัช่องไฟ   
หรือเกดิจากการเล่ือนไหลต่อเน่ืองกนัของเส้น สี รูปทรง หรือน ้ าหนกั 
 

หลักการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ 
 ขั้นท่ี 1  การบรรยาย ผูว้ิเคราะห์งานศิลปะจะส ารวจดูส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏแกส่ายตาผูดู้ใน
ทนัทีทนัใด ไดแ้ก ่เสน้ สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว แสงเงา  และวิเคราะห์ถึงเทคนิควิธีการท่ีผูดู้คิดว่า
เป็นวิธีการหรือเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างงานศิลปะช้ินนั้น 
 ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์โครงสร้าง  ผูว้ิ เคราะห์จะเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงท่ีผูว้ิเคราะห์ได้
ส ารวจไวใ้นขั้นแรกคุณภาพของเสน้สีรูปร่างรูปทรง เพ่ือให้เกดิการรับรู้ถึงองค์ประกอบทางศิลปะ
ของผลงานนั้นซ่ึงจะเป็น “ขอ้มูล” ให้กบัการตีความและตดัสินผลงานต่อไป 
 ขั้นท่ี 3 การตีความ  ผูว้ิเคราะห์จะกล่าวหรือแถลงถึงความหมายของผลงานศิลปะท่ีมี
ต่อตนความหมายของศิลปะในท่ีน้ี หมายถึง ความหมายของศิลปะท่ีมีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษยโ์ดยทัว่ ๆ ไปในขั้นตอนน้ีผูว้ิเคราะห์อาจหาข้อสันนิษฐานท่ีเก ีย่วกบัความคิดหรือหลกัการท่ี
สามารถช่วยยนืยนัว่าทาไมผลงานศิลปะนั้นมีผลต่อความคิดเห็นของตนเช่นนั้น 
 ขั้นท่ี 4 การประเมินหรือตัดสินงานศิลปะ  เป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นต้องมีการสืบสวน
ตรวจสอบถึงเจตนา และผลท่ีเกดิของงานศิลปะช้ินนั้น โดยการเปรียบเทียบกบังานศิลปะช้ินอ่ืนท่ี
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คลา้ยคลึงกนัพิจารณาว่ามนัเหมือนหรือต่างกบังานศิลปะช้ินอ่ืนในยคุสมยัเดียวกนัเช่นไร เฟลด์แมน
เนน้ว่าการตัดสินผลงานศิลปะอย่างมีสุนทรียภาพนั้นจะต้องมีเหตุมีผล และใช้หลกัเกณฑ์อย่างมี
คุณธรรม เพราะการตดัสินนั้นเป็นปฏิบติัการท่ีสูงส่ง 
 

ศิลปะเรอเนสซอง 
 

                
Michelangelo Buonarroti, Pieta, c. 1498-1499                 Michelangelo Buonarroti, David, c. 1501-1504 
 

 
Michelangelo Buonarroti, The Last Judgement, c. 1536–1541 

 

 ศิลปะเรอเนสซอง มีต้นก  าเนิดข้ึนในเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีอยู่ในช่วง “ยุคฟ้ืนฟู
ศิลปะวิทยาการ” ศิลปะเรอเนสซองเป็นผลมาจากการน าหลกัการปรัชญาความรู้ในสุนทรียภาพ
ดั้ งเดิม จากศิลปะคลาสสิคของกรีก และโรมนักลับมาใช้อีกคร้ังหน่ึง  ซ่ึงเป็นสมัยแห่งการใช ้     
พุทธิปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงาน ค านึงถึงหลักเหตุผลความเป็นจริงในธรรมชาติ แต่เน้น
ความส าคญัของลกัษณะเฉพาะบุคคล ศิลปะเรอเนสซองภายใตก้ารอุปถมัภข์องกลุ่มบุคคลผูมี้อ านาจ

https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
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ในสังคมท าให้ศิลปกรรมพฒันาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างสูง และได้แพร่สะพดัไปสู่ประเทศต่าง  ๆ       
ทัว่ยโุรป ศิลปะเรอเนสซองแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาไดแ้ก ่
 เรอเนสซอง สมยัเร่ิมต้นตั้ งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 14 เป็นช่วงท่ีศิลปินพยายามสลดั
อิทธิพลศิลปกรรมแบบกอธิคและไบแซนไทน์ออกไปและสร้างรูปแบบทางศิลปกรรมโดยหัน
กลบัมายดึหลกัทฤษฎีแนวมนุษยนิยมในสมยักรีกและโรมนั ศิลปินได้สร้างพฒันาการทางศิลปะใน
สาขาต่างๆอย่างชัดเจนสถาปัตยกรรมนารูปแบบของโรมนัมาต่อเสริมโดยมุ่งเน้นโครงสร้างท่ี
ใหญ่โตโอ่อ่าสง่างามด้านประติมากรรมเน้นความเหมือนจริงตามสัดส่วนและใส่ความนุ่มนวล        
มีชีวิตชีวามากข้ึนส่วนดา้นจิตรกรรมมีพฒันาการในเร่ืองการใช้สีแสงเงาและหลกัทัศนียภาพอย่าง
ถูกตอ้งสวยงาม 
 เรอเนสซอง สมยัรุ่งเรืองหรือยุคทองตั้ งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 15 เป็นช่วงท่ีกรุงโรม
กลายเป็นศูนยก์ลางศิลปกรรมและศิลปินต่างๆได้ผ่านการบ่มเพาะฝีมือและสติปัญญามาจากสมยั
เร่ิมต้นได้พัฒนาถึงจุดสุดยอดสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรมท่ีกา้วหน้ามากท่ี สุดในยุค น้ี
สถาปัตยกรรมยงัคงเน้นความใหญ่โตหรูหราโดยยึดรูปแบบคลาสสิคของกรีกและโรมนัอย่าง
เคร่งครัดและประยกุต์ให้เขา้กบัจุดมุ่งหมายการใช้งานอย่างลงตัวประติมากรรมให้ความส าคัญกบั
ความงดงามเหมือนจริงอนัสมบูรณ์แบบทุกรายละเอียดและด้านจิตรกรรมกถึ็งพร้อมด้วย เทคนิค
วิธีการในแบบเฉพาะตวัของศิลปินท่ีเนน้ความนุ่มนวลพล้ิวไหวสร้างมิติบรรยากาศด้วยสีแสงและ
เงาอยา่งประณีตศิลปินส าคญัในยคุน้ี ไดแ้ก ่ดาวิซีมิเคลนัเจโล และราฟาแอล 
 

ประวัติของมเิคลันเจโล 
 

 
 

 มิเคลนัเจโล ประติมากรผูย้ิ่งใหญ่ชาวฟลอเรนซ์ได้รับการยกย่องว่ามีความโดดเด่น 
มากท่ีสุด จากผลงานแกะสลกัหินอ่อนรูปเปลือยขนาดเท่าคนจริงของเทพแบคคุส  (Bacchus)      

