คํานํา
เอกสารประกอบการเรี ยน สร้ างศิ ล ป์ สวยด้ว ยการปั นดิ นนํามัน วิ ชาทัศนศิ ล ป์
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5ได้จดั ทําขึนเพือใช้ประกอบการเรี ยนรู้ซึงมุ่งเน้น
ทีผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยจัดทําเนือหาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ งประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรี ยน จํานวน 8 เล่ม มี
เนือหาสาระดังนี
เล่มที 1 พืนฐานการปัน
เล่มที 2 สี สนั กับรู ปทรง
เล่มที 3 ปันสวยด้วยเทคนิค
เล่มที 4 ปันสิ งมีชีวิต
เล่มที 5 ปันธรรมชาติแสนสวย
เล่มที 6 ปันผัก ผลไม้แสนอร่ อย
เล่มที 7 ปันทีอยูอ่ าศัยงามตา
เล่มที 8 ปันสนุกปลุกจินตนาการ
เอกสารประกอบการเรี ยน สร้ างศิ ล ป์ สวยด้ว ยการปั นดิ นนํามัน วิ ชาทัศนศิ ล ป์
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5เล่มที 5 ปันธรรมชาติแสนสวยนักเรี ยนสามารถ
เรี ยนรู้และ ฝึ กปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง โดยศึกษาจากเอกสาร ในแต่ละเล่ม
ผูจ้ ัดทําขอขอบคุณผูท้ ี มี ส่ว นเกี ยวข้อ งที ช่วยให้การจัดทําเอกสารประกอบการ
เรี ยน สร้ า งศิ ล ป์ สวยด้ว ยการปั นดิ น นํา มัน วิ ช าทัศ นศิ ล ป์ สํ า หรั บ นัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 5สําเร็ จไปด้วยดีและหวังเป็ นอย่างยิ งว่า เอกสารประกอบการเรี ยน
เล่มนี คงจะอํานวยประโยชน์ต่อครู และนักเรี ยนตลอดถึงผูส้ นใจทัวไป ให้มีความรู้
ความเข้าใจใน เรื อง การปันดินนํามันได้ดียิ งขึน
นายดนุวศั นันตา
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คําชีแจงในการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
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คําแนะนําในการใช้
เอกสารประกอบการเรียนสร้ างศิลป์ สวยด้ วยการปันดินนํามัน
วิชาทัศนศิลป์ สํ าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5
เล่ มที 5 เรือง ปันธรรมชาติแสนสวย
เอกสารประกอบการเรี ยน สร้ างศิ ล ป์ สวยด้ว ยการปั นดิ นนํามัน วิ ชาทัศนศิ ล ป์
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ได้บอกถึงขันตอนการปันดินนํามัน พร้อมภาพ
ตัวอย่าง เอกสารประกอบการเรี ยน สร้างศิลป์ สวยด้วยการปันดินนํามัน วิชาทัศนศิลป์
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 มีทงหมด
ั
8 เล่ม ดังนี
เล่มที 1 พืนฐานการปัน
เล่มที 2 สี สนั กับรู ปทรง
เล่มที 3 ปันสวยด้วยเทคนิค
เล่มที 4 ปันสิ งมีชีวิต
เล่มที 5 ปันธรรมชาติแสนสวย
เล่มที 6 ปันผัก ผลไม้แสนอร่ อย
เล่มที 7 ปันทีอยูอ่ าศัยงามตา
เล่มที 8 ปันสนุกปลุกจินตนาการ
เอกสารประกอบการเรี ยน สร้ างศิล ป์ สวยด้วยการปั นดิ นนํามัน วิชาทัศนศิ ล ป์
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 สร้ างขึนเพือให้ผเู้ รี ยนนําไปฝึ กทักษะการปั น
ดิ นนํามัน ดัง นันกิ จ กรรมต่ าง ๆ ที นําเสนอในเอกสารประกอบการเรี ยนนี จึ ง เป็ น
ขันตอนง่าย ๆ ซึ งนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง

คําชีแจงสํ าหรับครู
ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามเอกสารประกอบการเรี ยน สร้ างศิลป์ สวยด้ว ย
การปันดินนํามัน วิชาทัศนศิลป์ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ครู ควรปฏิบตั ิ
ดังนี
1. ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. แจกเอกสารประกอบการเรี ยน สร้างศิลป์ สวยด้วยการปันดินนํามัน
ให้นกั เรี ยนคนละ 1 เล่ม พร้อมทังชีแจงจุดประสงค์ให้นกั เรี ยนเข้าใจ
3. ให้นกั เรี ยนเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ทีต้องใช้ในการทํากิจกรรมไว้ให้พร้อม
เอกสารประกอบการเรี ยน แต่ละเล่ม นักเรี ยนควรเรี ยนไปตามลําดับ
4. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครองมีส่วนร่ วม เช่น การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์
5. จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โ ดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบการใช้เ อกสาร
ประกอบการเรี ยน สร้างศิลป์ สวยด้วยการปันดินนํามัน โดยจัดกิจกรรม
ไปตามลําดับจากเล่มที 1 – 8
6. ครู ควรทําข้อตกลงเบืองต้นกับนักเรี ยนว่า การทํางานปันดินนํามันนัน
ไม่มีถูก ไม่มีผิด แต่เป็ นผลงานทีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
7. ครู ควรให้กาํ ลังใจในการปันดินนํามันเพือถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรี ยน
8. ผลงานของนักเรี ยนแต่ละคนไม่ควรนํามาเปรี ยบเทียบกัน แต่ควรดูพฒั นาการ
ของเด็กแต่ละคน
9. เมื อนักเรี ยนเรี ยนเอกสารประกอบการเรี ยน สร้ างศิ ล ป์ สวยด้ว ยการปั นดิ น
นํามัน จบในแต่ละเล่มให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน พร้ อมส่ งผลงาน
ให้ครู ประเมิน และให้ขอ้ เสนอแนะต่อไป

คําชีแจงสํ าหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการเรี ยน สร้ างศิ ล ป์ สวยด้ว ยการปั นดิ นนํามัน วิ ช าทัศนศิ ล ป์
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ให้ได้ผลดี ควรปฏิบตั ิดงั นี
1. ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. ฟังคําแนะนําจากครู ผสู้ อนให้เข้าใจ
3. เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ทีใช้ในการปันดินนํามันให้พร้อม
4. ศึกษาขันตอนการปันดินนํามันในเอกสารประกอบการเรี ยน ให้เข้าใจก่อน
แล้วลงมือปฏิบตั ิไปตามขันตอนในแต่ละกิจกรรมนัน
5. ลองฝึ กปันดินนํามันให้เป็ นผลงานด้วยตนเอง ไม่ควรนําผลงานของตนเองไป
เปรี ยบเทียบกับคนอืน ควรภูมิใจในผลงานของตนเอง
6. เมือปันดินนํามันในเอกสารประกอบการเรี ยนเสร็ จแล้ว ให้ทาํ แบบทดสอบ
หลังเรี ยน เพือประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
7. ส่งผลงานให้ครู ผสู้ อนประเมินข้อบกพร่ อง เพือให้คาํ แนะนําและให้
ข้อเสนอแนะต่อไป

เพือนๆทําความเข้าใจก่อนนะครับ

เอกสารประกอบการเรียน
สร้ างศิลป์ สวยด้ วยการปันดินนํามัน
วิชาทัศนศิลป์
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5
เล่ มที 5 เรือง ปันธรรมชาติแสนสวย

เอกสารประกอบการเรียน สร้ างศิลป์ สวยด้วยการปันดินนํามัน
วิชาทัศนศิลป์ สํ าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5
เล่ มที 5 เรือง ปันธรรมชาติแสนสวย
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชืนชมและประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจําวัน

ตัวชีวัด
มฐ.ศ 1.1 ป. 5/4 สร้างสรรค์งานปันจากดินนํามันหรื อ ดินเหนียวโดยเน้น
การถ่ายทอดจินตนาการ

สาระการเรียนรู้
การสร้างงานปันเพือถ่ายทอดจินตนาการด้วยการใช้ดินนํามัน
หรื อดินเหนียว

เอกสารประกอบการเรียน สร้ างศิลป์ สวยด้วยการปันดินนํามัน
วิชาทัศนศิลป์ สํ าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5
เล่ มที 5 เรือง ปันธรรมชาติแสนสวย

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เพือให้นกั เรี ยนมีความรู้ในเรื อง การปันเลียนแบบต้นไม้ พุ่มไม้
2. เพือให้นกั เรี ยนอธิบายขันตอนการปันต้นไม้ พุ่มไม้ได้
3. เพือให้นกั เรี ยนรู้จกั สังเกตลักษณะ ต้นไม้ พุ่มไม้ทีอยูร่ อบๆตนเอง

สาระสํ าคัญ
ธรรมชาติ เป็ นสิ งทีเกิดขึนเองตามความเป็ นจริ งมีความจําเป็ น
ต่อเราซึ งธรรมชาติบนโลกนีมีมากมาย การจะปันธรรมชาตินนั จะต้องรู้จกั
สักเกตจดจําลักษณะของธรรมชาตินนๆ
ั จึงจะสามารถปันให้เหมือน
ต้นแบบได้
หนูๆลองสังเกตธรรมชาติ
ทีอยูร่ อบๆตัวมีอะไรบ้าง

แบบทดสอบก่ อนเรียน
สร้ างศิลป์ สวยด้ วยการปันดินนํามัน
เล่ มที 5 เรือง ปันธรรมชาติแสนสวย
คํา ชี แจง ให้ นั ก เรี ย นเลื อ กคํา ตอบที ถู ก ต้ อ งที สุ ด เพีย งคํา ตอบเดี ย วแล้ ว ทํ า
เครืองหมายกากบาท ( X ) ในกระดาษคําตอบ
1. การปันสิ งแวดล้อมในธรรมชาติ ข้อใดต้องคํานึงถึงความสมดุล
ก.

ข.

ค.

ง.

2. สิ งใดทีนักเรี ยนสามารถนํามาสร้างพืนผิวของต้นไม้ได้
ก. สําลี
ข. แปรงทาสี
ค. ไม้จิ มฟัน
ง. ปลอกปากกา
3.

จากภาพถ้าต้องการปันลูกมะพร้าวต้องปันดินนํามัน
เป็ นรู ปทรงอะไร
ก. ทรงรี
ค. ทรงเหลียม

ข. ทรงกลม
ง. ทรงกระบอก
ไม่ยากใช่ไหมครับพือนๆ

4. ข้อใดประโยชน์ทีได้จากการใส่แกนไม้ ด้านในต้นไม้
ก. ได้ตน้ ไม้ทีน่ารัก
ข. ได้ตน้ ไม้ทีสวยงาม
ค. ได้ตน้ ไม้ทีแข็งแรง
ง. ได้ตน้ ไม้ทีมีความอ่อนช้อย
5. ถ้านักเรี ยนต้องการปันลําต้น จะต้องปันดินนํามันรู ปทรงใดก่อน
ก.
ข.
ค.

ง.

6. การปันสิ งแวดล้อมในธรรมชาติ สิ งใดต้องมีแกนไม้
ก. บ้าน
ข. ต้นไม้
ค. มะพร้าว
ง. ปลาโลมา

7.

งานปันพุ่มไม้ ควรเน้นในข้อใด
ก. เน้นให้เห็นรอบด้าน
ข. เน้นให้เห็นด้านข้าง
ค. เน้นให้เห็นด้านหน้า
ง. เน้นให้เห็นด้านหน้า และด้านข้าง
ไม่ยากใช่ไหมครับ

8. ผลงานปันใดไม่ใช่การปันเลียนแบบสิ งแวดล้อมจากธรรมชาติ
ก. ปันรถ
ข. ปันพุ่มไม้
ค. ปันต้นไม้
ง. ปันต้นมะพร้าว
9.

