
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ค าน า 
 
เอกสารประกอบการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา  2204 -

2101 เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอน โดยยึดจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา  และ
ค าอธิบายรายวิชา ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  แบ่งหน่วยการเรียนออกเป็น    
หน่วย  โดยเนื้อหาสาระประกอบด้วย  หน่วยที่ 1 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  หน่วยท่ี  2 ธาตุทาง
ทัศนศิลป์  หน่วยท่ี 3  พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก  หน่วยท่ี 4  เริ่มต้นกับ Illustrator  หน่วยท่ี 5  
การสร้างไฟล์งานใน Illustrator หน่วยที่ 6 การวาดภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ ใน Illustrator หน่วยที่  7 
การจัดวางวัตถุใน Illustrator หน่วยที่ 8  การจัดวางต าแหน่งภาพและการปรับรูปทรงใน Illustrator 
หน่วยท่ี 9  การท างานกับสีและการระบายสีใน Illustrator ตลอดจนสามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีได้รับ 
ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ 
 ผู้จัดท าหวังว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้เรียน ครูผู้สอน
ตลอดจนผู้ท่ีสนใจ  ซึ่งหากเอกสารเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดท่ีเกิดขึ้น ผู้จัดท าต้องขออภัยและ
ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากทุกท่านด้วยความจริงใจ 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

รายละเอียดรายวิชา 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม 
รหัสวิชา  2204-2101  ช่ือวิชา  องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 
ทฤษฎี   1  ช่ัวโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน  2  หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์รายวิชา 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
2. วิเคราะห์ จ าแนก ธาตุทางทัศนศิลป์ หลักการ และกฎเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์ 
3. ใช้ธาตุทางทัศนศิลป์ในงานองค์ประกอบศิลป์ 
4. จัดวางต าแหน่งภาพ และ จัดวางภาพชนิดต่าง ๆ  โดย 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
2.  จัดพื้นท่ี จุดสนใจของภาพและการเน้น จัดวางต าแหน่งภาพ และจัดวางภาพชนิดต่าง ๆ ตาม

หลักการขององค์ประกอบศิลป์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  การจัดวางวัตถุใน
จอภาพ การใช้พื้นท่ี  สัดส่วน การก าหนด เส้น สี แสง เงา การจัดวางต าแหน่งภาพ และการใช้ชนิด
ของการจัดภาพแบบต่าง ๆ 
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิชาองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  2204-2101 

พฤติกรรม 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
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น้ าหนัก(คะแนนเต็ม) 10 10 10 10 10 10 60  72 60 
1.  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 7 7 5 0 0 0 19 7 3 6 

2.  ธาตุทางทัศนศิลป์ 7 7 5 0 0 0 19 7 3 6 

3.  พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 7 7 5 0 0 0 19 7 3 6 

4.  เริ่มต้นกับ Illustrator 7 7 7 0 0 0 21 5 3 7 

5.  การสร้างไฟล์งานใน Illustrator 7 7 6 0 0 0 20 6 3 6 
6.  การวาดภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ ใน 
Illustrator 

8 7 8 0 0 0 23 1 12 7 

7.  การจัดวางวัตถุด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ใน 
Illustrator 

8 7 8 0 0 0 23 1 6 7 

8.  การจัดวางต าแหน่งภาพและรูปทรงใน 
Illustrator 

8 7 8 0 0 0 23 1 9 7 

9.  การท างานกับสี และระบายสีใน 
Illustrator 

8 7 8 0 0 0 23 1 9 7 

           
           
           
           
           
           

รวม 67 63 60 0 0 0 190  54 59 

ล าดับความส าคัญ 1 2 3        
 
 

ง 



  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

แผนจัดการเรียนรู้  
หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
สาระส าคัญ 
 
 องค์ประกอบของศิลปะหรือ (Composition) นั้นมาจากภาษาละติน โดยค าว่า Post นั้น 
หมายถึง การจัดวาง และค าว่า Comp หมายถึง เข้าด้วยกัน ซึ่งเมื่อน ามารวมกันแล้วในทางศิลปะ 
Composition จึงหมายความถึง องค์ประกอบของศิลปะ การจะเกิดองค์ประกอบศิลป์ได้นั้น ต้องเกิด
จากการอาส่วนประกอบของศิลปะ (Element of Art) มาสร้างสรรค์งานศิลปะเข้าด้วยหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ (Principle of Art) จึงจะเป็นผลงานองค์ประกอบศิลป์ 
 
สาระการเรยีนรู ้
 

1. ความหมายขององค์ประกอบศิลป์  
2. ความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์  
3. องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะ  
4. ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์  
5. การจัดองค์ประกอบของศิลปะ 
6. หลักองค์ประกอบทางศิลปะ 

 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 เมื่อผู้เรียนเรียนรู้จบ ผู้เรียนสามารถ 

1. เขียนความหมายขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
2. อธิบายความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
3. แยกแยะองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะได้ 
4. วิเคราะห์ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
5. จ าแนกการจัดองค์ประกอบของศิลปะได้ 
6. จ าแนกหลักองค์ประกอบทางศิลปะได้ 

 
สมรรถนะประจ าหน่วย 
 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 1  เร่ือง  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 
ค าสั่ง  จงท าเคร่ืองหมาย (  ) ในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 

1. ข้อใดคือความหมายขององค์ประกอบศิลป์ 
 ก. ส่ิงท่ีศิลปินและนักออกแบบใช้เป็นส่ือในการแสดงออกและสร้างความหมายโดยน ามาจัด 
  เข้าด้วยกันและเกิดรูปร่างอันเด่นชัดความเป็นปัจจุบัน 
 ข. ความพอดี ลงตัว อันเป็นรากฐานเนื้อหาของศิลปะ อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญทาง 
  ศิลปะให้ผู้สร้างสรรค์ได้ส่ือสารความคิดของตนเองไปสู่บุคคลอื่น 
 ค.  ส่ิงท่ีมนุษย์ใช้เป็นส่ือในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยน าส่วนประกอบของศิลปะมาจัด 
  วางรวมกันอย่างสอดคล้องกลมกลืนและมีความหมายเกิดรูปร่างหรือรูปแบบต่างๆอัน 
  เด่นชัด 
 ง.  ถูกทุกข้อ 

2.  ข้อใดกล่าวถึงความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ได้ถูกต้อง 
 ก.  ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาต่างๆ  ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องมีความรู้เบื้องต้นด้าน

ศิลปะมาก่อน และศึกษาถึงหลักการองค์ประกอบพื้นฐาน 
 ข.  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ดีนั้น ผู้สร้างสรรค์จะต้องท าความเข้าใจกับองค์ประกอบศิลป์ 
  พื้นฐานเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วผลงานท่ีออกมามักไม่สมบูรณ์ 
 ค.  การจัดองค์ประกอบและการใช้สี  เป็นหลักการที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ให้งานศิลปะเกิด 
  ความงาม 
 ง.  ถูกทุกข้อ 