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi40LiEtYbNAhWIQY8KHfxQBIUQjRwIBw&url=http://fookyy.exteen.com/20120903/entry&psig=AFQjCNGYpeTvsQNCkONWbRSb0w9e-9gQIA&ust=1464856271143975
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เทพเจ้าแห่งสุราเมรัย สูง 2.3 เมตรได้อย่างงดงามนอกจากน้ียงัมีผลงานแกะสลกัหินอ่อนรูป          
“ปิเอต้า” (Pieta) และเดวิด เป็นต้น มิเคลนัเจโล ยงัสามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่าง   
ยอดเยีย่มไม่แพก้นั เช่น การวาดภาพลงบนเพดานโบสถ์ ซ่ึงมีลกัษณะโค้งภาพมีเร่ืองราวเก ีย่วกบั   
ต านานของบุคคลท่ีเช่ือมโยงกบัพระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนา  ผลงานจิตรกรรมของ      
มิเคลนัเจโล เต็มเป่ียมไปด้วยพลังแห่งจินตนาการอันตระการตาถึงพร้อมด้วยฝีมือและความ
สรา้งสรรค์อนับรรเจิดจนไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นผลงานจิตรกรรมท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดภาพหน่ึงของโลก 
 เรอเนสซอง สมยัปลายเร่ิมตั้ งแต่เข้าสู่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 วงการศิลปะใน
ช่วงเวลาน้ีมีความขดัแยง้กนัด้านอุดมคติการสร้างสรรค์ศิลปะจึงแยกออกเป็นหลายแนวทางเรียก
ศิลปกรรมในช่วงน้ีว่า “ศิลปะแมนเนอริสม์” ซ่ึงมีลกัษณะผิดแผกไปจากเดิมในด้านสถาปัตยกรรม
ไม่ปรากฏชดันกัยงัคงยดึแบบอย่างมาจากเรอเนสซองสมยัรุ่งเรืองแต่เพ่ิมเติมความหรูหรามากข้ึน
ส่วนประติมากรรมมีการขยายสดัส่วนให้ผิดผนัไปจากธรรมชาติให้อ่อนช้อยมากข้ึนด้านจิตรกรรม
เนน้สร้างลีลาและบรรยากาศให้ดูอ่อนไหวกระจัดกระจายสัดส่วนเบ่ียงเบนพร้อมจะคล่ีคลายไปสู่
ศิลปะรูปแบบใหม่ 
 

ศิลปะลัทธิเรียลลิสม์ (Realism) 
 

          
Edouard  Manet, A Bar at the Folies-Bergère, C. 1882  Edouard  Manet, The Luncheon on the Grass, C.1862-1863 
 

 ศิลปะเรียลลิสม ์ เกดิข้ึนในฝร่ังเศสโดยเป็นการเคล่ือนไหวทางศิลปะท่ีชัดเจนของกลุ่ม
จิตรกรและประติมากรในราวปี ค.ศ. 1830-1880 มีศูนยก์ลางอยู่ท่ีกรุงปารีสกอ่นจะแพร่ความนิยม
ออกไปในระดับสากลในทางประวติัศาสตร์ศิลป์นั้น “เรียลลิสม์” ใช้เรียกการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะของศิลปินกลุ่มหน่ึงท่ีนาเสนอให้เห็นสภาพ “ความเป็นจริง” ในสังคมปัจจุบันขณะนั้นศิลปะ  
และผูส้ร้างงานในแนวน้ีเรียกว่า “เรียลลิสม”์ (Realist) ซ่ึงมีนยัแตกต่างจาก “ศิลปะแบบเหมือนจริง” 
(Realistic) อนัเป็นการลอกเลียนความเหมือนจริงในธรรมชาติหรือเรียกว่า  “ธรรมชาตินิยม” 
(Naturalism) ท่ีมุ่งถ่ายทอดลกัษณะทิวทศัน์ธรรมชาติมากเป็นพิเศษ 
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 ลทัธิเรียลลิสมเ์ป็นกลุ่มท่ียดึหลกัความเป็นจริงท่ีเกดิข้ึนมุ่งเน้นเร่ืองความเหล่ือมลา้ใน
สังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนชนชั้ นล่างสถาปัตยกรรมไม่มีรูปแบบเฉพาะตัวเป็นการผสมผสาน
สถาปัตยกรรมจากท่ีต่าง ๆ มาประยกุต์และใชว้ิทยาการใหม่ๆเขา้มาใชเ้ป็นโครงสร้างเช่นเหล็กหล่อ
และกระจกเป็นต้นด้านประติมากรรมยงัคงมีอิทธิพลของประติมากรรมคลาสสิคและโรแมนติค
ผสมอยูแ่ต่เน้ือหาเร่ิมแสดงออกเก ีย่วกบัชีวิตของสามญัชนมากข้ึน 
 

ประวัติของเอดวัร์ มาเน่ 
 

 
 

 เอดัวร์ มาเน่  เป็นจิตรกรสมัยอิมเพรสชันนิสม์คนส าคัญของประเทศฝร่ังเศสใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 มีความส าคญัในการเขียนภาพสีน ้ ามนั ผูเ้ป็นจิตรกรคนแรกในคริสต์ศตวรรษ   
ท่ี 19 ท่ีเขียนภาพเก ีย่วกบัชีวิตประจ าวนัของคนทัว่ไป มาเน่เป็นจิตรกรคนส าคัญท่ีมีบทบาทในการ
เปล่ียนจากการเขียนภาพแบบเหมือนจริง (Realism) ไปเป็นแบบอิมเพรสชันนิสม์ ภาพ “อาหาร
กลางวนับนลานหญา้” (Le déjeuner surl'herbe) และ “โอลิมเปีย” (Olympia) งานช้ินเอกสองช้ินของ
มาเน่เป็นงานท่ีท าให้เกดิมีความเห็นขดัแยง้กนัมากและเป็นจุดท่ีท าให้จิตรกรหนุ่ม ๆ รุ่นนั้นเร่ิมหัน
มาวาดภาพอิมเพรสชันนิสม์ซ่ึงในปัจจุบันถือกนัว่าเป็นจุดส าคัญของศิลปะท่ีแยกมาเป็น ศิลปะ
สมยัใหม่ 

 
 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAk5W8x5PNAhWGQ48KHbTmBekQjRwIBw&url=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99&bvm=bv.123664746,d.c2I&psig=AFQjCNF1JTmEHsBCfhhAQf9kzJORlN_P0A&ust=1465307859120964
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ศิลปะลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสม์  (Post-Impressionism) 
 

    
Vincent Van Gogh, Starry Night, c. 1889           Vincent Van Gogh, Wheat Field with Crows, c. 1890 
 