ถ้านักเรี ยนต้องสร้างลวดลายผิวของต้นไม้
ควรใช้วิธีใด
ก. จิ ม ขูด ขีด
ค. ปัมลวดลาย

ข. ขูด ขีด
ง. บีบ กดทับ

10. การปันรู ปต้นไม้ มีส่วนประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. กิ ง ก้าน ใบ
ข. ลําต้น กิ ง ใบ
ค. ลําต้น กิ ง ใบ ราก
ง. ลําต้น กิ ง ก้าน ใบ

ทบทวนก่อนทุกครัง
นะครับ

ใบความรู้

การปันต้ นมะพร้ าว

ต้นมะพร้ าว เป็ นพื ชชนิ ดหนึ งที สามารถพบเห็นได้มากตามธรรมชาติ บนโลกนี
มีมากมาย การจะปันต้นมะพร้าวนัน จะต้องรู้ จกั สักเกตจดจําลักษณะของต้นมะพร้ าว
นันๆ จึงจะสามารถปันให้เหมือนต้นแบบได้
การปันดินนํามัน เลียนแบบต้นมะพร้าว มีหลักการปัน ดังนี
1. กําหนดสิ งที ต้อ งการปั น โดยออกแบบไว้ในกระดาษหรื อหาต้นแบบจาก
ภาพถ่าย ภาพจากอินเตอร์ เน็ต
2. ปันส่วนประกอบต่างๆ เป็ นชิ นๆ
3. นําส่ ว นประกอบมาติ ดเข้าด้ว ยกัน โดยเริ มติ ดจากส่ ว นหลักก่ อ น ตามด้ว ย
ส่วนย่อยแล้วจึงตกแต่งและเก็บรายละเอียดให้สวยงาม

ต้นมะพร้ าว
ขันตอนการทํา
1. ปันดินนํามันเป็ นสัดส่วนให้เหมาะสมตามแบบดังนี
- สี นาํ ตาล 1 ก้อน ปันเป็ นก้อนทรงกระบอกสี นาํ ตาล
- สี เขียว 5 ก้อน ทรงกลม สําหรับทําลูกมะพร้าว
- สี เขียว 4 ก้อน ทุบ นวดให้เป็ นก้อนแบนๆ ตัดเป็ นรู ปครึ งวงกลม แล้วตัด
ให้เป็ นรู ปฟันเลือยด้วยกรรไกร
หรื อเครื องมือปัน ดังภาพ

2. นําดินนํามันสี นาํ ตาลส่วนทีเป็ นลําต้นมา ขีด ลายของลําต้นด้วย
ไม้บรรทัดหรื อเครื องมือปัน

3. นําดินนํามันสี เขียวในส่วนทีเป็ นใบมะพร้าวมาประกอบติดด้านบน
ของต้นมะพร้าว

4. เมือติดใบเรี ยบร้อยแล้วจึงนําดินนํามันทีปันเป็ นลูกมะพร้าวมาติดเพิ ม
เพือความสวยงาม
Wow !

5. เมือติดใบมะพร้าวและลูกมะพร้าวเรี ยบร้อยแล้วจะได้ผลงาน
การปันต้นมะพร้าวทีสวยงาม สามารถนําไปประกอบภาพให้สมบูรณ์

เพือนๆดูแล้วไม่ยากเลย
ใช่ไหมครับ

ทีมา : ครอบครัว คนรอบตัว และสัตว์เลียง

กิจกรรมที 1

การปันต้ นมะพร้ าว

จุดประสงค์ 1. นักเรี ยนปันต้นมะพร้าวได้ถูกต้องตามขันตอน
2. นักเรี ยนปันต้นมะพร้าวโดยเลือกใช้เครื องมือได้อย่างเหมาะสม
คําชีแจง
ให้ นัก เรี ยนปั นดิ น นํา มัน รู ป ต้น มะพร้ า ว โดยเลื อ กใช้เ ครื องมื อ ได้อ ย่า ง
เหมาะสมโดยให้ครู เป็ นผูป้ ระเมินผล
ชือ..............................................................................ชน..............เลขที
ั
..............