3.  ข้อใดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะ 
 ก. เนื้อหาและเรื่องราว ข. เนื้อหาและการจัดแต่ง 
 ค. เรื่องราวและการด าเนินเรื่อง ง. เรื่องราวและผลสรุป 

4.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ 
 ก. เส้น ข. สี 
 ค. เอกภาพ ง. รูปร่างและรูปทรง 

5.  ข้อใดคือข้อค านึงในการจัดองค์ประกอบของศิลปะ 
 ก. สัดส่วน ข. ความสมดุล 
 ค. จังหวะลีลา ง. ถูกทุกข้อ 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

6.  ดุลยภาพตรงกับข้อใด 
 ก. วัตถุ 2  ด้าน ต้องมีเท่ากันเท่านั้น  
 ข. ต้องมีความกลมกลืนด้านเรื่องราวท่ีสอดคล้องกัน 
 ค. ความเท่ากัน  เสมอกัน  มีน้ าหนัก หรือความกลมกลืนพอเหมาะพอดี 
 ง. ถูกทุกข้อ 

7.  ความกลมกลืนตรงกับข้อใด 
 ก. Harmony ข.  Contrast 
 ค. Dominance ง.  Balance 

8.  ความสมดุลตรงกับข้อใด 
 ก. Harmony ข.  Contrast 
 ค. Dominance ง.  Balance 

9.  จุดเด่นตรงกับข้อใด 
 ก. Harmony ข.  Contrast 
 ค. Dominance ง.  Balance 

10.  ลักษณะโดดเด่นของเอกภาพคืออะไร 
 ก. ความเด่นชัด ข.  ความเป็นหนึ่งเดียว 
 ค. ปรากฏชัด ง.  สร้างจุดสนใจ 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 
 
 
 
 
ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
เฉลย ง ง ก ค ง ค ก ง ค ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3 



  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 องค์ประกอบของศิลป์หรือ (Composition) นั้นมาจากภาษาละติน โดยค าว่า Post นั้น 
หมายถึง การจัดวาง และค าว่า Comp หมายถึง เข้าด้วยกัน ซึ่งเมื่อน ามารวมกันแล้วในทางศิลปะ 
Composition จึงหมายความถึง องค์ประกอบของศิลปะ การจะเกิดองค์ประกอบศิลป์ได้นั้น ต้องเกิด
จากการเอาส่วนประกอบของศิลปะ (Element of Art) มาสร้างสรรค์งานศิลปะเข้าด้วยหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ (Principle of Art) จึงจะเป็นผลงานองค์ประกอบศิลป์  ความหมายของ
องค์ประกอบศิลป์นั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเอาไว้ 

องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง ส่ิงท่ีศิลปินและนักออกแบบใช้เป็นส่ือในการแสดงออกและสร้าง
ความหมายโดยน ามาจัดเข้าด้วยกันและเกิดรูปร่างอันเด่นชัด (สวนศรี ศรีแพงพงษ์ : 82)  

องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง เครื่องหมายหรือรูปแบบท่ีน ามาจัดรวมกันแล้วเกิดรูปร่างต่างๆ 
ท่ีแสดงออกในการส่ือความหมายและความคิดสร้างสรรค์ (สิทธิศักดิ์  ธัญศรีสวัสด์ิกุล : 56) 

องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงศิลปะท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิดหรือความงาม  ซึ่งประกอบด้วย ส่วนท่ีมนุษย์สร้างขึ้นและส่วนท่ีเป็นการแสดงออกอันเป็นผล
ท่ีเกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ (ชลูด นิ่มเสมอ :18) 

องค์ประกอบศิลป์  หมายถึง ส่วนประกอบต่างๆของศิลปะ เช่น จุด เส้น รูปร่าง ขนาด 
สัดส่วน น้ าหนัก แสง เงาลักษณะพื้นผิว ท่ีว่างและสี (มานิต  กรินพงศ์:51) 

องค์ประกอบศิลป์  คือความงาม ความพอดี ลงตัว อันเป็นรากฐานเนื้อหาของศิลปะ อีกท้ัง
ยังเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญทางศิลปะให้ ผู้สร้างสรรค์ได้ส่ือสารความคิดของตนเองไปสู่บุคคลอื่น           
(สุชาติ เถาทอง , สังคม  ทองม ี, ธ ารงศักดิ์  ธ ารงเลิศฤทธิ์, รอง  ทองดาดาษ: 3) 

จากความหมายต่างๆ  ข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงส่ิงท่ีมนุษย์ใช้เป็นส่ือใน
การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยน าส่วนประกอบของศิลปะมาจัดวางรวมกันอย่างสอดคล้อง
กลมกลืนและมีความหมายเกิดรูปร่างหรือรูปแบบต่างๆอันเด่นชัด 

ซึ่งจากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่าการท่ีจะเกิดผลงานศิลปะดีๆ  สักช้ินนั้นผู้สร้างสรรค์
จะต้องใช้กระบวนการท่ีหลากหลายมาประกอบกันได้แก่ องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ 
องค์ประกอบของศิลปะ และการจัดองค์ประกอบของศิลปะ  มาถ่ายทอดลงในช้ินงานหรือผลงานนั้นๆ
เพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีคุณค่าท้ังด้านความงามและมีคุณค่าทางจิตใจอันเป็นจุดหมายส าคัญท่ีศิลปินทุกคน
มุ่งหวังให้เกิดแก่ผู้ชมท้ังหลาย 

 
 
 
 

หน่วยที่ 1   
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป ์
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ความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
สาขาวิจิตรศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องมีความรู้เบื้องต้นด้านศิลปะมาก่อน และศึกษา
ถึงหลักการองค์ประกอบพื้นฐาน องค์ประกอบท่ีส าคัญการจัดวางองค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงการ
ก าหนดสีในลักษณะต่างๆ เพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจ เพื่อเวลาท่ีสร้างผลงานศิลปะจะได้ผลงานท่ีมี
คุณค่า  ความหมายและความงามเป็นท่ีน่าสนใจแก่ผู้พบเห็น  หากสร้างสรรค์ผลงานโดยขาด
องค์ประกอบศิลป์  ผลงานนั้นอาจดูด้อยค่า หมดความหมายหรือไม่น่าสนใจไปเลย  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบศิลป์นั้นมีความส าคัญอย่างมากในการสร้างงานศิลปะ   

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบศิลป์นั้นมีความส าคัญอย่างมากในการสร้างงานศิลปะ มี
นักการศึกษาด้านศิลปะหลายท่านได้ให้ทรรศนะในด้านความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ท่ีมีต่อการ
สร้างศิลปะไว้ พอจะสรุปได้ดังนี้คือ  

การสร้างสรรค์งานศิลปะให้ได้ดีนั้น ผู้สร้างสรรค์จะต้องท าความเข้าใจกับองค์ประกอบศิลป์
เป็นพื้นฐานเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วผลงานท่ีออกมามักไม่สมบูรณ์เท่าไรนักซึ่งองค์ประกอบหลักของ
ศิลปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหา (ชลูด  นิ่มเสมอ)  