 จิตรกรรมลทัธิโพสต์อิมเพรสชนันิสม ์ หรืออิมเพรสชันนิสม์ในยุคหลงัพฒันาการใช้สี
ท่ีร้อนแรงสดใสเสน้ชดัเจน  และเปล่ียนแปลงรูปทรงจากเดิมหรือตัดทอนให้ง่ายข้ึนเน้นการแสดง
อารมณ์ของจิตรกรมากข้ึนจิตรกรส าคญั ไดแ้ก ่ตูลูสโลเตรคเซซาน,โกแกง และวินเซนต์ ฟานกอ๊ก 
(Vincent Van Gogh) จิตรกรชาวดตัซ์ ถนดัในการใช้เส้นท่ีมีพลงัใช้สีสดเข้ม  และตัดกนัเพ่ือแสดง
ความรู้สึกอยา่งมีความหมายผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพธรรมชาติ  และภาพหุ่นน่ิงมีการตวดัฝีแปรง
เป็นเส้นหนาเห็นรอยอย่างชัดเจนฟานกอ๊กหมกหมุ่นกบัการวาดภาพจนประสบปัญหาภาวะทาง
อารมณ์  เขาจึงมกัแสดงความรู้สึกของตนลงไปในภาพด้วยสีสันอนัจัดจ้าน  และร้ิวรอยฝีแปรงบน
พ้ืนผิวท่ีนูนเด่น 
 

ประวัติของวินเซนต์ แวน โก๊ะ 
 

 
 

 วินเซนต์ แวน โกะ๊ เกดิเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม ปี ค.ศ. 1853 ท่ีซันเดิรท์ ย่านบราแบรนท์ 
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ วินเซนต์เป็นบุตรชายคนโต บิดาเป็นนักบวชนิกายโปรแตสแตนท์        

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiro_-aypPNAhUDMY8KHZJTDCEQjRwIBw&url=http://www.biography.com/people/vincent-van-gogh-9515695&psig=AFQjCNGfSH-rtE04m8WCMl4T9prEW8wRug&ust=1465308588402822
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiro_-aypPNAhUDMY8KHZJTDCEQjRwIBw&url=http://www.biography.com/people/vincent-van-gogh-9515695&psig=AFQjCNGfSH-rtE04m8WCMl4T9prEW8wRug&ust=1465308588402822
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiro_-aypPNAhUDMY8KHZJTDCEQjRwIBw&url=http://www.biography.com/people/vincent-van-gogh-9515695&psig=AFQjCNGfSH-rtE04m8WCMl4T9prEW8wRug&ust=1465308588402822
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เม่ือแวนโกะ๊อายุได้ 16 ปี เขาได้ไปฝึกงานขายภาพศิลปะท่ีฮูเกน้ท์ เขาท างานขายภาพทั้ งใน
ลอนดอน และปารีสไปจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1876 วินเซนต์ แวน โกะ๊ ใช้ชีวิตในตัวเมืองปารีส        
ได้สักพกักเ็ร่ิมเบ่ือ เขาจึงออกจากปารีสไป ในปี ค.ศ. 1888 เพ่ือไปยงัเมืองอาเรสทางตอนใต้ของ
ฝร่ังเศษ ท่ีเมืองอาเรสนั้น แวน โกะ๊ ได้เช่าบ้านหลงัหน่ึง แลว้ตกแต่งบ้านด้วยสีเหลืองทั้ งหมด       
เขาหว ังท่ีจะตั้ งกลุ่มศิลปินอิมเพรสเช่นนิสท์ข้ึน ในเดือนตุลาคม จอร์จีนส์ ได้มาอยู่ร่วมกบัเขา        
แต่ ความสัมพนัธ์ของคนทั้ งสองกต็้องขาดสะบั้นลงในคืนวนัคริสตมาส อีฟจอร์จีนส์ ได้โต้เถียง
อยา่งรุนแรงกบั แวน โกะ๊  ท าให้แวน โกะ๊ เกดิบา้เลือดข้ึนมาแลว้ตัดใบหูของตัวเอง ท าให้จอร์จีนส์
จากไป และตวัของเขาเองตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล การแสดงอาการต่าง ๆ ของ แวน โกะ๊ 
นั้นท าให้เห็นถึงสภาพจิตใจและประสาทท่ีผิดปกติ ในท่ีสุดเขากต็้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้า 
เป็นเวลา 1 ปีเต็ม เม่ือ แวน โกะ๊ ออกจากโรงพยาบาล เขาได้ไปอาศัยอยู่กบัศิลปิน นักฟิสิกส์          
ไดป้ระมาณ 2 เดือน และในวนัท่ี 27 กรกฎาคมของปี ค.ศ. 1890 เขาได้ยิงตัวเอง และเสียชีวิตในอีก 
2 วนัต่อมา 
 

ศิลปะไทยร่วมสมยั 
 

       
จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต, กนิรีร า, พ.ศ. 2553         จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต, สุวรรณหงส์ชมถ ้าเพชรพลอย, พ.ศ. 2540 
 

 จากประวติัศาสตร์ชาติไทย นับตั้ งแต่สมยัสุโขทัยเร่ือยมาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
งานศิลปกรรมไทยถูกสร้างสรรค์อยูบ่นพ้ืนฐานความเช่ือเก ีย่วกบัพระพุทธศาสนาและเร่ืองราวจาก
วรรณคดีการคล่ีคลายของศิลปกรรมไทยสู่ศิลปะสมัยใหม่นั้ น มิได้เกดิข้ึนอย่างฉับพลัน แต่มี
ลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะตะวนัตกเข้าสู่ประเทศไทยมาตั้ งแต่สมยัอยุธยา 
ในสมัยนั้ นได้มีการติดต่อการค้ากบัชาวตะว ันตกหลายชาติ เช่น ฝร่ังเศส ฮอลนัดา ซ่ึงความ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7sOt9LrMAhWBVo4KHVqHDZsQjRwIBw&url=http://www.boysapolclub.com/Forums/index.php?topic=2465.0&psig=AFQjCNH0EQdg_DokqByukFkFEzgTYCW25Q&ust=1462261936887599
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtn-z1r-rMAhVLMY8KHUjIAuUQjRwIBw&url=http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/P2394074/P2394074.html&psig=AFQjCNHOyj6MEYkcmg1z7LJGVbZqryPEVA&ust=1463892786537702
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7sOt9LrMAhWBVo4KHVqHDZsQjRwIBw&url=http://www.boysapolclub.com/Forums/index.php?topic=2465.0&psig=AFQjCNH0EQdg_DokqByukFkFEzgTYCW25Q&ust=1462261936887599
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtn-z1r-rMAhVLMY8KHUjIAuUQjRwIBw&url=http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/P2394074/P2394074.html&psig=AFQjCNHOyj6MEYkcmg1z7LJGVbZqryPEVA&ust=1463892786537702
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เจริญกา้วหนา้ในศิลปะสมยัใหม่ได้พฒันาปรับตัวเองอย่างรวดเร็ว จากรูปแบบศิลปะไทยโบราณ
ไปสู่ทศันะอุดมคติ กา้วสู่รูปแบบแนวผสมผสานตะวนัตกอนัหลากหลายตามแนวคิด และทัศนะ
ของศิลปินไทย  การสร้างสรรค์งานศิลปะได้รับกระแสอิทธิพลของศิลปะตะวันตก ซ่ึงมีผลต่อ
แนวคิดและการพัฒนารูปแบบของศิลปินไทยน าไปสู่การค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตนมากกว่าการลอกเลียนแบบ 
 

