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สาระสาคัญ / ตัวชี้วัด
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
รูปร่าง (Shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ และ
พืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความกว้าง และความยาว
รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฎแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ
คือมีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนา หรือลึก คือ จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน
มีปริมาตร และมีน้าหนัก
มาตรฐานการเรียนรู้
- มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศน์ศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ตัวชี้วัด บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้ความรู้ เรื่อง ทัศนธาตุ ( ศ.1.1 ม.1.1 )
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถจ้าแนกลักษณะรูปร่างและรูปทรง ในงานทัศนศิลป์ได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายความส้าคัญของ รูปร่างและรูปทรง ในงานทัศนศิลป์ได้
3. นักเรียนสามารถใช้รูปร่างและรูปทรง ในงานทัศนศิลป์ได้
4. นักเรียนสามารถจดบันทึกและวาดภาพรูปร่างและรูปทรง ที่น้ามาใช้ในงานทัศนศิลป์ได้
5. จ้าแนกความแตกต่างของการออกแบบแต่ละประเภท และสามารถออกแบบเพื่อสื่อ
ความหมายในรูปแบบต่าง ๆ ได้
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สาระสาคัญ / ตัวชี้วัด

ในการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาศิลปะ ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ (ศ21101)
คาชี้แจงสาหรับครู
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้ใช้ในการเสริมบทเรียนหรือ เพื่อ การซ่อมเสริม
ตามสภาพของนักเรียน
2. แนะน้าวิธีใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้ให้นักเรียนเข้าใจก่ อนน้าเข้าสู่
บทเรียน
3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนสอนเนื้อหาตามบทเรียน
4. คอยให้ค้าปรึกษาแก่นักเรียนเมื่อมีปัญหา
คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ ศึกษาและได้รับประโยชน์
จากบทเรียนตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการปฏิบัติตามค้าแนะน้าต่อ ไปนี้
- นักเรียนท้าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วบันทึกคะแนนไว้
- นักเรียนศึกษาบทเรียนตามล้าดับขั้นตอนที่ครูสอน เมื่ อเข้าใจแล้วให้ท้าแบบฝึก
ทักษะหรือกิจกรรมประจ้าหน่วย ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในบทเรียน
- เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้วให้ท้าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจค้าตอบจากเฉลย
แล้วน้าผลคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
- ส่งคืนบทเรียนนี้ตามก้าหนดเวลาและต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี และไม่สูญหาย
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แบบทดสอบก่อ นเรียนเรื่อ ง
รูป ทรงและรูป ร่างสร้างสรรค์

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค้าตอบที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การน้าเส้นมาประกอบเป็นรูปภาพ คือความหมายในข้อใด
ก. เส้น
ข. รูปร่าง
ค. สัดส่วน
ง. ลักษณะผิว
2. รูปร่างมีกี่มิติ
ก. 2 มิติ
ข. 3 มิติ
ค. 4 มิติ
ง. 5 มิติ
3. ฐานปิระมิดมีรูปร่างอย่างไร
ก. วงกลม
ข. สี่เหลี่ยม
ค. ห้าเหลี่ยม
ง. สามเหลี่ยม
4. รูปร่างเรขาคณิตคือข้อใด
ก. สุนัข
ข. ดอกไม้
ค. ก้อนเมฆ
ง. สามเหลี่ยม
5. รูปร่าง ประกอบด้วยด้านเพียง 2 ด้านคือด้านใดบ้าง
ก. ด้านบน กับ ด้านล่าง
ข. ด้านกว้าง กับ ด้านลึก
ค. ด้านกว้าง กับ ด้านยาว
ง. ด้านหลัง กับ ด้านหน้า
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6. ข้อใดคือรูปร่างอิสระ
ก. รูปร่างกีตาร์
ข. รูปร่างแก้วน้้า
ค. รูปร่างปิระมิด
ง. รูปร่างเปลวเทียน
7. ข้อใดคือลักษณะของรูปร่าง รูปทรงภายในภาพ
ก. รูปร่าง รูปทรงอิสระ
ข. รูปร่าง รูปทรงธรรมชาติ
ค. รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต
ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดคือรูปร่างและรูปทรงธรรมชาติ
ก. รถยนต์ เครื่องบิน พัดลม
ข. ก้อนหิน ก้อนส้าลี ก้อนน้้าแข็ง
ค. ใบไม้ คน แมลง
ง. สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม
9. ข้อใดบอกข้อแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงได้ถูกต้อง
ก. รูปร่างมีปริมาตร รูปทรงมีมวล
ข. รูปร่างมีมวล รูปทรงมีปริมาตร
ค. รูปร่างไม่มีทั้งมวลและปริมาตร
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
10. รูปทรง ประกอบด้วยด้านใดบ้าง
ก. ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านบน
ข. ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านลึก
ค. ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านหน้า
ง. ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านหลัง
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ใบความรู้ที่ 1 รูปร่างและรูปทรง
รูปร่าง
(Shape)
รูปร่าง (Shape)

หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ และ
พืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความกว้าง และความยาว
รูปร่าง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น
คน สัตว์ และพืช เป็นต้น

รูปร่างธรรมชาติ
2.รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้าง
แน่นอน เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม เป็นต้น

รูปร่างเรขาคณิต
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3.รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้
สร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรี ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเอง เป็นไปตามอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม เช่น รูปร่างของหยดน้้า เมฆ และควัน เป็นต้น

รูปร่างอิสระ

รูปทรง
(Shape)

รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฎแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ
คือมีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนา หรือลึก คือ จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มี
ปริมาตร และมีน้าหนัก
รูปทรงสามารถวัดขนาดและปริมาตรได้ รูปทรงแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. รูปทรงธรรมชาติ (organic form) ได้แก่ หมายถึง รูปทรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่
คน สัตว์ พืช มีลักษณะ 3 มิติรูปทรงในลักษณะนี้จะให้ความมีชีวิ ตชีวา

รูปทรงธรรมชาติ
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2. รูปทรงเรขาคณิต (geometric form) ได้แก่ รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น รูปทรง
สามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงกลม ฯลฯสามารถแสดงความกว้าง ความยาว และมิติทางลึก
หรือหนามีมวลและปริมาณ

รูปทรงเรขาคณิต
3. รูปทรงอิสระ (free form) ได้แก่ รูปทรงที่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน
เช่น รูปทรงของก้อนเมฆ กระแสน้้า หรือก้อนหิน

รูปทรงอิสระ

ระหว่า งรูป ร่า งและรูป ทรง
แตกต่า งกัน อย่า งไร
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แบบฝึกทักษะที่ 1 เรื่อง รูปร่างและรูปทรงสร้างสรรค์
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดรูปร่าง และรูปทรง ของแก้วน้้าลงในกระดาษ 100 ปอนด์ โดยแบ่งตาม
ลักษณะที่ก้าหนดให้ และระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการของนักเรียน ( 10 คะแนน )
อุปกรณ์

1. กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4
2. ดินสอ ยางลบ
3. สีไม้

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ความปราณีตสวยงาม
2. องค์ประกอบศิลป์
3. ผลส้าเร็จของงาน
ชื่อภาพ....................................................................

วาดภาพรูปร่าง

วาดภาพรูปทรง
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แบบฝึกทักษะที่ 2 เรื่อง รูปร่างและรูปทรงสร้างสรรค์
คาชี้แจง ให้นักเรียนน้ารูปร่างธรรมชาติ รูปร่างเรขาคณิต และรูปร่างอิสระ วาดให้เกิดภาพตาม
จินตนาการของนักเรียน ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ และระบายสีให้สวยงาม ( 10 คะแนน )
อุปกรณ์

1. กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4
2. ดินสอ ยางลบ
3. ปากกา
4. ไม้บรรทัด
5. สีไม้

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ความปราณีตสวยงาม
3. องค์ประกอบศิลป์
4. ความน่าสนใจของผลงาน
5. ผลส้าเร็จของงาน