องค์ประกอบศิลป์ เป็นเสมือนหัวใจดวงหนึ่งของการท างานศิลปะ เพราะในงาน
องค์ประกอบศิลป์หนึ่งช้ินจะประกอบไปด้วยการร่างภาพ (วาดเส้น) การจัดวางให้เกิดความงาม    
(จัดภาพ) และการใช้สี (ทฤษฎีสี)  ซึ่งแต่ละอย่างจะต้องเรียนรู้สู่รายละเอียดลึกลงไปอีก องค์ประกอบ
ศิลป์  จึงเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีรวบรวมความรู้หลายๆอย่างไว้ด้วยกัน จึงต้องเรียนรู้ก่อนท่ีจะศึกษาใน
เรื่องอื่นๆ (อนันต์ ประภาโส)  
            องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบและการใช้สี เป็นหลักการท่ีส าคัญในการ
สร้างสรรค์ให้งานศิลปะเกิดความงาม ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม วาดเขียน ประติมากรรม สถาปัตยกรรม
และการพิมพ์ภาพ หากปราศจากความรู้ความเข้าใจเสียแล้วผลงานนั้นๆ ก็จะไม่มีค่าหรือความหมาย
ใดๆ เลย  (สวนศรี  ศรีแพงพงษ์) 
         หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์โดยตรง ท้ังวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์การจัดภาพหรือออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้เกิดคุณค่าความงามนั้น 
การจัดองค์ประกอบศิลป์จะมีบทบาทส าคัญมากท่ีสุด (จีรพันธ์  สมประสงค์: 15) 
        จากทรรศนะต่างๆ สรุปได้ว่า องค์ประกอบศิลป์เป็นหัวใจส าคัญของงานศิลปะทุก
สาขา  เพราะงานศิลปะใดหากขาด  การน าองค์ประกอบศิลป์ไปใช้ ก็จะท าให้งานนั้นดูไม่มีคุณค่า   
ท้ังด้านทางกายและทางจิตใจของผู้ดูหรือพบเห็นขณะเดียวกันก็จะบ่งบอกถึงภูมิความรู้ ความสามารถ
ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วย 
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องค์ประกอบพื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะ เป็นแนวคิด หรือจุดก าเนิดแรกท่ีศิลปินใช้เป็น

ส่ิงก าหนดทิศทางในการสร้างสรรค์ ก่อนท่ีจะมีการสร้างผลงานศิลปะ ประกอบด้วย เนื้อหากับ
เรื่องราว 
            1. เนื้อหาในทางศิลปะ คือ ความคิดท่ีเป็นนามธรรมท่ีแสดงให้เห็นได้โดยผ่านกระบวนการ  
ทางศิลปะ เช่น  ศิลปินต้องการเขียนภาพท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนบท ก็จะแสดงออกโดยการเขียนภาพ
ทิวทัศน์ของชนบทหรือภาพวิถีชีวิตของคนในชนบทเป็นต้น 
            2. เร่ืองราวในทางศิลปะ คือส่วนท่ีแสดงความคิดท้ังหมดของศิลปินออกมาเป็นรูปธรรม
ด้วยกระบวนการทางศิลปะ  เช่น  ศิลปินเขียนภาพช่ือชาวเขา ก็มักแสดงรูปเกี่ยวกับวิถีชีวิต หรือ
กิจกรรมส่วนหนึ่งของชาวเขา นั่นคือเรื่องราวท่ีปรากฏออกมาให้เห็น 
          ประเภทของความสัมพันธ์ของเนื้อหากับเรื่องราวในงานทัศนศิลป์นั้น เนื้อหากับเรื่องราวจะมี
ความสัมพันธ์กันน้อยหรือมาก หรืออาจไม่สัมพันธ์กันเลย หรืออาจไม่มีเรื่องเลยก็เป็นไปได้ท้ังนั้น โดย
ขึ้นกับลักษณะของงาน และเจตนาในการแสดงออกของศิลปิน ซึ่งเราสามารถแยกได้ดังต่อไปนี้คือ 

(1) การเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง 
(2) เนื้อหาท่ีเป็นผลจากการผสมผสานกันของศิลปินกับเรื่อง 
(3) เนื้อหาท่ีเป็นอิสระจากเรื่อง 
(4) เนื้อหาไม่มีเรื่อง  

           2.1 การเน้นเนื้อหาด้วยเร่ือง ได้แก่ การใช้เรื่องท่ีตรงกับเนื้อหา และเป็นตัวแสดง
เนื้อหาของงานโดยตรง  ตัวอย่างเช่น เมื่อศิลปินต้องการให้ความงามทางด้านดอกไม้เป็นเนื้อหาของ
งาน เขาก็จะหาดอกไม้ท่ีสวยงามมาเป็นเรื่องสีสันและความอ่อนช้อยของกลีบดอกจะช่วยให้เกิดความ
งามข้ึนในภาพ  
           2.2  เนื้อหาที่เป็นผลจากการผสมผสานระหว่างศิลปินกับเร่ือง  ในส่วนนี้ศิลปินจะ
เสนอความเห็นส่วนตัว หรือผสมความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปในเรื่อง เป็นการผสมกันระหว่างรูปลักษณะ
ของเรื่องกับจินตนาการของศิลปิน เช่นเรื่องความงามของดอกไม้ โดยศิลปินผสมความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเองลงไปในเรื่องด้วย เขาจะดัดแปลง เพิ่มเติมรูปร่างของดอกไม้ให้งามไปตามทัศนะของเขาและใช้
องค์ประกอบทางศิลปะเป็นองค์ประกอบทางรูปทรงให้สอดคล้องกับความงามของเรื่อง  
            2.3  เนื้อหาที่เป็นอิสระจากเร่ือง เมื่อศิลปินผสมจินตนาการของตนเองเข้าไปใน
งานมากขึ้น ความส าคัญของเรื่องจะลดลง ดอกไม้ท่ีสวยที่เป็นแบบอาจถูกศิลปินตัดทอนขัดเกลา หรือ
เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด จนเรื่องดอกไม้นั้นหมดความส าคัญไปอย่างส้ินเชิง เหลือแต่เนื้อหาท่ีเป็นอิสระ 
การท างานแบบนี้ศิลปินอาศัยเพียงเรื่อง เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเดินทางห่างออกจากเรื่องจนหายลับไป 
เหลือแต่รูปทรงและตัวศิลปินเองท่ีเป็นเนื้อหาของงาน กรณีนี้เนื้อหาภายในซึ่ง  หมายถึงเนื้อหาท่ี
เกิดขึ้นจากการประสานกันของรูปทรงจะมีบทบาทมากกว่าเนื้อหาภายนอก หรือบางครั้งจะไม่แสดง
เนื้อหาภายนอกออกมาเลย  