ประวัติของอาจารย์จักรพันธ์ุ โปษยกฤต 
 

 
 

 อาจารยจ์กัรพนัธุ์ โปษยกฤต เกดิเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ท่ีกรุงเทพมหานคร 
บุตรนายชุบและนางสว่างจันทร์ โปษยกฤต ระยะแรกเข้าศึกษาต่อท่ี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
จากนั้นจึงเขา้ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรไดร้ับการยกยอ่งเชิดชูเกยีรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ทศันศิลป์ (จิตรกรรม) ประจ าปีพุทธศกัราช 2543 ไดร้ับการยกยอ่งเป็น 1 ใน 52 นายช่างเอก ในรอบ 
200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาจารยเ์ป็นศิลปินอิสระท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นจิตรกรรมทั้ งแบบไทย
ประเพณีและศิลปะร่วมสมยั มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง อีกทั้ งผลงานอ่ืน ๆ ได้แก ่งานพุทธศิลป์ 
ประเภทจิตรกรรมฝาผนงัโบสถ ์เช่น โบสถว์ดัตรีทศเทพวรวิหารวดัเขาสุกมิ งานประติมากรรมไทย 
เช่น ประติมากรรมรูปเจา้เงาะกบัเด็กเล้ียงควาย จากเร่ืองสงัข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ท่ีอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั
จงัหวดัสมุทรสงคราม งานหุ่นกระบอก เช่น หุ่นกระบอกเร่ืองสามกก๊ลิลิตตะเลงพ่าย งานซ่อมหุ่น
วงัหนา้ เป็นตน้ 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl-c3cy5PNAhXMOo8KHcCKANsQjRwIBw&url=http://www.clipmass.com/story/29017&bvm=bv.123664746,d.c2I&psig=AFQjCNGF-p0B9c0zqSLEyQ6oSYNdSnrmxA&ust=1465308990381180
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การสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปิน 
 

           การสร้างสรรค์ทางศิลปะ หมายถึง การน าเสนอส่ิงแปลกใหม่ท่ีไม่เคยมีมากอ่น ในทาง
ศิลปะสามารถกระท าโดยการน าวิธีจัดรูปแบบองค์ประกอบศิลปะโดยใช้ทัศนะธาตุ เช่น เส้น สี 
น ้ าหนกั พ้ืนผิว รูปร่าง รูปทรง เป็นส่ือในการถ่ายทอด และผ่านเทคนิคต่าง ๆ ในทางจิตรกรรมอาจ
ใช ้ดินสอสี สีน ้ ามนั สีน ้ า สีอะครายลิค สีฝุ่น หรือเทคนิคผสมการสร้างสรรค์จะประสบความส าเร็จ
เป็นผลงานได้  นอกจากต้องอาศยัความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวก  าหนดแนวทางและรูปแบบแล้ว       
ยงัตอ้งอาศยัสามารถท่ียอดเยีย่มของศิลปิน ซ่ึงเป็นความสามารถเฉพาะตน เป็นความช านาญท่ีเกดิ
จากการฝึกฝนและความพยายามอนัน่าท่ึงเพราะฝีมืออนัเยี่ยมยอดจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีมี
ความงามอนัเยี่ยมยอดได้  นอกจากน้ียงัต้องอาศยัวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์ด้วย
เช่นกนั ว ัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์แบ่งออกเป็นวตัถุดิบท่ีใช้เป็นส่ือในการแสดงออก   และ
เคร่ืองมือท่ีใช้สร้างสรรค์ให้เกดิผลงาน ตามความช านาญของศิลปินแต่ละคน   แนวทางในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินแต่ละคนอาจมีท่ีมาจากแนวทางท่ีต่างกนั   บางคนได้รับแรง   
บนัดาลใจจากความงาม  ความคิด  ความรู้สึก  ความประทบัใจ  แต่บางคนอาจสร้างสรรค์งานศิลปะ      
เพ่ือแสดงออกถึงฝีมืออนัเยีย่มยอดของตนเอง เพ่ือประกาศความเป็นเลิศอย่างไม่มีท่ีเปรียบปานโดย
ไม่เนน้ท่ีเน้ือหาของงาน   และบางคนอาจสร้างสรรค์งานศิลปะจากการใช้วสัดุท่ีสนใจ   โดยไม่เน้น
รูปแบบและแนวคิดใด ๆ เลยกไ็ด  ้
 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
 ศิลปินจะเร่ิมจากกระบวนการคิดและปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี   
 1.  วางกรอบแนวทางจากความคิดรวบยอด (Concept) ในการสร้างสรรค์จากส่ิงท่ี
ประทบัใจ  แรงบนัดาลใจ  (Inspiration) จากเน้ือหาดงักล่าวขา้งตน้ เพียง 1 ประเด็น  
 2.  ศึกษา ค้นควา้ ท าวิจัย (Research) หรือจากผลงานของศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะเก ีย่วกบัเร่ืองนั้น ๆ โดยเฉพาะ       
 3.  สรุปประเด็นท างานออกมากเป็นลกัษณะตัวเอง  โดยการทดลองเทคนิคท่ีจะใช้ใน
การสร้างสรรค์            
 4.  คัดเลือกและสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตนตามจุดประสงค์ท่ีวางไว ้   
หลาย ๆ ช้ิน 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนทัศนศิลป์  
 
 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5 

 

ค าชี้แจง   แบบสมัภาษณ์น้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก ่
 ตอนที่ 1    ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
 ตอนที่ 2   ความคิดเห็นท่ีมีต่อการพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะ
และการประเมินค่า  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ตอนที่  1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
1.  วนั-เดือน-ปี  ท่ีสมัภาษณ์...................................................................................................... 
 เวลาท่ีเร่ิมและส้ินสุดการสมัภาษณ์  ................................น.  ถึง  ...............................น. 
 สถานท่ี ท่ีท าการสมัภาษณ์................................................................................................... 
2.   ช่ือ-นามสกุล  ผูใ้ห้สมัภาษณ์........................................................33..................................... 
 เบอร์โทรศพัท์.................................................................................................................... 
 ต าแหน่ง/หนา้ท่ีรับผิดชอบ..................................................................... ............................. 
 สถานท่ีท างาน.................................................................................................................... 
 เพศ  ...................ชาย  ...................หญงิ  อาย.ุ..................ปี 
 วุฒิการศึกษา 
 .......ปริญญาตรี  สาขา................................................มหาวิทยาลยั................................... 
 .......ปริญญาโท  สาขา................................................มหาวทิยาลยั................................... 
 .......ปริญญาเอก สาขา................................................มหาวิทยาลยั................................... 
 .......อ่ืน ๆ........................................................................................................................... 
3.   ประสบการณ์ดา้นการสอน.............................ปี 
 ระดบัชั้นท่ีสอน....................................................................................................................... 
4.   การบรรยาย/การอบรมสมัมนาทางวิชาการ/ประสบการณ์ดา้นการท างานท่ีนอกเหนือจาก 
 การสอน 
 1........................................................................................................................................ 
 2........................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการพฒันากจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ 
               การประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ความคิดเห็นทั่วไป 

