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1. ความส าคัญของโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 

โครงการสร้างสรรค์ทศันศิลป์หมายถงึ  การด าเนินงานสร้างสรรค์ภายใต้หวัข้อโครงการท่ีได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการ  ซึง่ทางสาขาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จดัตัง้ขึน้ เป็นการเรียนรู้การท างานสร้างสรรค์ในลกัษณะ
โครงการ สาระส าคญัคือการเรียนรู้องค์ประกอบด้านตา่งๆของเนือ้หา แนวความคิด  กระบวนการขัน้ตอนการปฏิบตัิการ  
การพฒันา จนถงึผลสมัฤทธ์ิของโครงการ โดยแสดงให้เห็นถงึระบบการคิดวิเคราะห์ การศกึษาหลกัการ ทฤษฎีและองค์
ความรู้ตา่งๆการศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์อยา่งสมเหตสุมผลและ
สร้างสรรค์  ความสามารถในการเขียนงานวชิาการเบือ้งต้น  
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 
1)  เพื่อให้นิสติได้เรียนรู้การปฏิบตัิงานในลกัษณะโครงการ ทัง้ในด้านด้านการสร้างสรรค์ผลงานและงานเขยีน

เชิงวิชาการทางด้านทศันศิลป์ 
2) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบันิสติในด้านตา่งๆก่อนเข้าสูโ่ครงการศิลปะนิพนธ์ 

 

3. การด าเนินงานโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 

 3.1 เสนอช่ือกรรมการท่ีปรึกษาโครงการ  
      ประธานและกรรมการท่ีปรึกษาโครงการสร้างสรรค์ทศันศิลป์ คือ อาจารย์ที่นิสติเลอืกเสนอช่ือเพื่อมีหน้าที่ ให้

ค าปรึกษา และควบคมุการด าเนนิงานด้านผลงานสร้างสรรค์และการเขยีนเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ ของนิสติ 
 3.2 การเสนอโครงการ 
       1) แบบฟอร์มเสนอโครงการสร้างสรรค์ทศันศิลป์ที่ลงรายละเอียดข้อมลูครบถ้วนแล้ว 

       2) ภาพร่างผลงานท่ีจะสร้างสรรค์ในโครงการ(จ านวนและรูปแบบการน าเสนอให้อยูใ่นดลุยพนิิจของ
กรรมการท่ีปรึกษาโครงการ) 
       3) แผนภาพ สไลด์ หรือPower points เพื่อน าเสนอรายละเอยีดโครงการตอ่คณะกรรมการ 
 3.3 การน าเนอความคืบหน้าของโครงการ 
       เป็นการน าผลงานเข้าตรวจประเมินโดยคณะกรรมการสาขาวชิา เป็นระยะเพื่อดพูฒันาการของผลงานใน
โครงการ 
  

 3.4 ผลสมัฤทธ์ิของโครงการ มีองค์ประกอบท่ีส าคญัอยู ่2 สว่นคือ 

       1)  ผลงานสร้างสรรค์ หมายผลงานท่ีผา่นความเห็นชอบจากกรรมการสาขาวิชา 

      2)  เอกสารประกอบงานสร้างสรรค์ หมายถึงเอกสารที่นกัศกึษาได้เขียนและเรียบเรียงเนือ้หาสาระของ
ผลงานสร้างสรรค์มีลกัษณะเป็นรายงาน มีรูปแบบถกูต้องตามที่สาขาวชิาทศันศิลป์ก าหนดไว้ 

 

4. เอกสารเสนอโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 



  เป็นเอกสารที่อธิบายให้เห็นถงึท่ีมาท่ีไปและรูปแบบวิธีการท่ีจะไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิของโครงการ เนือ้หาส าคญัใน
เอกสารเค้าโครงหวัข้อโครงการสร้างสรรค์ทศันศิลป์ที่นิสติจะต้องเขียนอธิบายจากการสร้างสรรค์ของตนเอง ประกอบด้วย   

 1) ชื่อหวัข้อโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์  การตัง้ช่ือจะเป็นรูปประโยคที่สือ่ความหมาย ตรงกบัแนวความคิด
และผลที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ 