 องค์ประกอบพ้ืนฐานด้านนามธรรมของศิลปะ 
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           2.4 เนื้อหาไม่มีเร่ือง ศิลปินบางประเภท ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เรื่องเป็นจุดเริ่มต้น 
งานของเขาไม่มีเรื่อง มีแต่รูปทรงกับเนื้อหา โดยรูปทรงเป็นเนื้อหาเสียเองโดยตรง เป็นเนื้อหาภายใน
ล้วนๆ เป็นการแสดงความคิด อารมณ์ และบุคลิกภาพของศิลปินแท้ๆ ลงไปในรูปทรงท่ีบริสุทธิ์ งาน
ประเภทนี้จะเห็นได้ชัดในดนตรีและงานทัศนศิลป์ท่ีเป็นนามธรรมและแบบนอนออบเจคตีฟ  

 
 
 
 

องค์ประกอบศิลป์ เป็นเรื่องท่ีผู้เรียนศิลปะทุกคนต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐาน เพื่อท่ีจะน าไปใช้ได้
ให้เกิดประสิทธิภาพในการออกแบบโครงสร้างหรือรูปร่างของภาพ แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบต่างๆ ได้ เช่น การจัดวางส่ิงของเพื่อตกแต่งบ้าน , การจัดส านักงาน,การจัดโต๊ะอาหาร, จัด
สวน, การออกแบบปกรายงาน, ตัวอักษร, และการจัดบอร์ดกิจกรรมต่างๆ สามารถน าไปใช้กับการ
ออกแบบอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีซึ่งเหล่านี้ เราต้องอาศัยหลักองค์ประกอบศิลป์ท้ังส้ิน 

ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ที่ส าคัญ 
       ซึ่งจะเป็นส่วนท่ีเราน ามาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทุกรูปแบบได้ดี ให้น่าสนใจ และมีความ
สวยงาม ดังนี้ 
 

 เส้น ( Line)   
       เกิดจากจุดท่ีเรียงต่อกัน หรือเกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทางต่างๆ มีหลายลักษณะ เช่น ต้ัง 
นอน เฉียง โค้ง ฯลฯ เส้น เกิดจากเคล่ือนท่ีของจุด หรือถ้าน าจุดมาวางเรียงต่อๆ กันก็จะเกิดเป็น    
เส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ท าหน้าท่ีเป็นขอบเขตของท่ีว่าง รูปร่าง รูปทรง สี 
น้ าหนัก รวมท้ังเป็นแกนหลักโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงต่างๆ 
       เส้นเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึก
และอารมณ์ด้วย การสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ 
เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นท้ังสองชนิดนี้เมื่อน ามาจัดวางในลักษณะต่างๆ กันและให้ความหมาย 
ความรู้สึก ท่ีแตกต่างกันออกไปด้วย 

       ลักษณะของเส้น 
       เส้นมีจุดเด่นท่ีน ามาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ท าให้เกิดรูปร่างรูปทรงต่างๆ มากมาย เพื่อ
ต้องการส่ือให้เกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ จากการสร้างสรรค์ของงาน 

1. เส้นต้ัง หรือ เส้นด่ิง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่นเป็น 
สัญลักษณ์ของความซื่อตรง 

 
 
 

 ส่วนประกอบขององค์ประกอบของศิลป์ 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1  ลักษณะของเส้นโค้งแบบคล่ืน 
ที่มา : อรวรรณ  สิทธิสาร  2560. 

 
2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย 

 
 
 
 

รูปที่ 1.2  ลักษณะของเส้นโค้งแบบคล่ืน 
ที่มา : อรวรรณ  สิทธิสาร  2560. 

 
3. เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคล่ือนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง 

 
 
 
 

รูปที่ 1.3  ลักษณะของเส้นโค้งแบบคล่ืน 
ที่มา : อรวรรณ  สิทธิสาร  2560. 

 
4. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก เคล่ือนไหว อย่างเป็น

จังหวะมีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง 
 
 
 

รูปที่ 1.4  ลักษณะของเส้นโค้งแบบก้นหอย 
ที่มา : อรวรรณ  สิทธิสาร  2560. 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 
5. เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคล่ือนไหวอย่างช้า ๆ ล่ืนไหล ต่อเนื่อง สุภาพ

อ่อนโยน นุ่มนวล 
 
 
 

รูปที่ 1.5  ลักษณะของเส้นโค้งแบบคล่ืน 
ที่มา : อรวรรณ  สิทธิสาร  2560. 

 
6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทางท่ี 

หมุนวน ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคล่ือนไหวท่ีไม่ส้ินสุด 
 
 
 
 

รูปที่ 1.6  ลักษณะของเส้นโค้งแบบก้นหอย 
ที่มา : อรวรรณ  สิทธิสาร  2560. 

 
7. เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง การเปล่ียนทิศทาง

ท่ีรวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง 
 
 
 
 

รูปที่ 1.7  ลักษณะของเส้นโค้งวงแคบ 
ที่มา : อรวรรณ  สิทธิสาร  2560. 

 
8. เส้นประ ให้ความรู้สึกท่ีไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความเครียด 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.8  ลักษณะของเส้นปะ 
ที่มา : อรวรรณ  สิทธิสาร  2560. 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ความส าคัญของเส้น 
       - ใช้ในการแบ่งท่ีว่างออกเป็นส่วนๆ 
       - ก าหนดขอบเขตของท่ีว่าง หมายถึง ท าให้เกิดเป็นรูปร่าง (Shape) ขึ้นมา 
       - ก าหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ท าให้มองเห็นรูปทรง (Form) ชัดขึ้น 
        - ท าหน้าท่ีเป็นน้ าหนักอ่อนแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น 
       - ให้ความรู้สึกด้วยการเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูป และโครงสร้างของภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.9  ลักษณะของเส้น 
ที่มา :  http://55060081nichapat.blogspot.com/2013/11/blog-post_9.html 

 
 รูปร่างและรูปทรง 

รูปร่าง (Shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ ส่ิงของเครื่องใช้ คน สัตว์ 
และ พืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ  มีความกว้างและความยาว  รูปร่างและรูปทรง  แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท  คือ 

-  รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึงรูปร่างท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ  เช่น  คน  สัตว์  และพืช  เป็นต้น 
        -   รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape)  หมายถึง  รูปร่างท่ีมนุษย์สร้างขึ้น        
มีโครงสร้างแน่นอน  เช่น  รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม  และรูปวงกลม  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.10  รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต 
ที่มา :  http://ruksinrspa.blogspot.com/2010/09/blog-post_4703.html 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

-  รูปร่างอิสระ (Free Shape)  หมายถึง  รูปร่างท่ีเกิดขึ้นตามความต้องการของ                 
ผู้สร้างสรรค์  ให้ความรู้สึกท่ีเป็นเสรี ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอนของตัวเอง  เป็นไปตามอิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อม  เช่น  รูปร่างของหยดน้ า  เมฆ  และควัน  เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.11  รูปร่างอิสระ 
ที่มา :  http://ruksinrspa.blogspot.com/2010/09/blog-post_4703.html 

 
        -  รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างท้ังหมดของวัตถุท่ีปรากฏแก่สายตาใน
ลักษณะ 3 มิติ  คือมีท้ังส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนาหรือลึก คือ จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อท่ี
ภายใน มีปริมาตร และมีน้ าหนัก 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.12  รูปทรง 
ที่มา :  https://riendee.files.wor dpress.com/2012/05/1s.jpg 

