
ชดุ วาดสวยด้วยจนิตนาการ 
เลม่ที ่1  

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 

        สัมฤทธ์ิ    ศรีฤาชา 

            ครูช านาญการ 

                                      โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  

กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (ทัศนศลิป์) 



บทเรียนการ์ตูน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

เล่มที่ 1 โลกสวยด้วยทัศนศิลป์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สัมฤทธ์ิ    ศรีฤาชา 

ครูช านาญการ 

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคม เขต 2 

ชุด วาดสวยด้วยจินตนาการ 



ค าน าค าน าค าน า   

 บทเรียนการ์ตูน ชุด วาดสวยด้วยจินตนาการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ศ 12102 ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                         
ตามหลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบ             
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์  มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ                    
และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์คณุคา่งานทัศนศลิป ์ถา่ยทอดความรูส้กึ ความคดิตอ่งาน
ศลิปะอยา่งอสิระ ชืน่ชม และประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั   

 บทเรียนการ์ตูน ชุด วาดสวยด้วยจินตนาการ มีท้ังหมด 6 เล่ม ประกอบด้วย 
   เล่มท่ี 1 โลกสวยด้วยทัศนศิลป์ 
 เล่มท่ี 2 เส้น สี สร้างสรรค์ 
 เล่มท่ี 3 รูปทรงหรรษา 
 เล่มท่ี 4 อุปกรณ์งานศิลป์ 
 เล่มท่ี 5 วาดภาพตามจินตนาการ  
 เล่มท่ี 6 สนุกกับการวาดภาพ  
  ขอขอบพระคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ค าแนะน า ตลอดจนช่วยแก้ไขบทเรียนการ์ตูน                          
ประกอบการเรียนรู้จนส าเร็จ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนการ์ตูนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน                               
ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

สัมฤทธิ์    ศรีฤาชา 

ก 



สารบัญสารบัญสารบัญ   

ข 



ค าชี้แจงการใชบ้ทเรียนการ์ตูนค าชี้แจงการใชบ้ทเรียนการ์ตูนค าชี้แจงการใชบ้ทเรียนการ์ตูน   

1.  บทเรียนการ์ตูนชุด วาดสวยด้วยจินตนาการ มีท้ังหมด 6 เล่ม  

2.  บทเรียนการ์ตูนแต่ละเล่มใช้เวลาในการเรียน 2 ชั่วโมง  ดังนี้ 

       ชั่วโมงที่ 1  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  และท ากิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติที่1  

       ชั่วโมงที่ 2  นักเรียนท ากิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติที่ 2  และท าแบบทดสอบหลังเรียน   

3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  จ านวน  10  ข้อ  เป็นข้อสอบ  

     แบบปรนัย  3  ตัวเลือก  ใช้เวลาท า  15  นาที (ส่งกระดาษค าตอบให้ครูตรวจ) 

4.  นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนการ์ตูน และท าแบบฝึกทักษะปฏิบัติ ด้วยความตั้งใจ 

5.  เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกทักษะปฏิบัติครบถ้วนแล้ว  ให้น าส่งครูผู้สอนเพื่อตรวจให้คะแนน                     

     และแก้ไขข้อบกพร่อง 

6.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  จ านวน  10  ข้อ  เป็นข้อสอบ 

     แบบปรนัย 3  ตัวเลือก  ใช้เวลาท า  15  นาที  (ตรวจค าตอบด้วยตนเอง) 

7.  เปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียน  

     เพื่อดูความก้าวหน้าในการเรียนด้วยตนเอง 

ค 



แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ วิพากษ์             
วิจารณ์คณุคา่งานทัศนศลิป ์ถา่ยทอดความรูส้กึ ความคดิตอ่งานศลิปะอยา่งอสิระ ชืน่ชม และประยกุตใ์ช ้                        
ในชวีติประจ าวนั  

มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู ้  

1.  บรรยายรปูรา่ง รปูทรงท่ีพบในธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

2.  ระบุทัศนธาตุท่ีอยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง  

3.  สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น รูปร่าง  

4.  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ  

5.  วาดภาพเพือ่ถา่ยทอดเรือ่งราวเกีย่วกบัครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน  