 2) ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์    เป็นการเขียนบรรยายสิง่ทีเ่ป็นมลูเหตขุองการสร้างสรรค์ ซึง่มี
ประเด็นที่นิสติจะต้องอธิบาย เพือ่ให้เนือ้หามีความชดัเจนและครอบคลมุเพียงพอท่ีจะสือ่สารความคิดในสว่นนีใ้ห้ผู้อื่น
เข้าใจได้ มดีงันี ้

      (1) มลูเหตขุองการสร้างสรรค์นัน้ๆคืออะไร เกิดขึน้ได้อยา่งไร 
      (2) มลูเหตขุองการสร้างสรรค์นัน้ๆ สง่ผลกกระทบตอ่สงัคมและนิสติอยา่งไร 

 (3) นิสติมีความคิด ทศันคติตอ่มลูเหตนุัน้อยา่งไร ซึง่น าไปสูแ่รงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ 

  3) แนวความคิดในการสร้างสรรค์ บง่บอกถึงความต้องของนกัศกึษาในการน าเสนอ ทศันะคต ิเจตนารมณ์ 
ซึง่เป็นรูปแบบของความคิดทีเ่กิดจากการประมวลและวเิคราะห์ข้อมลูจากทีม่าและแรงบนัดาลใจ สรุปเป็นแนวความคิดใน
ด้านตา่งๆเช่น เนือ้หา รูปแบบ เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์ และผลของความคดิได้แสดงตวัออกมาในผลงาน
สร้างสรรค์  

                4) ความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์  เป็นการเขียนบรรยายเพื่อชีใ้ห้เห็นวา่การสร้างสรรค์ในโครงการของ
นิสติ จะกระท าสิง่ไดบ้างเพ่ือน าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิของโครงการ ทัง้นีโ้ครงการสร้างสรรค์ทศันศิลป์เป็นโครงการท่ีอยูใ่นระบบ
ของการศกึษา ให้นิสติวิเคราะห์วา่จะศกึษาสิง่ใดบ้าง เช่น เนือ้หาข้อมลูที่สมัพนัธ์กบัหวัข้อ เทคนิควิธีการท่ีตอบสนอง
แนวคิด เป็นต้น แล้วน าไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงาน โดยแยกประเดน็ท่ีเป็นจดุมุง่หมายออกเป็นข้อดงัตวัอยา่ง        

ตัวอย่าง การเขียนความมุง่หมายของการสร้างสรรค์ 

 
  
 
 
 

 

    5) ขอบเขตของการสร้างสรรค์  เป็นการเขียนบรรยายกรอบของการสร้างสรรค์ ซึง่มีประเด็นที่นิสติจะต้อง
อธิบายดงันี ้
        (1) ขอบเขตด้านเนือ้หา 

        (2) รูปแบบ 

        (3) เทคนคิ  
   6) วิธีด าเนินการสร้างสรรค์  แสดงให้เห็นการเตรียมงาน วสัดอุปุกรณ์ การวางแผนและล าดบัขัน้ตอนตา่งๆ
ในการด าเนินงานสร้างสรรค์เพื่อให้ผลของงานตอบรับกบัแนวความคดิในการสร้างสรรค์ นบัเร่ิมจากการจดัท าภาพร่าง
จนถึงการสร้างสรรค์ผลงานจริง 
   7) เอกสาร ข้อมูลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ หมายถึง เอกสารท่ีนิสติจะต้องสบืค้นข้อมลูเพิ่มเติม
วสัดอุปุกรณ์ 
   8) ระยะเวลาที่ใช้ในโครงการสร้างสรรค์ เป็นการก าหนดตารางแผนการด าเนินงาน ตามห้วงระยะเวลาของ
โครงการ ดงัตวัอยา่ง 

โครงการสร้างสรรค์ทศันศิลป์ช่ือ สีสันบรรยากาศในตลาด 

ความมุง่หมายของการสร้างสรรค์ 

1) เพื่อศกึษาเนือ้หาตา่งๆเช่นวิถีชีวิต รูปทรง สสีนั ของคนและวตัถสุิง่ของที่อยูใ่นสภาพแวดล้อมของตลาด 

2) เพื่อศกึษาเทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหมและน าผลมาสร้างสรรค์ให้สามารถตอบสนองตอ่  

     แนวคิดได้ 

3) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์แบบกึง่นามธรรมที่แสดงออกถึงสสีนับรรยากาศในตลาด 

  

 

 

 

 