1.   ตามความเห็นของท่าน ผูเ้รียนจะเกดิความรู้สึกซาบซ้ึง เห็นคุณค่าของความงาม 
 ดา้นสุนทรียภาพทางทศันศิลป์ไดอ้ยา่งไร 
........................................................................................................................................................... 
2.   ตามความเห็นของท่าน  เกณฑ์การคัดเลือกกจิกรรมท่ีถ่ายทอดสุนทรียภาพ  ให้ผู ้เรียนเกดิ
ประสบการณ์ทางสุนทรียะไดอ้ยา่งไร 
........................................................................................................................................................... 
3.   จากประสบการณ์ของท่าน  การวิจารณ์ผลงานศิลปะท่ีแสดงออกถึงความงามด้านสุนทรียะและ
การประเมินค่า  ควรเป็นอยา่งไรและประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
........................................................................................................................................................... 
4.   ตามความเห็นของท่าน  กจิกรรมศิลปะวิจารณ์มีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียน 
 เกดิการพฒันาดา้นสุนทรียะและการประเมินค่าหรือไม่  อยา่งไร 
........................................................................................................................................................... 
5.   กจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะควรมีลกัษณะใด  และกจิกรรมศิลปะวิจารณ์ 
 เพ่ือส่งเสริมการประเมินค่า  ควรมีลกัษณะใด 
........................................................................................................................................................... 
6.   ตามความเห็นของท่าน  ขอบเขตเน้ือหาวิชาท่ีเก ีย่วเน่ืองกบัสุนทรียภาพทางทศันศิลป์ท่ีผูเ้รียน 
 ควรศึกษา มีเน้ือหาอะไรบา้ง  และควรมีล าดบัเน้ือหาการสอนอยา่งไร 
........................................................................................................................................................... 
7.   ตามความเห็นของท่าน  ผูส้อนควรน ากระบวนการท างานศิลปะ (ศิลปะปฏิบติั)   
 มาประกอบการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์หรือไม่  เพราะเหตุใด 
........................................................................................................................................................... 
8.   ตามความเห็นของท่าน  รูปแบบวิธีการจดักจิกรรมศิลปวิจารณ์ท่ีน ามาใชใ้นการสอน 
 เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า  ควรมีรูปแบบอยา่งไร 
........................................................................................................................................................... 
9.   ตามความเห็นของท่าน  เน้ือหาสาระในการจดักจิกรรมศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ 
 การประเมินค่าในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ควรเป็นอยา่งไร 
...........................................................................................................................................................  
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10. ตามความเห็นของท่าน  ตวัอยา่งผลงานศิลปะหรือส่ือการสอนในลกัษณะใดท่ีมีความเหมาะสม 
 ต่อการฝึกการวิจารณ์ของผูเ้รียน  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า  
............................................................................................................................. ..............................
11.  ตามความเห็นของท่าน  ในการวดัและประเมินผลกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะ 
 และการประเมินค่าในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ควรเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................. ..............................
12. ตามความเห็นของท่าน  ระยะเวลาในการจดักจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ  
 การประเมินค่าในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีเหมาะสมควรมีเวลาในการเรียนมากเท่าไหร่   
 เพราะอะไร 
............................................................................................................................................................
13.  ตามความเห็นของท่าน  นกัเรียนควรมีคุณสมบติัอยา่งไรท่ีมีความจ าเป็นต่อการวิจารณ์ผลงาน  
 ศิลปะ  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า 
............................................................................................................................................. .............. 
14.  ตามความเห็นของท่าน  ในการจดักจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมิน 
 ค่าในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ผูเ้รียนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก ีย่วกบัการจัดกจิกรรมศิลปวิจารณ์  เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะ  และ          
การประเมินค่าในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  หรือไม่  อยา่งไร 
......................................................................................................................... .................................. 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินสุนทรียะ 
 

ค าชี้แจง 
 แบบประเมินสุนทรียะ  ประกอบดว้ย 
 1.  ภาพผลงานศิลปะ ประเภทจิตรกรรม จ านวน 2 ภาพ แบ่งเป็นภาพผลงานศิลปะของ
ศิลปินไทย จ านวน 1 ภาพ และศิลปินต่างประเทศ จ านวน 1 ภาพ และภาพผลงานศิลปะ ประเภท
ประติมากรรม จ านวน 1 ภาพ ใช้ส าหรับเป็นตัวแทนภาพผลงานศิลปะในการตอบค าถามจากชุด
ค าถาม 
 2.  ชุดค าถาม  ซ่ึงมีค าถามปลายเปิด 8 ค าถาม ตามแนวทางการใช้ค าถามทางทฤษฎี
พฒันาการสุนทรียภาพของ Michael J. Parson ใช้ส าหรับตอบค าถามร่วมกบัภาพผลงานศิลปะ  
จ านวน 3 ภาพ เพ่ือวดัระดับประสบการณ์ทางสุนทรียะของนักเรียน จ านวน 2 คร้ัง คือ กอ่นเรียน 
(Pre-test) 1 คร้ัง และหลงัเรียน (Post-test) 1 คร้ัง โดยชุดค าถาม 8  ค าถาม ประกอบดว้ย (ค าถามตาม
มาตรฐานของ Michael J. Parson, 1987) 
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ภาพผลงานศิลปะส าหรับประเมินสุนทรียะผู้เรียน  ตามทฤษฎีของ  Michael J. Parsons 
 

วิจารณ์ก่อน วิจารณ์หลัง 
 

 
Artist            Michelangelo Buonarroti 
Title            The Last Judgement 
Type            Fresco 
Dimensions                1370 cm × 1200 cm 
Year            1536–1541 

 
 
 
 

 
Artist         Leonardo  Da  Vinci 
Title         The  last  supper 
Type         Tempera and oil on plaster 
Dimensions             460 x 880 cm. 
Year                        1495-1498 
 

 

 
Artist               Michelangelo Buonarroti 
Title David 
Type Marble   
Dimensions    17 ft. 
Year               1501-1504 

 

 
Artist                Michelangelo Buonarroti    
Title                 Pieta 
Type                Marble 
Dimensions     174 x 195 cm. 
Year  1498-1499 
 

https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJs8j86ezMAhWBL48KHRteAO4QjRwIBw&url=https://dambrom.wordpress.com/2013/02/14/the-last-supper-1498-leonardo-da-vinci/&psig=AFQjCNFVuaUUwvb1GAXo9bkRsFF0ZwOCBw&ust=1463977056353970
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJs8j86ezMAhWBL48KHRteAO4QjRwIBw&url=https://dambrom.wordpress.com/2013/02/14/the-last-supper-1498-leonardo-da-vinci/&psig=AFQjCNFVuaUUwvb1GAXo9bkRsFF0ZwOCBw&ust=1463977056353970
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJs8j86ezMAhWBL48KHRteAO4QjRwIBw&url=https://dambrom.wordpress.com/2013/02/14/the-last-supper-1498-leonardo-da-vinci/&psig=AFQjCNFVuaUUwvb1GAXo9bkRsFF0ZwOCBw&ust=1463977056353970
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJs8j86ezMAhWBL48KHRteAO4QjRwIBw&url=https://dambrom.wordpress.com/2013/02/14/the-last-supper-1498-leonardo-da-vinci/&psig=AFQjCNFVuaUUwvb1GAXo9bkRsFF0ZwOCBw&ust=1463977056353970
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วิจารณ์ก่อน วิจารณ์หลัง 
 

