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สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ 
ความรู 

(K) 

ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

(A) 

สาระการเรียนรู

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

มาตรฐาน ศ1.1 สรางสรรคงาน

ทัศนศิลปตามจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางาน

ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก

ความคิดตองานศิลปะ อยาง

อิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ศ 1.1 ป.4/1 

เปรียบเทียบ

รูปลักษณะของ

รูปราง รูปทรง

ในธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม และ

งานทัศนศิลป 

เสน สี รูปราง รูปทรง เปนสิ่งสําคัญ

สําหรับการสรางผลงานทัศนศิลป 

เราสามารถสังเกตเสน สี รูปราง 

รูปทรง ไดจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แลพเราสามารถสราง

ความแลกเปลี่ยนใหม ใหกับงาน

ทัศนศิลปไดดวยการใชพ้ืนท่ีวางและ

พ้ืนผิว 

สามารถอธิบาย

ลักษณะของรูปราง 

รูปทรงในธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมตําแหนง

ท่ีเกี่ยวของในงาน

ทัศนศิลปได 

1. ความสามารถในการสื่อสารและ

สื่อความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
วินัย 

 
ฝเรียนรู 

 
งมั่นในการ

ทํางาน 

 

รูปราง รูปทรงใน

ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

และงานทัศนศิลป 

 

มาตรฐาน ศ1.1 สรางสรรคงาน

ทัศนศิลปตามจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางาน

ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก

ความคิดตองานศิลปะ อยาง

อิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ศ 1.1 ป.4/2 

อภิปราย

เกี่ยวกับอิทธิพล

ของสีวรรณะอุน

และสีวรรณะ

เย็นท่ีมีตอ

อารมณของ

มนุษย 

สีมีอิทธิพลตอมนุษย สีถูกแบงเปนสี

วรรณะอุนและวรรณะเย็น เราควร

เลือกใชสีใหสอดคลองกับการ

ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ

และควรหมั่นพัฒนาฝมือของตนเอง 

ควบคูไปกับการเรียนรูจากบุคคล

รอบตัว 

สามารถ

เปรียบเทียบความ 

แตกตางระหวางสี

วรรณะอุนและสี

วรรณะเย็น และ

วิธีการท่ีตางกันได 

1. ความสามารถในการสื่อสารและ

สื่อความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
วินัย 

 
ฝเรียนรู 

 
งมั่นในการ

ทํางาน 

อิทธิพลของสี วรรณะ

อุน  และวรรณะเย็น 

 



มาตรฐาน ศ1.1 สรางสรรคงาน

ทัศนศิลปตามจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางาน

ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก

ความคิดตองานศิลปะ อยาง

อิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ศ 1.1 ป.4/3 

จําแนกทัศนธาตุ

ของสิ่งตาง ๆ ใน

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และ

งานทัศนศิลป 

โดยเนนเร่ืองเสน 

สี รูปราง 

รูปทรง พ้ืนผิว 

และพ้ืนท่ีวาง 

เสน สี รูปราง รูปทรง เปนสิ่งสําคัญ

สําหรับการสรางผลงานทัศนศิลป 

เราสามารถสังเกตเสน สี รูปราง 

รูปทรง ไดจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แลพเราสามารถสราง

ความแลกเปลี่ยนใหม ใหกับงาน

ทัศนศิลปไดดวยการใชพ้ืนท่ีวางและ

พ้ืนผิว 

สามารถวาดภาพ 

โดยใชเทคนิคของ

เสน สี รูปราง 

รูปทรง พ้ืนผิว และ

พ้ืนท่ีวางได 

1. ความสามารถในการสื่อสารและ

สื่อความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
วินัย 

 
ฝเรียนรู 

มุงมั่นในการ

ทํางาน 

เสน สี รูปราง รูปทรง 

พ้ืนผิว และพ้ืนท่ีวาง 

ในธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและงาน

ทัศนศิลป 

 

มาตรฐาน ศ1.1 สรางสรรคงาน

ทัศนศิลปตามจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางาน

ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก

ความคิดตองานศิลปะ อยาง

อิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ศ 1.1 ป.4/4 มี

ทักษะพ้ืนฐานใน

การใชวัสดุ 

อุปกรณ 

สรางสรรคงาน

พิมพภาพ 

การพิมพภาพเปนการสรางสรรค

ทัศนศิลปท่ีใชแมพิมพ 

สามารถสรางสรรค

ผลงานพิมพภาพ 

โดยเนนการ

ถายทอดจินตนาการ 

1. ความสามารถในการสื่อสารและ

สื่อความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
วินัย 

 
ฝเรียนรู 

 
งมั่นในการ

ทํางาน 

การใชวัสดุ  อุปกรณ

สรางงานพิมพภาพ 

 