 

   น้ าหนักอ่อน-แก่ (Value)  หมายถึง  จ านวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่าง ๆ และแสงเงา
ตามท่ีประสาทตารับรู้  เมื่อเทียบกับน้ าหนักของสีขาว-ด า  ความอ่อนแก่ของแสงเงาท าให้เกิดมิติ  เกิด
ระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1.13  น้ าหนักอ่อน-แก ่
ที่มา :  https://artchulabhorn.files.wordpress.com/2011/08/prn42.jpg 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ความส าคัญของค่าน้ าหนัก 
 1.  ให้ความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น  หรือรูปทรงกับท่ีว่าง 
 2.  ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว 
 3.  ให้ความรู้สึกเป็น  2  มิติแก่รูปร่าง  และความเป็น  3  มิติแก่รูปทรง 
 4.  ท าให้เกิดระยะความต้ืน-ลึก  และระยะใกล้-ไกลของภาพ 
 5.  ท าให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ 
 

 สี (Color)   หมายถึง   ส่ิงท่ีปรากฏอยู่ท่ัวไปรอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสีท่ีเกิดขึ้นเองใน 

ธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น สีท าให้เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมาย  เช่นท าให้รู้สึกสดใส ร่าเริง 
ต่ืนเต้น หม่นหมอง หรือเศร้าซึมได้ เป็นต้น 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.14  สี 
ที่มา :  http://1.bp.blogspot.com/_HwcBxMCG92U/TIsyTQ06T0I/AAAAAAAAACI/zL-

uYrmyePM/s1600/Clip_25.jpg 
 

สีแต่ละสีท่ีมีอยู่ในวัตถุต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึก นึกคิด ของมนุษย์ เช่น  
- สีแดง กล้าหาญ อันตราย เร้าใจ สะดุดตา 
- สีเหลือง สว่างท่ีสุด บริสุทธิ์ แจ่มใส เล่ือมใส 
- สีน้ าเงิน สงบ สุขุม สันติภาพ ภูมิฐาน 
- สีเขียว ความหวัง สดช่ืน ชุ่มช่ืน ร่มเย็น 
- สีม่วง ร่ ารวย โอ่อ่า งอกงาม 
- สีส้ม ร้อนแรง สนุกสนาน รื่นเริง เปรี้ยว 
- สีขาว สะอาด บริสุทธิ์ กระจ่างแจ้ง มั่นคง เบา 
- สีด า เศร้า ความตาย หนัก 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 พื้นผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะผิว หมายถึง ลักษณะภายนอกของวัตถุท่ีมองเห็นและ
สัมผัสพื้นผิวได้ แสดงความรู้สึกหยาบ ละเอียด ขรุขระ มัน ด้านเป็นเส้น เป็นจุด จับดูแล้วสะดุดมือ 
หรือสัมผัสได้จากความรู้สึกผิวเป็นทัศนธาตุท่ีน ามาประกอบในการสร้างงานศิลปะ ลักษณะผิวท่ี
แตกต่างกันจะท าให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกัน 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1.15  ลักษณะพื้นผิว 
ที่มา :  https://preede.files.wordpress.com/2011/09/40.jpg 

 
 

 

การจัดองค์ประกอบของศิลปะ  มีหลักท่ีควรค านึงอยู่  5  ประการคือ 
1.  สัดส่วน (Proportion) 
2.  ความสมดุล (Balance) 
3.  จังหวะลีลา (Rhythm) 
4.  การเน้น (Emphasis) 
5.  เอกภาพ (Unity) 

 
 

 
 

เป็นหลักส าคัญส าหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะ   เนื่องจากผงงานศิลปะใดๆ         
ก็ตามล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูปทรงและคุณค่าทางด้านเรื่องราว  คุณค่า
ทางด้านรูปทรงเกิดจากการน าเอาองค์ประกอบต่าง   ๆ  ของศิลปะ อันได้แก่ เส้น สี แสงและเงา 
รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงาม ซึ่งแนวทางในการน าองค์ประกอบ
ต่าง  ๆ มาจัดรวมกันนั้นเรียกว่า  การจัดองค์ประกอบศิลป์  (Art Composition) โดยมีหลักการจัด
ตามท่ีจะกล่าวต่อไป  อีกคุณค่าหนึ่งของงานศิลป์  คือ  คุณค่าทางด้านเนื้อหาเป็นเรื่องราว  หรือสาระ
ของผลงานท่ีศิลปินผู้สร่างสรรค์ต้องการท่ีจะแสดงออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัส รับรู้โดยอาศัยรูปลักษณะ  
ท่ีเกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์นั่นเอง หรืออาจกล่าวได้ว่าศิลปินน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวผ่าน
รูปลักษณะท่ีเกิดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลป์ 

 การจัดองค์ประกอบของศิลปะ 

 

 หลักองค์ประกอบทางศิลปะ 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ถ้าองค์ประกอบท่ีจัดขึ้นไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวท่ีน าเสนองานศิลปะนั้นก็จะขาดคุณค่า
ทางความงามไป   ดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป์จึงมีความส าคัญในการสร้างสรรค์งานศิลป์เป็น  
อย่างยิ่งเพราะจะท าให้งานศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์ ดังนี้ 

1. เอกภาพ (Unity)  หมายถึง  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ความสอดคล้อง
กลมกลืน  เป็นหน่วยเดียวกัน ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่
กระจัดกระจาย โดยการจัดระเบียบของรูปทรง  จังหวะ เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้ ส่ืออารมณ์
ความรู้สึก  ความหมายได้ง่ายและรวดเร็ว 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1.16  ภาพที่มีเอกภาพ 
ที่มา : https://krittayakorn.wordpress.com/2013/03/20/unity/ 

 

 
 
 
 

 
รูปที่ 1.17  ภาพที่มีเอกภาพจากความประสานกันของของเส้น รูปทรง พื้นผิวและวัสดุ 

ที่มา : http://watkadarin.com/E-
(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.9unity/unity.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.18  เอกภาพจากความเหมือนของรูปร่าง แม้จะมีขนาดต่างกัน 
ที่มา : http://watkadarin.com/E-

(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.9unity/unity.htm 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.19  รูปร่างเดิมแต่น้ าหนักเปล่ียนไป เกิดเอกภาพของเส้นแนวตั้งและแนวนอน 
ที่มา : http://watkadarin.com/E-

(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.9unity/unity.htm 
 

2.  ดุลยภาพ (Balance) ความสมดุลหรือดุลยภาพ หมายถึง ความเท่ากันเสมอกัน  
มีน้ าหนัก หรือความกลมกลืนพอเหมาะพอดี โดยมีแกนสมมติท าหน้าท่ีแบ่งภาพให้ซ้ายขวา บน ล่าง 
ให้เท่ากัน การเท่ากันอาจไม่เท่ากันจริง ๆ ก็ได้ แต่จะเท่ากันในความรู้สึกตามท่ีตามองเห็นความสมดุล
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