ตัวชี้วัด   

 

 1. รูปร่าง  รูปทรง  ที่พบในธรรมชาติและสิ่งสิ่งแวดล้อม อาจมีรูปร่าง รูปทรง                                 

           ท่ีเหมือนกัน หรือ แตกต่างกันก็ได้   

       2. ทัศนธาตุท่ีอยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น  สีรูปร่าง  รูปทรง  

 3. ส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สามารถใช้เส้น  รูปร่างสร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ ได้ 

 4. วิธีการใช้ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ 3  มิติ   

        5.  วาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวตนเองและเพื่อนบ้าน 

        6.  เลือกงานและบรรยายหรือบอกเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ได้ 

สาระส าคัญ 

ง 



          รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น รูปกลม รี สามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยม และกระบอก  

         เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด งานป้ัน  

         และงานพิมพ์ภาพการใชว้สัด ุอปุกรณ ์สรา้งงานทัศนศลิป ์3  มติ ิการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว  

· เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์  

1. บอกและอธิบายความหมายของทศันศลิป์ ได้ถูกต้อง 

2. บอกความส าคญัของทัศนศลิป์ต่อชีวิตประจ าวัน 

3. เห็นคุณคา่ของงานศลิปะ 

จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู ้  

สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู ้  

จ 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  X  ลงในกระดาษค าตอบ  

ให้ตรงกับข้อความที่ถูกต้องที่สุด 

ค าชี้แจง 

 1. ทัศนียภาพ หมายความว่าอย่างไร  
    ก. การมองเห็นภาพท่ีสวยงาม  
    ข. การมองเห็นภาพท่ีน่าเบื่อ 
    ค. การมองเห็นภาพธรรมชาติ 
2. ข้อใดต่อไปนี้ คือทัศนศิลป์ ท้ังหมด 
    ก. ภาพวาด  แกะสลักผลไม้ 
    ข. ป้ันดินน้ ามัน  ทะเล 
    ค. พวงมาลัย  ตะกร้าผัก 
3. “ทัศนศิลป์” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงใด 
    ก. ความงาม  
    ข. ความจริง  
    ค. ความสามารถ 
 4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
    ก. ทัศนศิลป์ คือการวาดภาพ 
    ข. ทัศนศิลป์ คือการป้ัน 
    ค. ถูกทั้ง 2 ข้อ 
5. ภาพใดไม่ใช่ “ทัศนศิลป”์ 
    ก.  
 
 
 
    ข.  
 
    ค.  
 
 

6. อาชีพใดท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์มากท่ีสุด 
    ก. ดารา  
    ข. ช่างทาสี 
    ค. แม่ค้าขายผลไม้  
7. ทัศนศิลป์หมายความว่าอย่างไร 
    ก. ความงามท่ีเกิดจากมองเห็น 
    ข. การรับรู้จากการได้ยิน 
    ค. สิ่งมองเห็นด้วยตาเปล่า 
8. งานทัศนศิลป์ ไม่สัมพันธ์ กับเรื่องใด  
    ก. การท างานป้ัน  
    ข. การเขียนหนังสือ  
    ค. การท าภาพปะติด 
9. ใครก าลังท างานท่ีเกี่ยวกับทัศนศิลป์ 
    ก. กิ่ง อ่านหนังสือ 
    ข. นุ่ม แกะสลักผลไม้ 
    ค. ต้น ท ากับข้าว 
10. ทัศนศิลป์ มีความส าคัญอย่างไร 
    ก. ท าให้ด าเนินชีวิตได้อย่างมีเหตุผล 
    ข. ท าให้เป็นคนมีความเชี่ยวชาญในทุกด้าน 
    ค. ท าให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



สวัสดี ค่ะ คุณครูสมรักษ์ 

ทัศนศิลป์ หมายความว่าอย่างไร คะ  

สวัสดี ใบเตย เราไปหาเพื่อน ๆ ที่ห้องศิลปะ 
กันเถอะ  วันนี้ครูจะพาไปท่องเทีย่วโลก                   
ของทัศนศิลป ์