กจิกรรม 

ระยะเวลา (เดอืน) 

ที ่เดอืนที1่ ไเดอืนที2่  

เดอืนที3่ 

 

เดอืนที4่ 

1.    ขัน้ตอน         

2.    ขัน้ตอน         

3.    ขัน้ตอน         

4.    ขัน้ตอน         

5.    ขัน้ตอน         

6.   ขัน้ตอน         

 

9)  การเสนอผลงานสร้างสรรค์  ชีใ้ห้เห็นลกัษณะ รูปแบบของการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์จ านวนนบัเป็น
ชิน้งานหรือเป็นชดุของผลงาน ระบจุ านวนผลงานในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการเสนอโครงการสร้างสรรค์ (Terminal Project) 
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อาจารย์ผู้ควบคุมโครงการสร้างสรรค์ 
1. รองศาสตราจารย์จิตพิสยั   อารมณ์ดี                ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์เจรจา    ชา่งพาที                                    กรรมการ 
 
ช่ือหัวข้อโครงการสร้างสรรค์ 
 ชีวิตกบัความหวงัในวิถีแรงงาน 
 

1. ความเป็นมาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศโลกาภิวัตน์อีกประเทศหนึ่ง จะเห็นได้จากการพฒันาท่ีผ่านมาได้

เปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสงัคม จากสงัคมเกษตรกรรมท่ีผลิตเพ่ือการยงัชีพมาสู่สงัคม
กึ่งอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการพาณิชย์ กระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าวได้เร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ และผลกระทบดงักล่าวได้ก่อให้เกิด
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปจากเดิม  มีความต้องการแรงงานจ านวนมากเพ่ืองานอตุสาหกรรม งาน
กอสร้าง ฯลฯ ผู้คนในสงัคมชนบทถือเป็นกลุ่มแรงงานท่ีส าคญั เพราะเดมิทีผู้คนเหล่านีป้ระกอบอาชีพเพียง
การท าเกษตรกรรม และได้ประสบปัญหาความยากจน  
 แรงงานก่อสร้างถือเป็นอีกหนึง่กลุม่อาชีพท่ีต้องใช้ก าลงัแรงกายในการท างานมากมีความ
ยากล าบาก ด้วยต้องพบเจอกบัสภาพแวดล้อมการท างานหนกั และได้รับคา่แรงน้อยไมเ่พียงพอกบัภาระ
คา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มสงูขึน้ในปัจจบุนั แรงงานก่อสร้างสว่นใหญ่ท างานกบันายจ้างท่ีรับงานตามสญัญาจ้าง ท า
ให้ต้องเคล่ือนย้ายสถานท่ีท างานไปเร่ือยๆ แรงงานเหล่านีจ้ะถูกกดดนัให้ท างานอยา่งรวดเร็ว ด้วยชัว่โมง
การท างานท่ีหนกักบัเวลาพกัเพียงเล็กน้อย ในช่วงท่ีมีการก่อสร้างสงูสดุของปีจะต้องท างานทัง้สปัดาห์โดย
ท่ีไมมี่วนัหยดุ และในชว่งเวลาดงักลา่วจะมีความต้องการแรงงานย้ายถ่ินในงานก่อสร้างสงูมาก แตก็่ไมมี่
ความมัน่คงในการท างานในงานประเภทนี ้ เน่ืองจากสามารถพบเห็นได้ทัว่ไปวา่แรงงานจะถกูเลิกจ้าง
ในชว่งท่ีมีการก่อสร้างน้อย ในชว่งเวลาดงักลา่วแรงงานหลายคนก็จะพยายามหางานเสริมหรือเตรียมวาง
แผนการฉกุเฉินเพ่ือรับมือ หากพวกถกูเลิกจ้าง อาจจะต้องหานายจ้างใหมร่ะหวา่งชว่งฤดท่ีูมีงานก่อสร้าง
น้อย และต้องเผชิญความเส่ียงในการไมมี่รายได้จากการท างาน 