-  ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน (Symmetrical Balance) หมายถึง การ
จัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะให้ท้ัง 2 ข้างแกนสมมติมีขนาด สัดส่วน และน้ าหนักเท่ากัน หรือ     
มีรูปแบบเหมือนกันคล้ายกัน 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.20  ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน 
ที่มา :  http://thaidance.exteen.com/20080625/entry 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1.21  ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน ในเรื่องรูปร่าง และรูปทรง 
ที่มา :  https://preede.files.wordpress.com/2011/09/clip_13.jpg 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.22  ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน ในเรื่องรูปร่าง และรูปทรง 
ที่มา :  https://preede.files.wordpress.com/2011/09/552.jpg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.23  ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน ในส่วนของขนาดและปริมาณ 
ที่มา :  https://preede.files.wordpress.com/2011/09/clip_71.jpg 

 
-   ความสมดุล 2 ข้างไม่เท่ากัน (Asymmetrical Balance) หมายถึง 

การจัดองค์ประกอบของศิลปะ ท้ัง 2 ข้างแกนสมมติมีขนาดสัดส่วนน้ าหนักไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน   
ไม่เสมอกัน แต่สมดุลกันในความรู้สึกความสมดุล 2 ข้างไม่เท่ากัน คือภาพมีความสมดุลย์ของเนื้อหา
และเรื่องราวแต่ไม่เท่ากันในเรื่องขนาด น้ าหนัก 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.24  ความสมดุล 2 ข้างไม่เท่ากัน 
ที่มา :  http://thaidance.exteen.com/20080625/entry/page/2 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.25  ความสมดุล 2 ข้างไม่เท่ากัน คือภาพมีความสมดุลของเนื้อหาและเรื่องราว 
แต่ไม่เท่ากันในเรื่องขนาด น้ าหนัก 

ที่มา :  https://preede.files.wordpress.com/2011/09/45.jpg 
 

3.  จุดเด่น (Dominance) หมายถึงส่วนส าคัญท่ีปรากฏชัด  สะดุดตาท่ีสุดในงาน
ศิลปะ จุดเด่นจะช่วยสร้างความน่าสนใจในผลงานให้ภาพเขียนมีความสวยงาม มีชีวิตชีวา
ยิ่งขึ้น จุดเด่นเกิดจากการจัดวางท่ีเหมาะสม  และรู้จักการเน้นภาพ (Emphasis) ท่ีดี จุดเด่นมี
2 แบบ  คือ 

-  จุดเด่นหลัก เป็นภาพท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดในเรื่องท่ีจะเขียน   แสดงออกถึง
เรื่องราวท่ีชัดเจน   เด่นชัดท่ีสุดในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.26  ภาพที่มีจุดเด่นหลัก 

ที่มา :  https://preede.files.wordpress.com/2011/09/10136.jpg 
 

-  จุดเด่นรอง เป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลัก ท าหน้าท่ีสนับสนุนจุดเด่นหลัก ให้
ภาพมีความสวยงามยิ่งขึ้น เช่น ในภาพจุดเด่นรองได้แก่ รูปเรือ 

 
 

 
 
 
 
รูปที่ 1.27  ภาพที่มีจุดเด่นรอง 

ที่มา :  https://preede.files.wordpress.com/2011/09/clip1.jpg 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 
4.   ความขัดแย้ง (Contrast) ขัดแย้งด้วยรูปทรงขัดแย้งด้วยขนาด  ขัดแย้งด้วย

เส้น  ขัดแย้งด้วยผิว  ขัดแย้งด้วยสี  ความขัดแย้งท่ีกล่าวมาถูกจัดวางเพื่อให้เกิดความงามทางศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.28  ภาพที่มคีวามขัดแย้งกันด้านผิว 
ที่มา :  http://hipopo25pepo.blogspot.com/2014/07/blog-post_31.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.29  ภาพที่มคีวามขัดแย้งกันด้านเส้นและทิศทาง 
ที่มา :  http://casinoimages.net/tag/psychedelic/ 

 
5.   ความกลมกลืน (Harmony)  โดยท่ัวไป หมายถึงการประสานเข้าสนิทกัน 

กลมกลืน ปรองดอง สามัคคี ลงรอย ในทางทัศนศิลป์ ความกลมกลืน หมายถึง การรวมกันของ หน่วย
ย่อยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ส่วนประกอบมูลฐาน ของศิลปะ คือได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว 
น้ าหนัก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง และการจัดวางองค์ประกอบ เช่นจั้งหวะ ช่องว่าง   

 
 

 
 
 
 

รูปที่  1.30  ความกลมกลืนด้วยเส้น 
ที่มา :  http://hipopo25pepo.blogspot.com/2014/07/blog-post_31.html 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1.31  ความกลมกลืนของสีโทนร้อน 
ที่มา :  http://hipopo25pepo.blogspot.com/2014/07/blog-post_31.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.32  ความกลมกลืนด้วยผิว ลักษณะผิวท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันย่อมกลมกลืนกัน 
ที่มา :  http://watkadarin.com/E- 

(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.8harmony/harmony.htm 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ใบงานท่ี 1.1 
เร่ือง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์     วิชา องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 

ชื่อ.................................................................. ชั้น................... เลขที่............... กลุ่ม... ............... 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เขียนความหมายขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
2. อธิบายความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
3. แยกแยะองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะได้ 
4. วิเคราะห์ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
5. จ าแนกการจัดองค์ประกอบของศิลปะได้ 
6. จ าแนกหลักองค์ประกอบทางศิลปะได้ 

 
 ค าสั่ง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
 

1.  ให้นักเรียนบอกความหมายขององค์ประกอบศิลป์   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2.  ให้นักเรียนบอกความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์มาพอสังเขป 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
3.  องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะคืออะไร  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 
 
4.  ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
5.  การจัดองค์ประกอบของศิลปะมีหลักในการค านึงอยู่กี่ประการ  อะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

เฉลยใบงานท่ี 1.1 
เร่ือง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์     วิชา องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 

ชื่อ.................................................................. ชั้น................... เลขที่............... กลุ่ม.................. 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เขียนความหมายขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
2. อธิบายความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
3. แยกแยะองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะได้ 
4. วิเคราะห์ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
5. จ าแนกการจัดองค์ประกอบของศิลปะได้ 
6. จ าแนกหลักองค์ประกอบทางศิลปะได้ 

  
 ค าสั่ง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 

1.  ให้นักเรียนบอกความหมายขององค์ประกอบศิลป์   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............... 
............................................................................................................................................................. 
 2.  ให้นักเรียนบอกความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์มาพอสังเขป 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3.  องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะคืออะไร  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

องค์ประกอบศิลป์เป็นวิชาหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการสร้างรูปทรงในงาน การจัดองค์ประกอบ 
ศิลป์เป็นการน าเอาทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ าหนักอ่อน-แก่ พื้นท่ีว่าง พื้นผิว และสี  
มาจัดวางสร้างรูปแบบต่างๆ อย่างลงตัวเหมาะสมกลมกลืนงดงาม มีชีวิตชีวา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ของการจัดองค์ประกอบศิลป ์
 