ชือผลงาน.......................................................
ทําได้ไหมครับ

สรุ ปการทํากิจกรรม
1. นักเรี ยนมีความพึงพอใจในผลงานปันของตนเองอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องแก้ไข

ใบความรู้

การปันพุ่มไม้

พุ่มไม้ เป็ นส่วนหนึงของธรรมชาติทีสามารถพบเห็นได้มากมาย การจะปั นพุ่มไม้
ให้สวยงามนัน จะต้องรู้ จกั สักเกตจดจําลักษณะของพุ่มไม้นนๆ
ั จึ งจะสามารถปั นให้
เหมือนต้นแบบได้
การปันดินนํามัน เลียนแบบพุ่มไม้ มีหลักการปัน ดังนี
1. กําหนดสิ งที ต้อ งการปั น โดยออกแบบไว้ในกระดาษหรื อหาต้นแบบจาก
ภาพถ่าย ภาพจากอินเตอร์ เน็ต
2. ปันส่วนประกอบต่างๆ เป็ นชิ นๆ
3. นําส่ ว นประกอบมาติ ดเข้าด้ว ยกัน โดยเริ มติ ดจากส่ ว นหลักก่ อ น ตามด้ว ย
ส่วนย่อยแล้วจึงตกแต่งและเก็บรายละเอียดให้สวยงาม

พุ่มไม้
ขันตอนการทํา
1. ปันดินนํามันเป็ นสัดส่วนให้เหมาะสมตามแบบดังนี
- สี แดง 3 ก้อน รู ปทรงกลมเท่าๆกัน
- สี เขียว 3 ก้อน รู ปทรงกลมขนาด
เท่าๆกัน สําหรับทําด้านในพุ่มไม้
- สี เขียว 20 – 30 ก้อนเล็ก ปันแผ่ให้
แบนรู ปทรงหยดนํา ขนาดลดหลัน
กัน สําหรับทําใบไม้

2. นําดินนํามันสี เขียวมาแผ่เป็ นรู ปทรงหยดนําขนาดลดหลันกัน
หลังจากนันจึงนําไม้จิ มฟันมา
ขีด กดให้เป็ นลวดลายของใบไม้

3. ต่อจากนันให้นาํ ดินนํามันทีเป็ นรู ปใบไม้มาประกอบติดเข้ากับดินนํามัน
รู ปทรงกลมทีปันไว้แล้ว

4. หลังจากติดใบไม้จนเต็มจะได้พุ่มไม้ทรงกลม
เทคนิคเล็กน้อยเวลาติด
ใบไม้เพือนๆควรเรี ยง
สลับกันไป มาครับ

5. เมือติดใบไม้เรี ยบร้อยแล้วจึงนําดินนํามันสี แดงรู ปทรงกลมมา
ตกแต่งเพือเพิ มความสวยงามให้พุ่มไม้นอกจากนียังสามารถนําไป
ประกอบภาพให้สมบูรณ์

เพือนๆควรฝึ กปฏิบตั ิบอ่ ยๆเพือ
ความชํานาญนะครับ

ทีมา : ครอบครัว คนรอบตัว และสัตว์เลียง

กิจกรรมที 2

การปันพุ่มไม้

จุดประสงค์ 1. นักเรี ยนปันพุ่มไม้ได้ถูกต้องตามขันตอน
2. นักเรี ยนปันพุ่มไม้โดยเลือกใช้สีได้อย่างเหมาะสม
คําชีแจง
ให้นกั เรี ยนปันดินนํามัน รู ป พุ่มไม้ โดยเลือกใช้เครื องมือได้อย่างเหมาะสม
โดยให้ครู เป็ นผูป้ ระเมินผล
ชือ.....................................................................ชัน................เลขที...................
ชือผลงาน............................................

