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รูปแบบออนไลน์

รายวิชาที่น าความรู้ไปประยุกต์ใช้
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ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด
- ผู้เรียนไม่สามารถจัดนิทรรศการ ณ ที่ตั้ง ในรูปแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนปกติได้

- รายวิชา การจัดแสดงและนิทรรศการ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจกระบวนการจัดนิทรรศการและสามารถจัด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะได้

แนวทางแก้ไข
- ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่
งานศิลปะรูปแบบออนไลน์

ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการจัด
นิทรรศการและสามารถจัด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ผลงานศิลปะได้



จุดประสงค์ของเนื้อหา 
เรียนรู้และจัดท านิทรรศการเพือ่เผยแพร่ผลงาน

ศิลปะ รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์

เทคนิคเสริมการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลน์ที่น าไปใช.้. 
การใช้แพลตฟอร์มส่ือออนไลน์กับกิจกรรมการเรียนการ

สอนนิทรรศการจัดแสดงเผยแพร่งานศิลปะ



1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม : ผู้เรียนเกิดความร่วมมือกันด าเนินกระบวนกิจกรรมจนเกิดความส าเร็จ

2. ทักษะความรู้ : สามารถน าความรู้จากรายวิชาท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

3. ทักษะทางปัญญา :  ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆได้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

: ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและการท างานส่วนรวม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

: ผู้เรียนสามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดนิทรรศการออนไลน์อย่างเหมาะสม

6. ทักษะพิสัยทางศิลปกรรม 
: ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะได้ตามลักษณะของศาสตร์ศิลปกรรม

เป้าหมายส าคัญที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน (TQF)



กิจกรรม/ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

1. ประชุมวางแผนเตรียมการ

รูปแบบงาน และด าเนินงาน

นิทรรศการ 

ประชุมวางแผนเตรียมการนิทรรศการผ่านสื่อออนไลน์ 
Microsoft team

กิจกรรม/ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

(P)

รูปแบบงาน : การจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ ผ่านแพลตฟอร์ม 2 ช่องทาง คือ
1. Facebook  2. Instagram
ระยะเวลาของการจัดแสดง : 11 – 13 พฤศจิกายน 2564
วางแผนกิจกรรมเสริมเพื่อเชิญชวนผู้ชม ดังนี้
1. จัดประมูลผลงานของผู้เรียน
2. กิจกรรม Share ภาพ ทาง IG story
3. กิจกรรม Like and comment คลิปจากเพจ Facebook

วางแผนการด าเนินงานอ่ืนๆ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลมาเพื่อประเมินผล โดยใช้แบบประเมินผ่านแพลตฟอร์ม google   
- การจัดส่งของที่ระลึกแก่ผู้ที่เข้ามาประมูลผลงาน
- การจัดส่งของที่ระลึกแก่ผู้ที่มาเข้าชมผลงานและร่วมท าการประเมิน 
- การเผยแพรข่้อมูลด้วยสูจิบัตรเป็น file .pdf เพื่อให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลด 
- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดงานคร้ังต่อไป



1.ผู้เรียนแบ่งฝ่ายการท างาน

การด าเนินงาน  (D)



2. การจัดเตรียมผลงานในการจัดแสดง

แบ่งกลุ่มผลงานในการน ามา       
จัดแสดง เป็น 7 ประเภทผลงาน



3. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

3.1 แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ 3 ชิ้น
ติดตามผลการประชาสัมพันธ์ผ่านยอดกดไลค์ และ
ยอดการรับชม

3.2 คลิปวิดีโอสั้น 2 คลิป
ติดตามผลการประชาสัมพันธ์ผ่านยอดกดไลค์ และ
ยอดการรับชม

3.1

3.2• ผู้เรียนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง IG Story เป็น
หลัก โดยอัพโหลดแบนเนอร์และคลิปวิดีโอทุกวัน ในช่วง 
3 วัน ก่อนเริ่มเปิดนิทรรศการ 

•  แพลตฟอร์ม Facebook ติดแฮชแทก # เพื่อให้ผู้ที่
สนใจสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น #งานนิทรรศการศิลปะ #
งานศิลปะ #พิพิธภัณฑ์ #งานแสดงภาพ #งานแสดงภาพถ่าย 
#ภาพถ่าย #art #artexhibition #exhibition #museum 
#artwork #painting เป็นต้น



4. จัดท านิทรรศการรูปแบบจ าลอง (โมเดล) เพ่ือใช้เป็นการน าเข้าสู่บรรยากาศนิทรรศการออนไลน์



5. การจัดแสดงผลงานด้วยนิทรรศการออนไลน์
แพลตฟอร์ม Instagram แพลตฟอร์ม Facebook



6.1 กิจกรรมแชร์ภาพที่ใช่ภาพไหน
คือ ‘ศิลป์’ ในตัวคุณ 
บนแพลตฟอร์ม Instagram
และ สุ่มรายชื่อเพื่อให้รางวัล