องค์ประกอบศิลป์เป็นหัวใจส าคัญของงานศิลปะทุกสาขา เพราะงานศิลปะใดหากขาด 
การน าองค์ประกอบศิลป์ไปใช้ ก็จะท าให้งานนั้นดูไม่มีคุณค่า ท้ังด้านทางกายและทางจิตใจของผู้ด ู
หรือพบเห็นขณะเดียวกันก็จะบ่งบอกถึงภูมิความรู้ ความสามารถของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วย 
 
 

องค์ประกอบพื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะ เป็นแนวคิดหรือจุดก าเนิดแรกที่ศิลปินใช้เป็น 
ส่ิงก าหนดทิศทางในการสร้างสรรค์ ก่อนท่ีจะมีการสร้างผลงานศิลปะ ประกอบด้วย เนื้อหากับ 
เรื่องราว 
           1. เนื้อหาในทางศิลปะ   คือ ความคิดท่ีเป็นนามธรรมท่ีแสดงให้เห็นได้โดยผ่านกระบวน 
การทางศิลปะ เช่น  ศิลปินต้องการเขียนภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนบท ก็จะแสดงออกโดยการ 
เขียนภาพทิวทัศน์ของชนบทหรือภาพวิถีชีวิตของคนในชนบทเป็นต้น 
          2.  เร่ืองราวในทางศิลปะ    คือส่วนท่ีแสดงความคิดท้ังหมดของศิลปินออกมาเป็น 
รูปธรรมด้วยกระบวนการทางศิลปะ  เช่น  ศิลปินเขียนภาพชื่อชาวเขา ก็มักแสดงรูปเกี่ยวกับ 
วิถีชีวิต หรือกิจกรรมส่วนหนึ่งของชาวเขา นั่นคือเรื่องราวที่ปรากฏออกมาให้เห็น 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 
 4.  ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
5.  การจัดองค์ประกอบของศิลปะมีหลักในการค านึงอยู่กี่ประการ  อะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ส่วนประกอบหลักขององค์ประกอบศิลป์มีดังนี้  จุด  เส้น  รูปร่างและรูปทรง น้ าหนักอ่อน- 
แก่  สี  บริเวณว่าง  และพื้นผิว 
 

มี  5  ประการคือ   1.  สัดส่วน (Propotion)  2.  ความสมดุล(Balance)  3. จังหวะลีลา 
(Rhythrm)  4.  การเน้น(Emphasis)  5. เอกภาพ(Unity) 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ใบงานท่ี 1.2 
เร่ือง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์     วิชา องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 
ชื่อ................................................................ ชั้น................... เลขที่............... กลุ่ม..... ............. 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. เขียนความหมายขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
2. อธิบายความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
3. แยกแยะองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะได้ 
4. วิเคราะห์ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
5. จ าแนกการจัดองค์ประกอบของศิลปะได้ 
6. จ าแนกหลักองค์ประกอบทางศิลปะได้ 

 
 ค าสั่ง ให้นักศึกษาวาดเส้นขององค์ประกอบศิลป์พร้อมบอกว่าเส้นแต่ละชนิดส่ือให้เกิดความรู้สึก
อย่างไรบ้าง                              
 
1.     
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................
................................ 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ใบงานท่ี 1.2 
เร่ือง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์     วิชา องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 
ชื่อ................................................................ ชั้น................... เลขที่............... กลุ่ม.................. 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. เขียนความหมายขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
2. อธิบายความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
3. แยกแยะองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะได้ 
4. วิเคราะห์ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
5. จ าแนกการจัดองค์ประกอบของศิลปะได้ 
6. จ าแนกหลักองค์ประกอบทางศิลปะได้ 

 
  
ค าสั่ง ให้นักศึกษาวาดเส้นขององค์ประกอบศิลป์พร้อมบอกว่าเส้นแต่ละชนิดส่ือให้เกิดความรู้สึก
อย่างไรบ้าง                              
 
 
5.  
 
 
 
 
6.  
 
 
 
 
7.     
 
 
 
 
 
8.  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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



  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

เฉลยใบงานท่ี 1.2 
เร่ือง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์     วิชา องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 
ชื่อ................................................................ ชั้น................... เลขที่............... กลุ่ม.................. 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. เขียนความหมายขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
2. อธิบายความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
3. แยกแยะองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะได้ 
4. วิเคราะห์ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
5. จ าแนกการจัดองค์ประกอบของศิลปะได้ 
6. จ าแนกหลักองค์ประกอบทางศิลปะได้ 

 
 ค าสั่ง ให้นักศึกษาวาดเส้นขององค์ประกอบศิลป์พร้อมบอกว่าเส้นแต่ละชนิดส่ือให้เกิดความรู้สึก
อย่างไรบ้าง                             
 
 
1.     
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4.  
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     เส้นต้ัง หรือ เส้นด่ิง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า  
มั่นคง แข็งแรง หนักแนน่เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง 
 
 
 
     เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ 
นิ่ง ผ่อนคลาย 
 
 
 
     เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก 
เคล่ือนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง 
 
 
 
     เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้
ความรู้สึก เคล่ือนไหว อย่างเป็นจังหวะ  มีระเบียบ  
ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ใบงานท่ี 1.2 
เร่ือง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์     วิชา องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 
ชื่อ................................................................ ชั้น................... เลขที่............... กลุ่ม.................. 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. เขียนความหมายขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
2. อธิบายความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
3. แยกแยะองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะได้ 
4. วิเคราะห์ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ได้ 
5. จ าแนกการจัดองค์ประกอบของศิลปะได้ 
6. จ าแนกหลักองค์ประกอบทางศิลปะได้ 

 
ค าสั่ง ให้นักศึกษาวาดเส้นขององค์ประกอบศิลป์พร้อมบอกว่าเส้นแต่ละชนิดส่ือให้เกิดความรู้สึก
อย่างไรบ้าง    
 
 
 
5.  
 
 
 
 
6.  
 
 
  
7.     
 