2 



ทัศนศิลป์ มาจาก 2 ค า 

ใช่หรือเปล่า คะ 

ทัศนศิลป์ คือ งานศิลปะท่ีสามารถรู้ มองเห็น                   
ด้วยสายตาและเข้าใจร่วมกันได้  

3 



มีอะไรบ้าง คะ  

ทัศนศิลป์  มาจากค าว่า 
ทัศนะ=ตา,การมองเห็น  
ศิลป์=ศิลปะ  
ทัศนศิลป์ คือ งานศิลปะทุกแขนง 
ท่ีรับรู้ถึงความงามด้วยตาหรือการมองเห็น  

4 



อืม! ทัศนศิลป์ ส าคัญอย่างไร คะ  

ทัศนศิลป์ ได้แก่งาน การวาดภาพ   
งานปั้น  การแกะสลัก  การพิมพ์ภาพ 

5 



อ๋อ การมองเห็นภาพสวยๆ  

ท าให้เรามีความสุข 

ทัศนศิลป์  มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต           
ของคนเรา เพราะมนุษย์มีความต้องการ                        
ด ้านร่างกาย  ด้านจิตใจ และด้านอารมณ์   

6 



ใช่ค่ะ เวลาไปทะเล 

แล้ว หนูรู้สึกสดชื่นมาก  ค่ะ 

ใช่ครับ การมองเห็นความงามของธรรมชาติ 
ความสงบของท้องทะเล และอื่นๆ เป็น
ทัศนียภาพ  ท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจ  

7 



อ๋อ หนูเข้าใจความส าคัญ                

ของทัศนศิลป์  แล้วค่ะ 

ดังนั้น ทัศนศิลป์ จึงเน้นหนักในด้านการฝึก
ทักษะพื้นฐานต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ เช่นการวาดเส้น ระบายสี ปั้น แกะสลัก 
และทักษะทางความคิดสร้างสรรค์  

8 



ค่ะ  ทัศนศิลป์ก็คืองานศิลปะ ต่างๆ เช่น 

การวาดภาพระบายสี  การป้ัน  การ

พิมพ์ภาพ  การแกะสลัก  ค่ะ 

ถ้าอย่างนั้น ใบเตยสรุปให้ครูฟังหน่อย ครับ 

9 



ทัศนศิลป์  มาจากค าว่า    
              ทัศนะ=ตา,การมองเห็น  
              ศิลป์=ศิลปะ  
ทัศนศิลป์ คือ งานศิลปะทุกแขนงที่รับรู้ถึงความงามด้วยตา               
                  หรือการมองเห็น  
เช่น การวาดภาพระบายสี  การปั้น  การพิมพ์ภาพ   
      การแกะสลัก   

สรุปบทเรียน 

มาสรุปบทเรียนกันอีกครั้ง  ค่ะ 

10 



แบบฝึกทักษะปฏบิัติ 1 

ให้นักเรียนเขียนสรุปบทเรียน ความหมายของทัศนศลิป์ ค าชี้แจง 

ทัศนศิลป์ 

11 

 ชื่อ....................................................................................ช้ัน.............เลขที่......... 



 นักเรียนวาดภาพระบายสี  ภาพธรรมชาติที่ประทับใจ 
ค าชี้แจง 

12 

แบบฝึกทักษะปฏบิัติ 2 

 ชื่อ....................................................................................ช้ัน.............เลขที่......... 



แบบทดสอบหลงัเรียน 

ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  X  ลงในกระดาษค าตอบ ให้ตรงกับข้อความที่ถูกต้องที่สุด 

ค าชี้แจง 

13 

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
    ก. ทัศนศิลป์ คือการวาดภาพ 
    ข. ทัศนศิลป์ คือการป้ัน 
    ค. ถูกทั้ง 2 ข้อ 
2. ใครก าลังท างานท่ีเกี่ยวกับทัศนศิลป์ 
    ก. กิ่ง อ่านหนังสือ 
    ข. นุ่ม แกะสลักผลไม้ 
    ค. ต้น ท ากับข้าว 
3. ทัศนศิลป์หมายความว่าอย่างไร 
    ก. ความงามท่ีเกิดจากมองเห็น 
    ข. การรับรู้จากการได้ยิน 
    ค. สิ่งมองเห็นด้วยตาเปล่า 
4. “ทัศนศิลป์” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงใด 
    ก. ความงาม  
    ข. ความจริง  
    ค. ความสามารถ 
5. งานทัศนศิลป์ ไม่สัมพันธ์ กับเรื่องใด  
    ก. การท างานป้ัน  
    ข. การเขียนหนังสือ  
    ค. การท าภาพปะติด 
 6. ทัศนศิลป์ มีความส าคัญอย่างไร 
    ก. ท าให้ด าเนินชีวิตได้อย่างมีเหตุผล 
    ข. ท าให้เป็นคนมีความเชี่ยวชาญในทุกด้าน 
    ค. ท าให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