  ด้วยรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ียากล าบากและได้คา่ตอบแทนท่ีน้อยนิด ท าให้คณุภาพชีวิตของ
แรงงานก่อสร้างนัน้มีคณุภาพต ่า  ดงัสะท้อนได้จากสภาพ ท่ีอยู่อาศยัท่ีก่อขึน้อยา่งหยาบๆ คบัแคบ สร้าง
จากเศษไม้และสงักะสีเก่าๆเพ่ือบงัแดดบงัลม  รวมไปถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการด ารงชีพท่ีมีจ านวนน้อย
ชิน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการท่ีต้องเดนิทาง โยกย้ายถ่ินฐานท างานอยูเ่สมอ สิ่งเหลา่นีก้่อเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม “ชีวิต ความหวงั แรงงานก่อสร้าง” เพ่ือน าเสนอ มมุมอง ข้าวของ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ รวมไปถึง อาหารท่ีกรรมกรได้กินเหลือทิง้ไว้ เพ่ือเพิ่มเตมิ เสริมก าลงัพร้อมท่ีจะสู้กบั
งานหนกัอยูเ่สมอ ด้วยเทคนิคการเขียนภาพสีอคลีลิคบนผ้าใบ 
2.แนวความคิดสร้างสรรค์ 
  น าเสนอผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริง  ถ่ายทอดมุมมองของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในท่ีพกัมุม
ห้องครัวของกรรมกรก่อสร้าง อันประกอบไปด้วย ถ้วย ชาม หม้อ ไห เศษอาหารท่ีเหลือทิง้ไว้ รวมไปถึง
บรรยากาศโดยรอบท่ีส่ือถึงการน าเอา วสัดท่ีุผา่นการใช้งานมาแล้วหลายตอ่ครัง้มาใช้งานก่อเป็นท่ีพกัอาศยั    
จดัรูปแบบองค์ประกอบท่ี ส่ือถึงความหวงัท่ีจะหลดุพ้นจากสภาพชีวิตท่ีไมพ่อเพียง ความไมม่ัน่คงท่ีเป็นอยู่ 
 

3.ความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ 
 1.เพ่ือศกึษาเนือ้หา สภาพชีวิตของกรรมกร แรงงานก่อสร้างท่ีต้องใช้ชีวิตอยา่งล าบาก และหวงัวา่
จะมีชีวิตท่ีดีขึน้ในอนาคต 
 2.เพ่ือศกึษาด้านเทคนิควิธีการเขียนแบบเก็บรายละเอียดเหมือนจริง โดยใช้รอยฝีแปรงหยาบๆไว้
บางสว่นอนัจะน าไปสูผ่ลงานท่ีตอบสนองตอ่แนวความคดิ 
   เพ่ือ 
3. เพ่ือสร้างสรรค์ ผลงานประเภทจิตรกรรมผสมเทคนิคบนผ้าใบ ในรูปแบบศลิปะแบบเหมือนจริง 
4. ขอบเขตการสร้างสรรค์ 
 1)ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 เก่ียวกบัมมุของห้องครัวท่ีสะท้อนสภาพชีวิตกรรมกรท่ีมีชีวิตท่ีต้องทนตอ่ความยากล าบาก  
แสงอาทิตย์ท่ีลอดผา่นรูร่ังของหลงัคาสงักะสีเปรียบดงัความหวงัในมีชีวิต อนาคตท่ีดีขึน้ 
 2)ขอบเขตด้านรูปทรง     
 น าเสนอเร่ืองราวโดยผ่านมมุมอง ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ  ภายในห้องครัวท่ีเป็นรูปแบบ
เอกลกัษณ์ วิถีชีวิตของกรรมกรก่อสร้าง    ท่ีแสดงออกถึงความไมพ่อเพียง ความล าบากยากแค้นในชีวิต 
 3) ขอบเขตด้านเทคนิค 
 ผลงานจิตรกรรมบนผ้าใบ  แนวเหมือนจริงโดยบางสว่นยงัคงความหยาบของรอยฝีแปรง  
5. วิธีการดาเนินการสร้างสรรค์ 
    1) ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมลูในการสร้างสรรค์ 



 -  การเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร  เก็บรวบรวมข้อมลูจากส่ืออินเตอร์เน็ต  ต ารา   
บทความท่ีเก่ียวกบั   งานวิจยั 
 -  เก็บรวบรวมข้อมลูจากการออกภาคสนาม  โดนวิธีการออกไปร่างภาพลงบน     