 
 
 
 
8.  
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

     เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคล่ือนไหว
ท่ีรุนแรง การเปล่ียนทิศทางท่ีรวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง 
 
 
 
     เส้นประ ให้ความรู้สึกท่ีไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย  
ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความเครียด 
 

27 

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

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

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

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

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

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

      
     เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคล่ือนไหวอย่าง 
ช้า ๆ ล่ืนไหล ต่อเนื่อง สุภาพอ่อน  โยน นุ่มนวล 
 
 
 
     เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว 
คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทางท่ีหมุนวน ถ้ามองเข้าไปจะ
เห็นพลังความเคล่ือนไหวท่ีไม่ส้ินสุด 



  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 1  เร่ือง  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 
ค าสั่ง  จงท าเคร่ืองหมาย (  )   ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ข้อใดคือความหมายขององค์ประกอบศิลป์ 
 ก.  ส่ิงท่ีศิลปินและนักออกแบบใช้เป็นส่ือในการแสดงออกและสร้างความหมายโดยน ามาจัดเข้า 
  ด้วยกันและเกิดรูปร่างอันเด่นชัดความเป็นปัจจุบัน 
 ข.  ความพอดี ลงตัว อันเป็นรากฐานเนื้อหาของศิลปะ อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญทางศิลปะ 
  ให้ผู้สร้างสรรค์ได้ส่ือสารความคิดของตนเองไปสู่บุคคลอื่น 
 ค.  ส่ิงท่ีมนุษย์ใช้เป็นส่ือในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยน าส่วนประกอบของศิลปะมาจัด 
  วางรวมกันอย่างสอดคล้องกลมกลืนและมีความหมายเกิดรูปร่างหรือรูปแบบต่างๆอัน 
  เด่นชัด 
 ง. ถูกทุกข้อ 

2.  ข้อใดกล่าวถึงความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ได้ถูกต้อง 
 ก. ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาต่างๆ  ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องมีความรู้เบ้ืองต้นด้าน 
  ศิลปะมาก่อน และศึกษาถึงหลักการองค์ประกอบพื้นฐาน 
 ข. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ดีนั้น ผู้สร้างสรรค์จะต้องท าความเข้าใจกับองค์ประกอบศิลป์ 
  พื้นฐานเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วผลงานท่ีออกมามักไม่สมบูรณ์ 
 ค. การจัดองค์ประกอบและการใช้สี  เป็นหลักการที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ให้งานศิลปะเกิด 
  ความงาม 
 ง. ถูกทุกข้อ 

3.  ข้อใดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะ 
 ก. เรื่องราวและผลสรุป ข.  เนื้อหาและเรื่องราว 
 ค. เรื่องราวและการด าเนินเรื่อง ง.  เนื้อหาและการจัดแต่ง 

4.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ 
 ก. เอกภาพ ข.  สี 
 ค. เส้น ง.  รูปร่างและรูปทรง 

5.  ข้อใดคือข้อค านึงในการจัดองค์ประกอบของศิลปะ 
 ก. สัดส่วน ข.  ความสมดุล 
 ค. จังหวะลีลา ง.  ถูกทุกข้อ 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

6.  ดุลยภาพตรงกับข้อใด 
 ก. ความเท่ากัน  เสมอกัน  มีน้ าหนัก หรือความกลมกลืนพอเหมาะพอดี  
 ข. ต้องมีความกลมกลืนด้านเรื่องราวท่ีสอดคล้องกัน 
 ค. วัตถุ 2  ด้าน ต้องมีเท่ากันเท่านั้น 
 ง. ถูกทุกข้อ 

7.  ความกลมกลืนตรงกับข้อใด 
 ก. Contrast ข. Harmony 
 ค. Dominance ง. Balance 

8.  ความสมดุลตรงกับข้อใด 
 ก. Harmony ข. Contrast 
 ค. Balance ง. Dominance 

9.  จุดเด่นตรงกับข้อใด 
 ก. Harmony ข. Contrast 
 ค. Balance ง.  Dominance 

10.  ลักษณะโดดเด่นของเอกภาพคืออะไร 
 ก. ความเด่นชัด ข. สร้างจุดสนใจ 
 ค. ปรากฏชัด ง. ความเป็นหนึ่งเดียว 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 
 
 
 
 
ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
เฉลย ง ง ข ก ง ก ข ค ง ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ใบประเมินผลปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จรยิธรรม  ใบงานท่ี  1.1  
เรื่อง  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 

ท่ี หัวข้อการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1 การตรงต่อเวลา     
2 มีส่วนร่วมในการท างาน     
3 ความพร้อมในการท างาน     

4 

ทัศนคติในการท างาน     
       4.1 ความรับผิดชอบ     
       4.2 การจัดเก็บเครื่องมือ     
       4.3 การท าความสะอาด     

รวมคะแนน     
รวมคะแนนทั้งหมด  

 
หลักเกณฑ์ให้คะแนน              ดีมาก            ได้    10  คะแนน 
                                       ดี                  ได้     7  คะแนน 
                                       พอใช้            ได้     5  คะแนน 
                                      ปรับปรุง        ได้     3  คะแนน 
                                      ไม่มีงานส่ง      ได้     0  คะแนน 

 
 

                                                               ลงช่ือ………………………………….ผู้ประเมิน 
                                                                   (....................................................) 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ใบประเมินผลปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จรยิธรรม  ใบงานท่ี  1.2  
เรื่อง  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 

ท่ี หัวข้อการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1 การตรงต่อเวลา     
2 มีส่วนร่วมในการท างาน     
3 ความพร้อมในการท างาน     

4 

ทัศนคติในการท างาน     
       4.1 ความรับผิดชอบ     
       4.2 การจัดเก็บเครื่องมือ     
       4.3 การท าความสะอาด     

รวมคะแนน     
รวมคะแนนทั้งหมด  

 
หลักเกณฑ์ให้คะแนน              ดีมาก            ได้    10  คะแนน 
                                       ดี                  ได้     7  คะแนน 
                                       พอใช้            ได้     5  คะแนน 
                                      ปรับปรุง        ได้     3  คะแนน 
                                      ไม่มีงานส่ง      ได้     0  คะแนน 

 
 

                                                               ลงช่ือ………………………………….ผู้ประเมิน 
                                                                   (....................................................) 
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  หน่วยที่ 1  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
ค าช้ีแจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย    และ หากนักเรียนมีพฤติกรรมนั้น ลงในช่องรายการ             

 

เกณฑ์การวัดผล  ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
1.  ดีมาก       =  4   สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในช้ัน มีค าถาม ตอบค าถามถูก ท างานส่งตามเวลา 
2.  ดี        =  3   พฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  70%                       
3.  ปานกลาง =  2   พฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  50% 
4.  ปรับปรุง  =   1   เข้าช้ันเรียน  แต่การแสดงออกน้อยมาก  ส่งงานไม่ครบ  ส่งงานไม่ตรงเวลา 
 

ลงช่ือ .....................................ผู้สังเกต 
     (..........................................) 
    .........../................/................  

 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

พฤติกรรม 

รวม 
มีวินัย 

ความ
รับผิดชอบ 

มนุษย์
สัมพันธ ์

ความ
อดทน 

รอบคอบ
ปลอดภัย 

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

บรรณานุกรม 
 

กุลนิดา เหลือบจ าเริญ.  องค์ประกอบศิลป์ (COMPOSITION ART). กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
สกายบุ๊กส์, บจก. , 2550. 

ฉัตรชัย อรรถปัทษ์. องค์ประกอบศิลป์. กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์  จ ากัด. 2551. 
ชะลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบศิลปะ. กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช , 2531. 
ศ.เกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ:Composition of Art.  กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  จ ากัด , 2544.  
สมภพ จงจิตต์โพธา . องค์ประกอบศิลป์ . กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2554. 
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https://library.kku.ac.th/ulib/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%C1%C0%BE%20%A8%A7%A8%D4%B5%B5%EC%E2%BE%B8%D2