มาตรฐาน ศ1.1 สรางสรรคงาน

ทัศนศิลปตามจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางาน

ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก

ความคิดตองานศิลปะ อยาง

อิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ศ 1.1 ป.4/5 มี

ทักษะพ้ืนฐานใน

การใชวัสดุ

อุปกรณ 

สรางสรรคงาน

วาดภาพระบาย

สี 

 

สีมีอิทธิพลตอมนุษย สีถูกแบงเปนสี

วรรณะอุนและวรรณะเย็น เราควร

เลือกใชสีใหสอดคลองกับการ

ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ

และควรหมั่นพัฒนาฝมือของตนเอง 

ควบคูไปกับการเรียนรูจากบุคคล

รอบตัว 

สามารถสรางสรรค

ผลงานภาพสีวรรณะ

อุนและสีวรรณะเย็น

โดยเนนการจัดวาง

ตําแหนงทาง

องคประกอบศิลปใน

ภาพไดอยาง

เหมาะสมและ

สวยงาม 

1. ความสามารถในการสื่อสารและ

สื่อความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
วินัย 

 
ฝเรียนรู 

 
งมั่นในการ

ทํางาน 

 
จิตสาธารณะ 

การใชวัสดุ  อุปกรณ

ในการวาดภาพระบาย

สี 

 



 
ยูอยางพอเพียง 

มาตรฐาน ศ1.1 สรางสรรคงาน

ทัศนศิลปตามจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางาน

ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก

ความคิดตองานศิลปะ อยาง

อิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ศ 1.1 ป.4/6 

บรรยายลักษณะ

ของภาพ โดย

เนนเร่ืองการจัด

ระยะ ใกล กลาง 

ใกล ความลึก 

ต้ืน นํ้าหนักและ

แสงเงาในภาพ 

นํ้าหนักแสงเงา การจัดระยะ ความ

ลึกในภาพ เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให

ภาพวาดดูมีมิติและมีความสมจริง 

สามารถจัด

องคประกอบศิลป

และสื่อความหมาย 

ในงานทัศนศิลปของ

ตนเองและบอก

วิธีการปรับปรุงใหดี

ข้ึนได 

1. ความสามารถในการสื่อสารและ

สื่อความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 มีวินัย 

 ใฝเรียนรู 

 มุงมั่นในการ

ทํางาน 

การจัดระยะความลึก  

นํ้าหนักและแสงเงา 

 

มาตรฐาน ศ1.1 สรางสรรคงาน

ทัศนศิลปตามจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางาน

ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก

ความคิดตองานศิลปะ อยาง

อิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ศ 1.1 ป.4/7 

วาดภาพระบาย

สีโดยใชสีวรรณะ

อุนและสีวรรณะ

เย็นถายทอด

ความรูสึกและ

จินตนาการ 

สีมีอิทธิพลตอมนุษย สีถูกแบงเปนสี

วรรณะอุนและวรรณะเย็น เราควร

เลือกใชสีใหสอดคลองกับการ

ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ

และควรหมั่นพัฒนาฝมือของตนเอง 

ควบคูไปกับการเรียนรูจากบุคคล

รอบตัว 

สามารถบอก

ประโยชนและคุณคา

ของสีวรรณะอุนและ

สีวรรณะเย็น

ถายทอดงาน

ทัศนศิลปท่ีมีผลตอ

ความรูสึกและ

จินตนาการ 

1. ความสามารถในการสื่อสารและ

สื่อความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
วินัย 

 
ฝเรียนรู 

 
งมั่นในการ

ทํางาน 

 
อสัตย 

การใชสีวรรณะอุน

และใชสีวรรณะเย็น 

วาดภาพถายทอด

ความรูสึกและ

จินตนาการ 

 



มาตรฐาน ศ1.1 สรางสรรคงาน

ทัศนศิลปตามจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางาน

ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก

ความคิดตองานศิลปะ อยาง

อิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ศ 1.1 ป.4/8 

เปรียบเทียบ

ความคิด 

ความรูสึกท่ี

ถายทอดผาน

งานทัศนศิลป

ของตนเองและ

บุคคลอ่ืน 

สีมีอิทธิพลตอมนุษย สีถูกแบงเปนสี

วรรณะอุนและวรรณะเย็น เราควร

เลือกใชสีใหสอดคลองกับการ

ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ

และควรหมั่นพัฒนาฝมือของตนเอง 

ควบคูไปกับการเรียนรูจากบุคคล

รอบตัว 

สามารถบอก

ความรูสึกท่ีถายทอด

ผานงานทัศนศิลป

ของตนเองและ

บุคคลอ่ืนได 

1. ความสามารถในการสื่อสารและ

สื่อความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
วินัย 

 
ฝเรียนรู 

 
งมั่นในการ

ทํางาน 

ซื่อสัตย 

ความเหมือนและ

ความแตกตางในงาน

ทัศนศิลปความคิด

ความรูสึกท่ีถายทอด

ในงานทัศนศิลป 

 