ตัวอย่างภาพ

ภาพจาก http://www.ictstudy.info/ntpp/1-3.php
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แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง
รูปทรงและรูปร่างสร้างสรรค์
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค้าตอบที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การน้าเส้นมาประกอบเป็นรูปภาพ คือความหมายในข้อใด
ก. เส้น
ข. รูปร่าง
ค. สัดส่วน
ง. ลักษณะผิว
2. รูปร่างมีกี่มิติ
ก. 2 มิติ
ข. 3 มิติ
ค. 4 มิติ
ง. 5 มิติ
3. ฐานปิระมิดมีรูปร่างอย่างไร
ก. วงกลม
ข. สี่เหลี่ยม
ค. ห้าเหลี่ยม
ง. สามเหลี่ยม
4. รูปร่างเรขาคณิตคือข้อใด
ก. สุนัข
ข. ดอกไม้
ค. ก้อนเมฆ
ง. สามเหลี่ยม
5. รูปร่าง ประกอบด้วยด้านเพียง 2 ด้านคือด้านใดบ้าง
ก. ด้านบน กับ ด้านล่าง
ข. ด้านกว้าง กับ ด้านลึก
ค. ด้านกว้าง กับ ด้านยาว
ง. ด้านหลัง กับ ด้านหน้า
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6. ข้อใดคือรูปร่างอิสระ
ก. รูปร่างกีตาร์
ข. รูปร่างแก้วน้้า
ค. รูปร่างปิระมิด
ง. รูปร่างเปลวเทียน
7. ข้อใดคือลักษณะของรูปร่าง รูปทรงภายในภาพ
ก. รูปร่าง รูปทรงอิสระ
ข. รูปร่าง รูปทรงธรรมชาติ
ค. รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต
ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดคือรูปร่างและรูปทรงธรรมชาติ
ก. รถยนต์ เครื่องบิน พัดลม
ข. ก้อนหิน ก้อนส้าลี ก้อนน้้าแข็ง
ค. ใบไม้ คน แมลง
ง. สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม
9. ข้อใดบอกข้อแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงได้ถูกต้อง
ก. รูปร่างมีปริมาตร รูปทรงมีมวล
ข. รูปร่างมีมวล รูปทรงมีปริมาตร
ค. รูปร่างไม่มีทั้งมวลและปริมาตร
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
10. รูปทรง ประกอบด้วยด้านใดบ้าง
ก. ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านบน
ข. ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านลึก
ค. ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านหน้า
ง. ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านหลัง
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บรรณานุกรม
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บรรณานุ กรม
กรมวิชาการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ น ฐานพุ ทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรีย นรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2551.
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เฉลย แบบทดสอบก่อ นเรียน
เรื่อ ง รูป ร่างและรูป ทรงสร้างสรรค์
1. ข
2. ก
3. ข
4. ง
5. ค
6. ง
7. ง
8. ข
9. ง
10. ข

18

เฉลย แบบฝึก ทัก ษะที่ 1 เรื่อ ง รูป ร่างและรูป ทรงสร้างสรรค์

คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดรูปร่าง และรูปทรง ของแก้วน้้าลงในกระดาษ 100 ปอนด์ โดยแบ่งตาม
ลักษณะที่ก้าหนดให้ และระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการของนักเรียน ( 10 คะแนน )
อุปกรณ์

1. กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4
2. ดินสอ ยางลบ
3. สีไม้

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ความปราณีตสวยงาม
2. องค์ประกอบศิลป์
3. ผลส้าเร็จของงาน
ชื่อภาพ....................................................................

วาดภาพรูปร่าง

วาดภาพรูปทรง
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เฉลย แบบฝึกทักษะที่ 2 เรื่อ ง รูปร่างและรูปทรงสร้างสรรค์

คาชี้แจง ให้นักเรียนน้ารูปร่างธรรมชาติ รูปร่างเรขาคณิต และรูปร่างอิสระ วาดให้เกิดภาพตาม
จินตนาการของนักเรียน ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ และระบายสีให้สวยงาม ( 10 คะแนน )
อุปกรณ์

1. กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4
2. ดินสอ ยางลบ
3. ปากกา
4. ไม้บรรทัด
5. สีไม้

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ความปราณีตสวยงาม
3. องค์ประกอบศิลป์
4. ความน่าสนใจของผลงาน
5. ผลส้าเร็จของงาน

ตัวอย่างภาพ

ภาพจาก http://www.ictstudy.info/ntpp/1-3.php
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เฉลย แบบทดสอบหลัง เรียน
เรื่อ ง รูป ร่างและรูป ทรงสร้างสรรค์

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