6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าชม



6.2 กิจกรรมเชิญชวนผู้ชม Like และ Comment คลิปวิดีโอแอนิเมชั่น เพ่ือสุ่มรายชื่อมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม



6.3 กิจกรรมจัดประมูลภาพผลงานของผู้เรียน
เชิญชวนผู้ชมงานนิทรรศการสามารถประมูลภาพที่ชื่นชอบ  ทั้งน้ี รายได้จะถูกน าไปใช้เป็นทุนการศึกษา และ บางส่วนแบ่งไปบริจาคเพื่อการกุศล

ชื่องาน ภาพวาดฝาผนังวัดโพธิ์ 
ผู้วาด อรทัย วงศ์ธีรภาพ
ราคาประมูล : 5000 บาท (รายได้เป็นทุนการศึกษา)

ชื่องาน ไอศกรีมช็อกโกแลต
ผู้วาด  ธนบัติ  ฤทธิ์ธ ารง 
ราคาประมูล : 550 บาท (รายได้บริจาคโครงการอาหารกลางวันเด็กยากไร้)



การติดตามผลการจัดงานนิทรรศการออนไลน์ (C)

การจัดแสดงผ่านแพลตฟอร์ม Instagram 
1. ยอดผู้ติดตามทั้งหมด 96 บัญชี
2. ยอดไลค์สูงสุดคือ  157 like
3. ยอดผู้รับชมมากที่สุดคือ 196 ครั้ง

พบว่า แพลตฟอร์มนี้ มีความเหมาะสมน้อยเนื่องจาก
จ านวนผู้เข้าชมยังไม่มากเท่าที่ควร สาเหตุด้วยผู้ใช้งาน
ส่วนใหญ่ของแพลตฟอร์มนี้ นิยมติดตามงานเฉพาะกลุ่ม 
และติดตามในสิ่งที่ตนสนใจเท่านั้น เช่น รูปแบบการโพสต์
ที่สร้างกระแส เป็นต้น ดังนั้นจ านวนผู้มีส่วนร่วมจึงไม่มาก
เท่าที่ควร

แพลตฟอร์ม Instagram



การติดตามผลการจัดงานนิทรรศการออนไลน์ 

แพลตฟอร์ม Facebook การจัดแสดงผ่านแพลตฟอร์ม Facebook 
พบว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมแก่การจัดงานแสดงมากที่สุด ด้วย
สาเหตุ ดังน้ี 
1. สามารถวิเคราะห์ผลของการมีส่วนร่วมได้อย่างละเอียด 
- จ านวนผู้กดถูกใจเพจทั้งหมด 453 บัญชี
- จ านวนคนที่เข้าถึงเพจทั้งหมด 43,399 บัญชี
- การมีส่วนร่วมกับโพสต์ทั้งหมด 10,006 ครั้ง
- อัลบั้มงานแสดงที่มีการกดถูกใจมากที่สุด คือ  จิตรกรรมไทย
- โพสต์ที่มีการกดแชร์มากที่สุด คือ ภาพการประชาสัมพันธ์วันที่ 3  
(10 พฤศจิกายน 2564)

- คลิปวิดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุด คลิปแอนิเมชั่นเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ 

2. สามารถกระตุ้นยอดผู้เข้าชมได้โดยการใช้โฆษณาออนไลน์  ท าให้มี
จ านวนผู้มีส่วนร่วมมาก 



การประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมรับชมนิทรรศการจัดแสดงงานศิลปะ “FA Exhibition” ในรูปแบบออนไลน์ 
มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 98 คน 

การประเมินของผู้ชมภายนอก จะใช้แพลตฟอร์มของ Google form 
จากค าถามที่ใช้ในการประเมิน 8 หัวข้อดังนี้

1. ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการออนไลน์ 
2. การรับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์
3. รูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลน์
4. เนื้อหาของผลงานในการจัดนิทรรศการออนไลน์
5. ความน่าสนใจในการเข้าร่วมนิทรรศการออนไลน์
6. ความชื่นชอบในผลงาน
7. ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับในนิทรรศการออนไลน์
8. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ (การประมูลภาพและกิจกรรมแชร์ภาพ)

ผู้ร่วมประเมินกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกเป็น
“โปสการ์ดผลงานที่จัดแสดงพร้อมลายเซนต์ศิลปิน”

ผู้ตอบแบบประเมิน
- ผู้เรียนในมิติผู้ด าเนินการจัดนิทรรศการออนไลน์ 
- ประชาชนทั่วไป ผู้เข้าชมนิทรรศการ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและนิทรรศการ เช่น อาจารย์-ครูผู้สอนศิลปะ 