 
 

ช่ือศิลปิน        จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต 
ช่ือผลงาน        สวมมงกฏุ 
เทคนิค        สีน ้ามนั 
ขนาดผลงาน        50.8x 63.5 ซม. 
ปี พ.ศ.  ท่ีสร้าง  2534 
 

 

 
 

ช่ือศิลปิน         จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต  
ช่ือผลงาน               พระสรัสวดี    
เทคนิค         สีน ้ามนั 
ขนาดผลงาน          37.5 x 55 ซม. 
ปี พ.ศ.  ท่ีสร้าง       2543 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiItJ_a6OzMAhWHgI8KHZEoBvwQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/493284965405212211/&psig=AFQjCNEV2aGpqgNZu96feUId1FWpSKYIJg&ust=1463976786830791
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjutrq8r7PNAhUDRI8KHZSGATUQjRwIBw&url=http://www.chakrabhand.org/portfolio_data/portfolio/detail.asp?id=48&bvm=bv.124817099,d.c2I&psig=AFQjCNGXLMO8EMQgAHV8JufJ4rsbkGlMxA&ust=1466400975428489
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiItJ_a6OzMAhWHgI8KHZEoBvwQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/493284965405212211/&psig=AFQjCNEV2aGpqgNZu96feUId1FWpSKYIJg&ust=1463976786830791
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjutrq8r7PNAhUDRI8KHZSGATUQjRwIBw&url=http://www.chakrabhand.org/portfolio_data/portfolio/detail.asp?id=48&bvm=bv.124817099,d.c2I&psig=AFQjCNGXLMO8EMQgAHV8JufJ4rsbkGlMxA&ust=1466400975428489
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แบบประเมินสุนทรียะ  
 
 

 
 

Artist  Michelangelo Buonarroti 
Title  The Last Judgement 
Type  Fresco 

Dimensions  1370 cm × 1200 cm 
Year  1536–1541 
 
 

 
 

 
 

https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/xgalleryx/my-gallery/The-Last-Judgement-2.gif?attredirects=0
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ค าชี้แจง  ให้นกัเรียนเขียนตอบความคิดเห็นลงในช่องว่าง 
1.  ขอ้มูลผลงานศิลปะ 

 1.1  ช่ือศิลปิน.........................................................................................   

 1.2  ช่ือผลงาน........................................................................................   

 1.3  เทคนิค............................................................................................   

 1.4  ขนาดผลงาน....................................................................................   

 1.5  ปี ค.ศ. ท่ีสร้าง................................................................................... 
2.  นกัเรียนเห็นอะไรในภาพน้ี 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
3.   นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรเม่ือเห็นภาพน้ี 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
4.  ภาพน้ีเก ีย่วขอ้งกบัเร่ืองราวอะไร 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
5.  นกัเรียนคิดว่าสีในภาพน้ีเป็นอยา่งไร  เป็นสีท่ีดีหรือไม่ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
6.  นกัเรียนคิดว่ารูปร่าง  รูปทรงต่าง ๆ ในภาพน้ีเป็นอยา่งไร  และพ้ืนผิวเป็นอยา่งไร 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
7.   นกัเรียนคิดว่าภาพน้ีวาดยากหรือไม่  อะไรวาดยากท่ีสุด 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
8.   นกัเรียนอยากเปล่ียนแปลงภาพน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
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แบบวัดการประเมินค่า 
 

ค าชี้แจง  ให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย  X  บนค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 

1.     จากภาพ  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  โดยใช้เทคนิค
วิธีการใด  และให้ความรู้สึกอยา่งไร (ภายในและภายนอก)      
 ก.  จุด  ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย  ร่มร่ืน  ข.  สีน ้ า  ให้ความรู้สึกร่าเริง  แจ่มใส  
 ค.  สีน ้ ามนั  ให้ความรู้สึกโดดเด่ียว  อา้งวา้ง ง.  ปาดเป็นทีแปรงให้ความรู้สึกรุนแรง 
 

2.   เสน้ในภาพใด  ให้ความรู้สึกถึงความอ่อนชอ้ย  อ่อนโยน  (ภายใน)    
 

 ก.    ข.    
 

 ค.    ง.  
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http://picpost.mthai.com/pic/76594/1406685.jpg
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http://picpost.mthai.com/pic/76594/1406685.jpg
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj706eAiJrNAhXFQY8KHeslBKsQjRwIBw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=09-09-2013&group=23&gblog=53&psig=AFQjCNEel1aJB6LSmbKQKj7zgrKXCF25Bw&ust=1465531363372459
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj706eAiJrNAhXFQY8KHeslBKsQjRwIBw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=09-09-2013&group=23&gblog=53&psig=AFQjCNEel1aJB6LSmbKQKj7zgrKXCF25Bw&ust=1465531363372459
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6yeSBi5rNAhWDt48KHc0KASEQjRwIBw&url=http://dancespictures.blogspot.com/&bvm=bv.124088155,d.c2I&psig=AFQjCNGMBFTnqrF-CLHlRjo6xsQ5Gy1uZg&ust=1465532037870915
http://picpost.mthai.com/pic/76594/1406685.jpg
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO6IiziJrNAhVIOY8KHY3ADRwQjRwIBw&url=http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19319&psig=AFQjCNEs61HPbV2w7GMRkS-pT09iYMTIqA&ust=1465531466028369
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จงตอบค าถามข้อ 3-4           

 ก.    ข.  
  

 ค.    ง.            
 

3.   ภาพเขียนในขอ้ใด  ส่ือถึงการใชแ้สงเงาไดดี้ท่ีสุด (ภายใน)          
4.   ขอ้ใดเนน้เร่ืองการใชสี้คู่ตรงขา้ม (ภายใน)            
5.   ผลงานทศันศิลป์ในขอ้ใดมีหลกัองค์ประกอบศิลป์ไดค้รบสมบูรณ์ท่ีสุด (ภายใน)   

 ก.    ข .  

 ค.    ง.   
จงตอบค าถามข้อ 6-9  
 
           ก.               ข. 
 
          ค.         ง.   
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivuoePh_jMAhUJr48KHWcVAsMQjRwIBw&url=http://www.featureinc.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%8B/&psig=AFQjCNFWRhktQ90aKbzgsRJnv3vJ2GNTpw&ust=1464362857362614
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6.   คู่สีในขอ้ใดท่ีให้ความรู้สึกขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง (ภายนอก)          
7.   คู่สีในขอ้ใด  ใชใ้นการเขียนภาพทะเล (ภายใน)               
8.   คู่สีในขอ้ใด  ส่ือถึงความสนุกสนาน ร่าเริง (ภายนอก)                      
9.   คู่สีในขอ้ใด  ส่ือถึงความเศร้าหมอง (ภายนอก)                      
10. งานประติมากรรมในขอ้ใดท่ีมีส่วนประกอบท่ีช่วยท าให้จุดเด่นมีความงดงามมากยิง่ข้ึน (ภายใน)   
 

 ก.    ข.   
  