ทําได้ไหมครับ
สรุ ปการทํากิจกรรม
1. นักเรี ยนมีความพึงพอใจในผลงานปันของตนเองอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องแก้ไข

แบบทดสอบหลังเรียน
สร้ างศิลป์ สวยด้ วยการปันดินนํามัน
เล่ มที 5 เรือง ปันธรรมชาติแสนสวย
คํา ชี แจง ให้ นั ก เรี ย นเลื อ กคํา ตอบที ถู ก ต้ อ งที สุ ด เพีย งคํา ตอบเดี ย วแล้ ว
ทําเครืองหมาย กากบาท ( X ) ในกระดาษคําตอบ
1. การปันธรรมชาติสิ งใดต้องคํานึงถึงความสมดุล
ก.

ข.

ค.

ง.

2. ข้อใดประโยชน์ทีได้จากการใส่แกนไม้ ด้านในต้นไม้
ก. ได้ตน้ ไม้ทีน่ารัก
ข. ได้ตน้ ไม้ทีสวยงาม
ค. ได้ตน้ ไม้ทีแข็งแรง
ง. ได้ตน้ ไม้ทีมีความอ่อนช้อย
3.

ถ้านักเรี ยนต้องสร้างลวดลายผิวของต้นไม้
ควรใช้วิธีใด
ก. จิ ม ขูด ขีด
ค. ปัมลวดลาย

ข. ขูด ขีด
ง. บีบ กดทับ
ไม่ยากใช่ไหมครับพือนๆ

4. สิ งใดสามารถนํามาสร้างพืนผิวของต้นไม้ได้
ก. สําลี
ข. แปรงทาสี
ค. ไม้จิ มฟัน
ง. ปลอกปากกา
5. ถ้านักเรี ยนต้องการปันลําต้น จะต้องปันดินนํามันรู ปทรงใดก่อน
ก.
ข.
ค.

ง.

6. การปันต้นไม้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. กิ ง ก้าน ใบ
ค. ลําต้น กิ ง ใบ ราก

7.

ข. ลําต้น กิ ง ใบ
ง. ลําต้น กิ ง ก้าน ใบ

งานปันพุ่มไม้ เน้นในข้อใด
ก. เน้นให้เห็นรอบด้าน
ข. เน้นให้เห็นด้านข้าง
ค. เน้นให้เห็นด้านหน้า
ง. เน้นให้เห็นด้านหน้า และด้านข้าง
ตังใจทําให้ดีครับ

8. การปันธรรมชาติ สิ งใดต้องมีแกนไม้
ก. บ้าน
ค. มะพร้าว
9.

ข. ต้นไม้
ง. ปลาโลมา

จากภาพถ้าต้องการปันลูกมะพร้าวต้องปันดินนํามัน
เป็ นรู ปทรงอะไร
ก. ทรงรี
ค. ทรงเหลียม

ข. ทรงกลม
ง. ทรงกระบอก

10. ผลงานปันใดไม่ใช่การปันเลียนแบบธรรมชาติ
ก. ปันรถ
ข. ปันพุ่มไม้
ค. ปันต้นไม้
ง. ปันต้นมะพร้าว
ทบทวนก่อนทุกครัง
นะครับ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
สร้ างศิลป์ สวยด้ วยการปันดินนํามัน
เล่ มที 5 เรือง ปันธรรมชาติแสนสวย

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ง
ค
ข
ค
ก
ข
ก
ก
ข
ง
ผลทดสอบเป็ น
อย่างไรบ้างครับ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
สร้ างศิลป์ สวยด้ วยการปันดินนํามัน
เล่ มที 5 เรือง ปันธรรมชาติแสนสวย
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ได้คะแนนเยอะ
ทุกคนใช่ไหมครับ

คําตอบ
ง
ค
ข
ค
ก
ง
ง
ข
ข
ก
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