กระดาษวาดเขียน  และการบนัทกึเป็นภาพถ่าย 
 2) ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลู 
 เม่ือได้ข้อมลูจากเอกสารตา่ง ๆ  และข้อมลูจากการท่ีได้ออกไปส ารวจ  ศกึษารายละเอียด 
 ตา่งๆ  ศกึษาร่างภาพ    และบนัทกึเป็นภาพถ่ายจากสถานท่ีจริงแล้ว  น าเอาข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์   เพ่ือ
หาข้อมลู รูปแบบร่วมของเนือ้หา ข้อมลูตา่งๆท่ีเหมาะสมกบัจดุมุง่หมายของการสร้างสรรค์ 
 3) ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
  -  ขัน้ตอนการท าแบบร่าง  โดยการน าเอาข้อมลูท่ีวิเคราะห์นัน้มาออกแบบ  จดัวาง  จดั
องค์ประกอบและก าหนดแสงเงาด้วยกระบวนการวาดเส้น ลงแสง-เงา  เพ่ือหารูปแบบ  มมุมอง  ท่ี
เหมาะสมกบัจดุมุง่หมาย มากท่ีสดุ  หลงัจากนัน้  จงึน าภาพร่างมาทดลองสร้างเป็นงานจิตรกรรม บนผ้าใบ
ขนาดเล็ก  เพ่ือดคูวามเป็นไปได้ในการสร้างงาน 
  -ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง   โดยการน าภาพร่างท่ีมีขนาดเล็ก  ได้ร่างไว้แล้วนัน้มา
ขยายให้มีขนาดใหญ่ขึน้ โดยใช้เทคนิคและวิธีการเดียวกนั 
 4) ขัน้ตอนการวิเคราะห์ผลงาน 
  - วิเคราะห์ด้านเนือ้หาในผลงาน 
  - วิเคราะห์ด้านรูปแบบ 
                         - วิเคราะห์ด้านเทคนิค 
 5) ขัน้ตอนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
  - น าเสนอผลงานจิตรกรรม ตอ่คณะกรรมการตรวจประเมิน 
  - น าเสนอเอกสารประกอบทางวิชาการการสร้างสรรค์  เพ่ืออธิบายแนวความคิด  รูปแบบ  
เทคนิค  กระบวนการสร้างสรรค์ และผลงานสร้างสรรค์ 
 
6. เวลาที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
รวบรวมข้อมลูในการสร้างสรรค์                 

การวิเคราะห์ข้อมลูและจดัท า
ภาพร่าง. 

                



การสร้างสรรค์ผลงานจริง                    
การวิเคราะห์ผลงาน.                 
เขียนเอกสารประกอบการ
สร้างสรรค์   

                

น าเสนอผลงาน.                 
สง่เอกสารประกอบการ
สร้างสรรค์  . 

                

 
7. อุปกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการการสร้างสรรค์ 
ข้อมูลเอกสาร 
 ดลใจ เรืองบญุรอด. 2530. “การวิจยัอนาคตแรงงาน”, วารสารเพ่ือการพฒันา. 
3 (มกราคม-ธนัวาคม 2530), 19-25. 
 สสุินธุ์  ประสิทธ์ิรัฐชาติ, ลดัวลัย์มณี  ดารอด  และภกัฑรูย์   ดีไพ.  (2529).  สงัคมศาสตร์.  (พิมพ์
ครัง้ท่ี 2).  กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
 คณะกรรมการสภาวิจยัแหง่ชาติ, ส านกังาน. สาขาวิจยัของการวิจยัแหง่ชาติ (ม.ป.ป.) อดัส าเนา.  
 จมุพล    สวสัดิย์ากร. บรรณาธิการ. หลกัทางสงัคมศาสตร์ กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ สวุรรณภมูิ, 2520.  

 
ข้อมูลภาพถ่าย 
 

   

 



 
 
8. จ านวนชิน้งานในโครงการ 
 จ านวน 8 ชิน้ 
9. การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

 เป็นผลงานจิตรกรรมบนผืนผ้าใบติดตัง้โดยแขวนติดผนงั 
 
 
                                                                          ลงช่ือ 
 
                                                                                   ( ...................................................... ) 
                                                                                                  นิสิตผู้ เสนอโครงการ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินโครงการ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
 
                                                               ลงช่ือ 
 
                                                                        ( ....................................................... ) 
                                                            วนัท่ี ........... เดือน .......................... พ.ศ. ................. 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 



 