 ค.    ง.     
11.  ผลงานศิลปะในขอ้ใดท่ีเป็นส่ือสะท้อนความเป็นจริงในสงัคม (ภายนอก)  
   

 ก.     ข.    
  

 ค.      ง.          
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12.  จากขอ้ 11  มีหลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์ท่ีดีหรือไม่  อยา่งไร (ภายใน)     
       ก.  ดี  ภาพมีจุดสนใจ  จุดรอง  และฉากหลงั  ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเดียวกนั    
       ข.  ดี  ภาพมีจงัหวะลีลาท่ีอ่อนชอ้ย  งดงาม  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั    
       ค.  ไม่ดี  ภาพขาดความสมดุล  ขาดความน่าสนใจ      
       ง.  ไม่ดี  ภาพส่ือถึงส่ิงเสพติดให้โทษแกร่่างกาย 

13.    ภาพเขียนสีน ้ ามนั  “Wheat Field with Crows”  Vincent 
Van Gogh  แสดงถึงความงามดา้นสุนทรียะในดา้นใดมากท่ีสุด (ภายใน)    
       ก.  เสน้        ข.  สี      
       ค.  รูปร่าง-รูปทรง     ง.  พ้ืนผิว                   
14.  จากขอ้  13  ศิลปินตอ้งการถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึกในดา้นใด (ภายนอก)    
       ก.  ความรักธรรมชาติ    ข.  ความร่าเริง  สดใส    
       ค.  ความเกลียดชงั     ง.  ความส้ินหวงั        
15.  ขอ้ใดกล่าวผิด  (ภายนอก)            
       ก.  ศิลปะไทยมกัเขียนเก ีย่วกบัพุทธศาสนาและวรรณคดี      
       ข.  ศิลปะยคุ  Post- Impressionist  เนน้การถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึก    
       ค.  ศิลปะยคุ  Renaissance  เนน้การถ่ายทอดภาพแบบเหมือนจริง    
       ง.  ศิลปะยคุ  Realism  ถ่ายทอดสภาพความเล่ือมล ้าของสงัคม           
จงตอบค าถามข้อ 16-17               

 ก.    ข.     

 ค.    ง.            
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16.  ภาพใดแสดงออกซ่ึงดุลยภาพแบบสมมาตรได้อยา่งสวยงามท่ีสุด (ภายใน)       
17.  ผลงานทศันศิลป์ในขอ้ใด  น าเสน้โคง้มาใชใ้นภาพ  ท าให้รู้สึกถึงความประณีต  ละเอียดอ่อน   
       มากท่ีสุด  (ภายใน)                                            
18.  ผลงานทศันศิลป์ในขอ้ใด  ให้ความรู้สึกมีความสุข  มีชีวิตชีวา (ภายนอก)    

 ก.    ข.   

ค.    ง.            
19.  จากขอ้ 18  ศิลปินตอ้งการสะทอ้นถึงส่ิงใด  (ภายนอก)      
       ก.  พลงัอ านาจ      ข.  วิถีชีวิต     
        ค.  ธรรมชาติ      ง.  ความวุ่นวาย                       
 

20.   พุทธชินราช  จงัหวดัพิษณุโลก  มีการจดัวางหลกัองค์ประกอบศิลป์ 
      ท่ีดีอยา่งไร (ภายใน)           
       ก.  สดัส่วน    ข.  ความสมดุล  ค.  จงัหวะลีลา  ง.  ถูกทุกขอ้ 

             

ให้นักเรียนเปรียบเทียบภาพทั้ง 2 ภาพนี ้ แล้วตอบค าถามข้อ 21-24   

            ภาพท่ี  1  พุทธประวติัตอน  “มารผจญ”      
         รูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

  
           ภาพท่ี  2  ภาพ  “มารผจญ”  อาจารยถ์วลัย ์ ดชันี    
                   รูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั    
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21.  นกัเรียนคิดว่าภาพ  “มารผจญ”  ทั้งสองภาพ  มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัในดา้นใด  (ภายในและ 
      ภายนอก)            
       ก.  หลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์  ข.  การส่ือความหมาย   
       ค.  ความประณีต  ละเอียดอ่อน  ง.  ถูกทุกขอ้       
22.  ภาพ  “มารผจญ”  ศิลปินตอ้งการถ่ายทอดเน้ือหา  เร่ืองราวถึงส่ิงใด (ภายนอก)   
       ก.  ความงดงามของศิลปะไทย  ข.  ความรุนแรงของสงัคมไทย  
       ค.  ความโหดเห้ียมของเหล่าพญามาร  ง.  ธรรมะยอ่มชนะอธรรม            
23.  จากภาพ  “มารผจญ”  ทั้งสองภาพ  ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง  (ภายในและภายนอก)   
       ก.  ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  ใชสี้วรรณะเยน็      
       ข.  ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  สะทอ้นแง่มุมทางสงัคม     
       ค.  ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมยั  มีการผสมผสานกนัระหว่างศิลปะตะวนัออกและตะวนัตก 
       ง.  ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมยั  มีรูปแบบเฉพาะตวัซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็นไทย           
24.  นกัเรียนคิดว่าภาพใดมีความงามดา้นสุนทรียะมากกว่ากนั  เพราะเหตุใด (ภายนอก)   
       ก.  ภาพท่ี  1  เพราะมีการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ผสมผสาน  ท าให้เกดิความแปลกใหม่ 
       ข.  ภาพท่ี  1  เพราะมีการส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน          
       ค.  ภาพท่ี  2  เพราะมีรูปแบบการเขียนภาพสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีต    
       ง.  ทั้ง  2  ภาพ  มีความงามเท่าๆกนั  เพราะมีการใชท้ศันธาตุ  หลกัองค์ประกอบศิลป์  และ 
            การส่ือความหมายไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

25.   ผลงานประติมากรรม “เสียงขลุ่ยทิพย”์ อาจารยเ์ขียน  ยิม้ศิริ  ไดรั้บแรง 
       บนัดาลใจจากส่ิงใด  (ภายนอก)        
        ก.  การเมือง  การปกครอง    ข.  ความเหมือนจริง    
        ค.  พระพุทธรูปสมยัสุโขทยั   ง.  ส่ิงต่างๆรอบตวั                      
26.  หลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์ผลงานประติมากรรม “เสียงขลุ่ยทิพย”์ ของอาจารยเ์ขียน  ยิม้ศิริ   
       มีความโดดเด่นในเร่ืองใด   (ภายใน)        
       ก.  จงัหวะลีลา   ข.  ความสมดุล     ค.  สดัส่วน  ง.  ถูกทุกขอ้        
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27.  ผลงานทศันศิลป์ในขอ้ใด  ท่ีมีความน่าเกรงขามแต่แอบแฝงไปดว้ยคติธรรมทางพุทธศาสนา   
      (ภายนอก)            

        ก.     ข.     