มาตรฐาน ศ1.1 สรางสรรคงาน

ทัศนศิลปตามจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางาน

ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก

ความคิดตองานศิลปะ อยาง

อิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ศ 1.1 ป.4/9 

เลือกใชวรรณะสี

เพ่ือถายทอด

อารมณ 

ความรูสึกในการ

สรางงาน

ทัศนะศิลป 

สีมีอิทธิพลตอมนุษย สีถูกแบงเปนสี

วรรณะอุนและวรรณะเย็น เราควร

เลือกใชสีใหสอดคลองกับการ

ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ

และควรหมั่นพัฒนาฝมือของตนเอง 

ควบคูไปกับการเรียนรูจากบุคคล

รอบตัว 

สามารถบอก

ความรูสึกในการ

สรางงานทัศนะศิลป

ผานผลงานวรรณะสี 

1. ความสามารถในการสื่อสารและ

สื่อความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 มีวินัย 

 ใฝเรียนรู 

 มุงมั่นในการ

ทํางาน 

 จิตสาธารณะ 

การเลือกใชวรรณะสี

เพ่ือถายทอดอารมณ

ความรูสึก 

 

        

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจ

ความสัมพันธระหวางทัศนศิลป 

ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ

สากล 

ศ 2.1 ป.4/1 

ระบุและ

อภิปราย

เกี่ยวกับงาน

ทัศนศิลป ใน

เหตการณและ

งานเฉลิมฉลอง

งานทัศนศิลปในทองถ่ินเปนงานท่ีมี

คุณคา สืบทอดกันมาต้ังแตโบราณ

จนถึงปจจุบัน จนเช่ือมโยงกับ

เหตุการณงานประเพณี วัฒนธรรม

ทองถ่ินน้ัน ๆ สรางเปนผลงานท่ีมี

เอกลักษณประจําทองถ่ิน ดัดแปลง

สรางสรรคใหมีความสวยงาม มีคา

บอกลักษณะรูปแบบ

ของงานทัศนศิลป 

ในแหลงเรียนรูหรือ

นิทรรศการศิลปะ 

1. ความสามารถในการสื่อสารและ

สื่อความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
วินัย 

 
ฝเรียนรู 

   

มุงมั่นในการ

ทํางาน 

    สามารถสาํรวจงาน

ทัศนศิลปในทองถ่ิน 

และบันทึกขอมูลของ

ผลงานทัศนศิลป 

 



ของวัฒนธรรม

ในทองถ่ิน 

ควรแกการอนุรักษและรักษาใหกับคู

กับประเทศไทย 

   

รักความเปน

ไทย 

  

รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจ

ความสัมพันธระหวางทัศนศิลป 

ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ

สากล 

ศ 2.2 ป.4/2 

บรรยายเกี่ยวกับ

งานทัศนศิลป

ท่ีมาจาก

วัฒนธรรมตาง ๆ 

งานทัศนศิลปในทองถ่ินเปนงานท่ีมี

คุณคา สืบทอดกันมาต้ังแตโบราณ

จนถึงปจจุบัน จนเช่ือมโยงกับ

เหตุการณงานประเพณี วัฒนธรรม

ทองถ่ินน้ัน ๆ สรางเปนผลงานท่ีมี

เอกลักษณประจําทองถ่ิน ดัดแปลง

สรางสรรคใหมีความสวยงาม มีคา

ควรแกการอนุรักษและรักษาใหกับคู

กับประเทศไทย 

สามารถอภิปราย

เกี่ยวกับงาน

ทัศนศิลปท่ีสะทอน

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาในทองถ่ินได 

1. ความสามารถในการสื่อสารและ

สื่อความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
วินัย 

 
ฝเรียนรู 

 
งมั่นในการ

ทํางาน 

 
กความเปนไทย 

 
กชาติ ศาสน 

กษัตริย 

ศึกษาคนควาความ

เปนมาและลักษณะ

ผลงานทัศนศิลปใน

ทองถ่ินไดโดยสามารถ

อภิปรายได 

 

 

 