การน ามาพัฒนาต่อยอด(A)
ผู้เรียนน าประสบการณ์ทีไ่ด้จากนิทรรศการออนไลน์มาพัฒนา

ในการจัดนิทรรศการศิลปะสัญจรสูชุ่มชน ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงงานศิลปะ ณ ที่ตั้ง



การตดิตาม/ประเมนิผล การติดตาม/ประเมินผล (ผู้สอน) 

พบว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 6 ด้าน ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
1. คุณธรรมจริยธรรม : ผู้เรียนมีความร่วมมือกัน และ สามารถด าเนินกระบวนกิจกรรมจนเกิดความส าเร็จได้
2. ทักษะความรู้ : ผู้เรียนสามารถน าความรู้จากรายวิชาการจัดแสดงและนิทรรศการที่เรียนประยุกต์ใช้ต่อยอดกับการสร้างสรรค์กิจกรรมได้
3. ทักษะทางปัญญา : ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเพื่อให้กิจกรรมด าเนินการได้อย่างส าเร็จลุล่วง ดังต่อไปน้ี

3.1 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะจากรูปแบบนิทรรศการ ณ ที่ตั้ง ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 ที่มีมาตรการข้อห้ามในการจัดกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ผู้เรียนใช้การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในกิจกรรมสัมพันธ์ลักษณะต่างๆระหว่างผู้ชมกับผู้แสดงงาน เพื่อให้กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจเข้า
ร่วมชมนิทรรศการมากขึ้น 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ผู้เรียนสามารถวางแผนร่วมกันในการท างานและแบ่งฝ่ายการท างานตามความ
ถนัด อีกทั้งมกีารประชุมติดตามและรายงานการด าเนินงานร่วมกับอาจารย์ประจ าวิชาตลอดกระบวนการกิจกรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้  เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้เรียนสามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดนิทรรศการ

ออนไลน์อย่างเหมาะสม
6. ทักษะพิสัยทางศิลปกรรม : ผู้เรียนสามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะได้ตามลักษณะของศาสตร์ศิลปกรรม อย่างมีความเข้าใจ



สรุปผลที่ได้จากการน าเทคนิคเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (ตามแนวคิดผู้สอน)

กิจกรรมการเรียนการสอน นิทรรศการจัดแสดงเผยแพร่ผลงานศิลปะรูปแบบออนไลน์ สามารถน ามาปรับใช้กับรายวิชา
การจัดแสดงและนิทรรศการได้อย่างเกิดประสิทธิผลท่ีดี ทั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่ท ากิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวประสบ
ผลส าเร็จ มีดังนี้

1.ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและคาดหวังกับการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ ด้วยต้องการผลตอบรับที่ดีของ
นิทรรศการจากคนบนโลกออนไลน์ ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมออนไลน์เป็นสังคมที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกของผู้คนยุคปัจจุบัน 
โดยเฉพาะกับคนในวัยผู้เรียน 

2. กิจกรรมสัมพันธ์ที่ผู้เรียนเลือกมาใช้เพื่อดึงดูดผู้เข้าชม เช่น กิจกรรมให้ผู้คนในโลกออนไลน์ร่วมแชร์ภาพผลงาน 
และการสุ่มให้รางวัล

3. นิทรรศการออนไลน์ เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
4. เกิดผลลัพธ์เพิ่มเติมที่ได้จากกิจกรรม คือ รายได้จากการขายภาพผลงานของผู้เรียน ที่สามารถใช้เป็นทุนการศึกษา

และส่วนหนึ่งน าไปบริจาคการกุศล เพิ่มความสนใจให้แก่ผู้ชม และ ช่วยสร้างรายได้ผู้เรียนในอีกทางหนึ่ง



ข้อค้นพบ

ผู้เรียนควรมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการท า 3D animation ที่สามารถสร้างภาพนิทรรศการเสมือนจริง ซ่ึง
เหมาะแก่การน าไปใช้กับนิทรรศการรูปแบบออนไลน์มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ประยุกต์ใช้การสร้างโมเดลนิทรรศการจ าลองและการถ่ายภาพเคลื่อนไหวทดแทน เพื่อสร้างภาพ
บรรยากาศจ าลองห้องจัดแสดงนิทรรศการในสื่อแพลตฟอรม์ออนไลน์



แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน

1. พัฒนาการจัดนิทรรศการรูปแบบออนไลน์ ให้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
แทนภาคทฤษฎี เนื่องจากมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน รายวิชาการจัดแสดงและ
นิทรรศการในยุคปัจจุบัน

2. ปรับปรุงการจัดเรียนการสอนเพิ่มเติม เรื่อง การสร้างนิทรรศการ 3D จ าลอง เพื่อจัด
แสดงผลงานศิลปะออนไลน์ให้แกผู่้เรียน