        ค.     ง.            

28.   ภาพ  “ภิกษุสนัดานกา”  อาจารยอ์นุพงษ ์  จนัทร  สีอะคริลิก 
       บนจีวร  มีการถ่ายทอดเร่ืองราวในแง่มุมใด (ภายนอก)      
       ก.  สะทอ้นการเมืองไทย    ข.  สะทอ้นระบบการศึกษา   
       ค.  สะทอ้นสงัคมในแง่มุมทางพุทธศาสนา ง.  สะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู ่       
29.  ภาพ  “ภิกษุสนัดานกา”  มีความเหมาะสมในการสะทอ้นความดีงามของพระสงฆห์รือไม่  
        เพราะเหตุใด  (ภายนอก)          
        ก.  เหมาะสม  เพ่ือย  ้าเตือนพระสงฆมิ์ให้กระท าความชัว่     
        ข.  เหมาะสม  เพราะพระสงฆบ์างรูปในปัจจุบนัมีพฤติกรรมคลา้ยอีกา    
        ค.  ไม่เหมาะสม  เพราะจะท าให้พระสงฆแ์ตกความสามคัคี     
        ง.  ไม่เหมาะสม  เพราะจะท าให้คนขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนา         
30.   เพราะเหตุใด เราจึงน าเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินมาสร้างสรรค์ใน 
        ผลงานของตนเอง (ภายในและภายนอก)       
        ก.  เพ่ือพฒันารสนิยมให้เป็นท่ียอมรับของสงัคม      
        ข.  เพ่ือให้เกดิความซาบซ้ึงในความงามของธรรมชาติ      
        ค.  เพ่ือพฒันารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ของตนเอง    
        ง.  เพ่ือให้เขา้ใจศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อกจิกรรมศิลปวิจารณ์ 
 

ค าชี้แจง   แบบสอบถามความพึงพอใจฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์  เพ่ือตอ้งการสอบถามความ 
 พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกจิกรรมศิลปวิจารณ์ เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและ 
 การประเมินค่า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั   
 โดยพิจารณาจากเกณฑร์ะดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 
   5  หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยมาก 
   3  หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยปานกลาง 
   2  หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ย 
   1  หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 ผูว้ิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมซ่ึงไม่กระทบกระเทือนนักเรียนแต่อย่างใด    
ขอความกรุณาพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้โดยละเอียด  และท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดับความ
คิดเห็นท่ีตรงกบัความเห็นหรือความรู้สึกท่ีแทจ้ริงเพียงช่องเดียว 
 

 
ขอ้ท่ี 

 
ความคิดเห็น 

ระดบัความคิดเห็น 
เห็นดว้ย 
มากท่ีสุด 

5 

เห็นดว้ย 
มาก 
4 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

3 

เห็นดว้ย 
นอ้ย 
2 

เห็นดว้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

1 

1 ความครบถว้นของเน้ือหาตามเคา้โครง 
แผนการสอน 

     

2 ผูเ้รียนได้รับความรู้และประสบการณ์ 
การเรียนรู้ด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์ 

     

3 นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูและ 
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

     

4 นักเรียนมีโอกาสสนทนาซักถาม 
เม่ือมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจ 

     

5 นักเรียนได้ฝึกการประเมินค่าด้าน 
การวิพากษ ์ วิจารณ์  ผลงานทัศนศิลป์ของ 
ศิลปิน 

     

6 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
เช่ือมโยงความรู้น าไปสู่การสรุป 
สาระส าคญั 
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ขอ้ท่ี 

 
ความคิดเห็น 

ระดบัความคิดเห็น 
เห็นดว้ย 
มากท่ีสุด 

5 

เห็นดว้ย 
มาก 
4 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

3 

เห็นดว้ย 
นอ้ย 
2 

เห็นดว้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

1 

7 ส่ือการเรียนรู้มีความสอดคล้องกบัเน้ือหา
และกจิกรรมการเรียนรู้ 

     

8 ส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในห้องเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนเกดิการเรียนรู้ได้ดียิง่ขึ้น 

     

9 การจดัการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมศิลปวิจารณ์
ท าให้นักเรียนอยากเรียนศิลปะมากยิง่ขึ้น 

     

10 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกจิกรรม 
ศิลปวิจารณ์  เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและ 
การประเมินค่า 

     

 
 

 
ข้อคดิเห็นเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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ภาพประกอบการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงผลงานนักเรียน บรรยากาศการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดการประเมินค่า และแบบทดสอบสุนทรียะ 
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ผลงานทัศนศิลป์เร่ืองการใช้สีคู่ตรงข้าม 
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การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ (ภาพโมนาลิซ่าของ ลีโอดาโด ดาวิซี) ตามแนวทางของ Feldman 
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การน าเสนอเร่ืองประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกในยุคสมัยที่ส าคัญ  
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บรรยากาศการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ (Mixed Media)  โดยใช้เทคนิควิธีการของศิลปิน 
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การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ (Mixed Media) ของตนเอง โดยใช้เทคนิควิธีการของศิลปิน   
และวิจารณ์ผลงานของตนเองตามแนวทางของ Feldman 
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ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะของงานส่ือผสม (Mixed Media) และการวิพากษ์วิจารณ์

ผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียน  ตามแนวทางของ Feldman 
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ผลงานทัศนศิลป์ (Mixed Media) ของนักเรียนที่ได้จากการศึกษาด้วยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ 

เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมนิค่า ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5  
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การท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบประเมนิสุนทรียะ 

แบบวัดการประเมินค่า  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอกิจกรรม  
ศิลปวิจารณ์เพ่ือส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5  
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ช่ือ – สกุล  นางสาวสิทธินนัท์  รุ่งทวีทรัพย ์          
ที่อยู่  37/52  หมู่บา้นศุภวรรณ 1  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ       
  เขตบางแค  จงัหวดักรุงเทพฯ 10160               
ประวัตกิารศึกษา            
 พ.ศ. 2502 ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน  
 พ.ศ. 2502 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม  
 พ.ศ. 2537 ส าเร็จการศึกษาระดบั ปวช. สาขาวิจิตรศิลป์  วิทยาลยัศิลปหัตถกรรม  กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2539 ส าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. สาขาจิตรกรรมไทย  สถาบนัเทคโนโลยี ราชมงคล   
   วิทยาเขตเพาะช่าง         
 พ.ศ. 2542 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 พ.ศ.  2557 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาทศันศิลปศึกษา   
   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ และคณะศึกษาศาสตร์    
   มหาวิทยาลยัศิลปากร                 
ประวัตกิารท างาน          

 พ.ศ. 2543 ช่างเขียนลายรดน ้ า พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร    
 พ.ศ. 2545 ครูทศันศิลป์ โรงเรียนอสัสมัชญั ธนบุรี       
เกียรตปิระวัต ิ           
 พ.ศ. 2554 รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี 5 “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