7. ภาพใดไม่ใช่ “ทัศนศิลป”์ 
    ก.  
 
 
 
    ข.  
 
    ค.  
 
 
8. ข้อใดต่อไปนี้ คือทัศนศิลป์ ท้ังหมด 
    ก. ภาพวาด  แกะสลักผลไม้ 
    ข. ป้ันดินน้ ามัน  ทะเล 
    ค. พวงมาลัย  ตะกร้าผัก 
9. อาชีพใดท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์มากท่ีสุด 
    ก. ดารา  
    ข. ช่างทาสี 
    ค. แม่ค้าขายผลไม้  
10. ทัศนียภาพ หมายความว่าอย่างไร  
    ก. การมองเห็นภาพท่ีสวยงาม  
    ข. การมองเห็นภาพท่ีน่าเบื่อ 
    ค. การมองเห็นภาพธรรมชาติ 
 



บรรณานุกรม 



บรรณานุกรม 

ฝ่ายวิชาการบริษัทประสานมิตร,ส านักพิมพ์.แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ประสานมิตร. 2551.  

ตาพวนสร้างแซ่ง,โรงเรียน.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง  พ.ศ.  2552 

              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรุงเทพมหานคร : อัดส าเนา. 2552.  

ศึกษาธิการ,กระทรวง.ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว. 2551. 

ศึกษาธิการ,กระทรวง.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2551.  

              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว. 2551. 

 

เว็บไซต ์

วิกิพีเดีย  สารนุกรม. 2559  “ทัศนศิลป์” [ระบบออนไลน์ ] แหล่งที่มา  https://th.wikipedia.org.   

      (17  พฤษภาคม  2559) 
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เฉลยแบบฝึกทกัษะปฏิบัติ  

แนวค าตอบแบบฝึกท่ี 1    

16 

แบบฝึกที่ 2   เกณฑ์การให้คะแนน  

ทัศนศิลป์ 

ทัศนศิลป์ คือ งานศิลปะท่ี
สามารถรู้ มองเห็นด้วยสายตา
และเข้าใจร่วมกัน 

ทัศนะ=ตา,การมองเห็น  

ศิลป์=ศิลปะ  

ทักษะทางความคิดสร้างสรรค์  งานปั้น  

แกะสลัก  
การวาดเส้น ระบายสี  

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 10 คะแนน  คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด 1 
๒. การวางภาพท่ีเหมาะสม 2 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3 
๔. ความประณีตสวยงาม 3 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน 1 



เฉลยแบบทดสอบ 

ก่อนเรียน-หลังเรยีน  
ก่อนเรียน 

หลังเรียน 
 1.ค 

1.ก 2.ค 3.ก 4.ค 5.ข 

6.ข 7.ก 8.ข 9.ข 10.ค 

2.ข 

3.ก 

4.ก 

5.ข 

6.ค 

7.ข 

8.ค 
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9.ข 

10.ค 



ประวัติผูจ้ัดท า 

ชื่อ  นายสมัฤทธิ์    ศรีฤาชา 

วัน  เดือน  ปีเกิด   20  พฤษภาคม  2506 

ต าแหน่ง คร ู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

สังกัด  โรงเรยีนบ้านตาพวนสรา้งแซ่ง   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ประวัติการศึกษา 

2514 

 

จบประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านดงจาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

2521 จบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอ านวยวิทยา 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

2525 จบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรอ้ยเอ็ดวิทยาลยั 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

2530 ครุศาสตรบัณฑิต    วิชาเอก ศลิปศึกษา 

วิทยาลัยครูบุรรีัมย ์
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